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ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ 
БРЕНДА ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Анотація. У статті визначено точки диференціації 

і точки паритету як головні інструменти застосування 
концепції позиціонування бренда ПАТ «Укрзалізниця» 
для підвищення конкурентоспроможності пасажир-
ських перевезень.

Ключові слова: бренд, точки диференціації заліз-
ничних пасажирських перевезень, точки паритету па-
сажирських залізничних перевезень, конкурентоспро-
можність пасажирських перевезень.

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання 
конкуренція як неодмінний атрибут ринкової економіки спону-
кає підприємства до пошуку шляхів підвищення їх конкуренто-
спроможності через удосконалення основних видів діяльності, 
зокрема за рахунок маркетингової діяльності. Ринок пасажирських 
перевезень залізничним транспортом на сучасному етапі функ-
ціонування галузі перебуває на стадії розвитку, оскільки тільки 
починається створення конкурентного середовища між ново-
створюваними приватними операторами. Проте існування інших 
видів транспорту вимагає від споживача прийняття рішення щодо 
вибору оптимального варіанта здійснення запланованої поїздки 
через зіставлення умов, що характерні для різних транспортних 
засобів. В таких умовах критерій позитивного сприйняття голов-
них переваг і асоціацій, що характеризує поняття «бренд», може 
стати вирішальним під час здійснення остаточного вибору. Таким 
чином, застосування концепції позиціонування бренда для підви-
щення конкурентоспроможності залізничного транспорту у сфері 
пасажирських перевезень пов’язане з обґрунтуванням способу 
диференціації продукту залежно від прагнень і вподобань спо-
живача, відмінної від позиції конкурентів через визначення точок 
диференціації та точок паритету бренда ПАТ «Укрзалізниця».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Брендинг та проб-
леми його позиціонування в ринкових умовах господарювання як 
головні напрями забезпечення конкурентоспроможності підприєм-
ства, зокрема державної власності, виступають головними об’єк-
тами наукових досліджень таких зарубіжних і вітчизняних вчених, 
як, зокрема, А.О. Дергоусова, Д.В. Кіслов, Ф. Котлер, Є.В. Ромат.

Так, А.О. Дергоусова надає характеристику розробки стра-
тегії позиціонування залізничного транспорту за рахунок фор-
мування позитивного іміджу підприємства та доводить, що 
нині важливим кроком є формування позитивного іміджу заліз-
ничного транспорту для залучення пасажирів, забезпечення 
та підвищення конкурентоспроможності на транспортному 
ринку [1]. Проте не вказані конкретні заходи щодо розроблення 

ефективної стратегії позиціонування бренда залізничних пере-
везень в перевезенні пасажирів.

У своїй науковій праці Д.В. Кіслов пропонує визначення 
місця, ролі та значення брендингу як особливого виду системи 
маркетингових комунікацій органів державного управління [2]. 
Автор зазначає, що державний брендинг є формою соціальних 
відносин та взаємодії між структурами державного управління 
й безпосередніми споживачами продуктів їх діяльності та послуг.

Ф. Котлер визначає вирішальне місце брендингу у форму-
ванні діалогу зі споживачами [3], що вказує на його високу роль 
в умовах конкурентного середовища та забезпечення достат-
нього рівня конкурентоспроможності.

В науковій статті Є.В. Ромата висвітлено сутність системи 
маркетингових комунікацій, які використовуються під час 
формування бренда [4]. Дослідження містить твердження, що 
метою системи бренд-маркетингових комунікацій є «досяг-
нення маркетингових цілей бренда за допомогою реалізації 
конкретних інструментів маркетингу» [4, с. 22].

Н.В. Івашова пропонує дослідження сутності нових кон-
цепцій маркетингу, які втілюють у собі різні джерела підви-
щення конкурентоспроможності товарів, а також визначає 
місце брендингу в системі маркетингу підприємства, вказує на 
форми його інтеграції та зв’язок з концепціями маркетингу [5].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висно-
вок, що забезпечення конкурентоспроможності підприємств 
в сучасних ринкових умовах можливе за рахунок формування 
бренда компанії. Таким чином, реалізація концепції його пози-
ціонування потребує визначення точок диференціації та точок 
паритету як головних засобів марочних комунікацій.

Мета статті полягає у визначенні точок диференціації 
та точок паритету задля оптимального позиціонування бренда 
ПАТ «Укрзалізниця» для підвищення конкурентоспроможності 
пасажирських перевезень в умовах ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пасажирські 
перевезення займають великий обсяг транспортного ринку Укра-
їни. Висока мобільність вимагає від споживачів вибирати найвигід-
ніші та найзручніші умови для перевезення багажу та здійснення 
поїздки. Оскільки майже кожен з наявних видів транспорту має свої 
конкурентні переваги, підвищення конкурентоспроможності є най-
важливішою умовою виживання в конкурентній боротьбі.

Згідно з даними Державної служби статистики України [6] на 
ринку пасажирських перевезень лідером є автомобільний тран-
спорт (табл. 1). З огляду на те, що «у внутрішньоміських пере-
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везеннях залізниці не беруть участі, та якщо виключити пасажи-
рооборот (більше 40 млрд. пас.-км), який виконується міським 
транспортом (автобуси, таксі, метрополітен, трамвай, тролейбус)» 
[7], можна сказати, що, відповідно до статистичних даних щодо 
пасажирообороту дальнього і приміського сполучень за 2017 р., 
питома вага залізничного транспорту становить понад 55%.

Таким чином, отримані дані свідчать про те, що питома 
вага залізничного транспорту на ринку пасажирських переве-
зень має динаміку до зростання у 2014–2016 рр., проте у 2017 р. 
відбулося зниження кількості відправлених пасажирів майже 
вдвічі. Ця тенденція пов’язана з тим, що з 1 січня 2017 р. в  
ПАТ «Укрзалізниця» змінився порядок обліку пасажирів у при-
міському сполученні, що користуються пільгами на безкоштов-
ний проїзд залізничним транспортом загального користування.

З огляду на те, що процес вибору у споживачів ґрунтується 
на порівняльному аналізі пропозицій на ринку, то формування 
сприятливих асоціацій щодо унікальності послуги здатне забезпе-
чити формування позитивного рішення щодо конкретного учас-
ника ринку. В таких умовах позиціонування є одним з ефективних 
інструментів не лише маркетингу, але й брендингу, оскільки дає 
змогу визначити компанії та напрям бренда, що приведе до ринко-
вого успіху та зробить марку лідером серед конкурентів.

Брендинг – це сучасна концепція маркетингу, яка за допомогою 
сукупності прийомів та методів забезпечує перетворення торгової 
марки на бренд. Таким чином, для створення бренда необхідна 
наявність торгової марки або зареєстрованого товарного знаку. 
Товарний знак ПАТ «Укрзалізниця» наведено на рис. 1. За таких 
умов для ПАТ «Укрзалізниця» основна задача полягає у формуванні 
в свідомості споживачів асоціацій з певними очікуваними вигодами 
та цінностями під час користування залізничним транспортом.

 

Рис. 1. Товарний знак ПАТ «Укрзалізниця»

Раніше було визначено, що «формування позитивного 
іміджу є однією з найважливіших задач та цілей будь-якого 
підприємства, в тому числі «Укрзалізниці». Це визначає його 
позицію у свідомості потенційного споживача транспортних 
пасажирських послуг. Важливим кроком при цьому є визна-
чення найбільш впливових чинників іміджеутворення у клі-

єнтів, які є також і чинниками позиціонування пасажирських 
залізничних перевезень» [8, с. 394].

З огляду на те, що розробка концепції позиціонування 
бренда ПАТ «Укрзалізниця» враховує такі основні моменти, 
як цільова група споживачів та основні переваги використання 
цього виду транспорту, необхідним є доведення індивідуаль-
них позитивних характеристик залізничного транспорту до 
сприйняття потенційних споживачів для формування в їх сві-
домості унікальних ознак, що матимуть значний вплив під час 
прийняття остаточного рішення щодо організації поїздки.

Сприятливі асоціації умовно можна поділити на диферен-
ційовані та визначальні, або точки диференціації та точки пари-
тету бренда. Їх формування є необхідною умовою для реаліза-
ції стратегії позиціонування бренда.

Серед основних критеріїв визначення точок диференціації 
можна назвати:

1) критерії привабливості, що вказують на важливі характе-
ристики послуги та відповідають бажанням споживачів за такими 
атрибутами, як актуальність, надійність, специфічність; спожи-
вачі повинні розуміти важливість точок диференціації, їх перевагу 
перед аналогами конкурентів та заслуговувати на їх довіру;

2) реальність, тобто здатність асоціацій, що визначені точ-
ками диференціації, виконувати свої функції; головна умова 
полягає не в абстрактності понять, а в конкретному факті, який 
обґрунтований переконливими доказами та постійно доно-
ситься через канали передачі інформації до споживачів.

Таким чином, точки диференціації – унікальні асоціації щодо 
конкретного бренда, пов’язані з його перевагами або атрибу-
тами, раціональними чи емоційними елементами, що сприяють 
формуванню у споживачів сильного позитивного сприйняття.

До джерел формування точок диференціації бренда можна 
віднести:

1) продукт (особливі якості, властивості, вигоди, що про-
понуються перевізниками);

2) ціну (зіставлення середньої собівартості перевезення на 
1 км шляху);

3) імідж (сервісне обслуговування, унікальність, індивіду-
альність).

Основним продуктом ринку пасажирських перевезень є пере-
міщення населення з пункту відправлення до пункту призначення. 
З огляду на функціональні особливості технічного процесу пере-
везення кожен з наявних видів транспорту має свої конкурентні 
переваги, що впливають на його відносну частку в окремих 
сегментах транспортного ринку. В табл. 2 представлено порів-
няльний аналіз характеристик діяльності різних видів транспорту, 
які, на нашу думку, є пріоритетними під час вибору споживачами 

Таблиця 1
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту, тис.

Вид транспорту Роки
2014 2015 2016 2017

Залізничний 389 305,5 389 794,1 389 057,6 164 941,6
Автомобільний (автобуси) 2 913 318,1 2 250 345,3 2 024 892,9 2 019 324,9
Водний 594,5 576,3 478,8 591,5
Авіаційний 6 473,3 6 302,7 8 277,9 10 555,6
Трамвайний 769 911,1 738 603,2 694 009,4 675 841,4
Тролейбусний 1 096 884,8 1 080 772,6 1 038 746,0 1 058 072,1
Метрополітенівський 725 819,9 700 369,5 698 367,3 718 886,9
Всього 5 902 307,2 5 166 763,7 4 853 829,9 4 648 214
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виду транспорту для здійснення подорожі на середні та далекі від-
стані. Необхідно зауважити, що конкурентні переваги є фундамен-
тальними елементами для визначення точок диференціації.

Виходячи з проведеного аналізу, встановили, що основ-
ною перевагою залізничного транспорту є регулярність пере-
везень внаслідок відсутності залежності діяльності від погод-
них умов. Проте конкурентною перевагою можна визначити 
той факт, що залізничний транспорт є найбільш екологічним 
видом транспорту серед тих, що принадні для перевезення 
пасажирів. Таким чином, однією з точок диференціації бренда  
ПАТ «Укрзалізниця» може стати прийняття споживачами до 
уваги факту, що дія транспортних засобів залізничного тран-
спорту на навколишнє середовище значно нижче, ніж дія інших.

Усвідомлюємо той факт, що проблема екологічності на 
сучасному етапі розвитку людства є досить актуальною, а спо-
нукання населення до вибору більш екологічних засобів для 
пересування на великі відстані може привернути значну увагу 
до залізничного транспорту, отже, підвищити його конкуренто-
спроможність в пасажирських перевезеннях.

Враховуючи той факт, що в сучасних умовах господарювання 
вартісна перевага є найбільш важливою під час вирішення питань 
вибору перевізника, аналізуючи тарифну політику, що прита-
манна кожному виду транспорту, можемо зробити такі висновки.

1) Залізничний транспорт під час розрахунку собіварто-
сті пасажирських перевезень спирається на плату стосовно 
тарифної відстані, яка розраховується по ходу руху пасажир-
ських потягів. Загальний пасажирський тариф, на відміну від 
приміського, побудований таким чином, що зі зростанням 
дальності перевезення вартість проїзду на 1 км зменшується. 
Необхідно зауважити, що залежно від дня тижня враховується 
вартісний коефіцієнт, який збільшує вартість проїзду на вихідні 
та свята. Таким чином, загальні пасажирські тарифи на заліз-
ничному транспорті забезпечують значні пільги для пасажирів, 
які їдуть на дальні відстані.

2) Статті витрат, що включаються до виробничої собівар-
тості автомобільних пасажирських перевезень, враховують 
велику питому вагу вартості пального та амортизації тран-
спортних засобів, що значно підвищує тариф на перевезення 
пасажирів у дальньому сполученні [10].

3) Тарифи морського пасажирського транспорту вста-
новлюються залежно від таких чинників, як витрати на пере-
везення, класність місць на суднах, швидкість перевезення на 
лінії. Через те, що дальність поїздок, що планується здійснити 
на морському транспорті, велика, собівартість перевезення 
є досить значною, тому найчастіше цей вид транспорту вико-
ристовується для відпочинку у вигляді круїзних подорожей.

4) Для повітряного транспорту характерне встановлення 
тарифів залежно від відстані між пунктами перельоту, наявності 
зупинок за маршрутом, а також від того, як здійснюється переліт, а 
саме в один кінець або в обидва. Вартість перевезення встановлю-
ється керівництвами авіакомпаній і є складовою їх загальної цінової 
та маркетингової стратегії. Оператори, які не враховують вартість 
додаткових послуг в основному тарифі перевезення («лоукостери»), 
сьогодні є основними конкурентами залізниць на транспортному 
ринку пасажирських перевезень у дальньому сполученні.

Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що 
тарифна політика залізничного транспорту є найбільш лояльною 
для пасажирів та забезпечує значні вигоди під час планування подо-
рожі на великі відстані. Таким чином, відносно не висока вартість 
проїзду, що пропонується ПАТ «Укрзалізниця» для пасажирів, може 
виступати точкою диференціації під час позиціонування бренда.

Формування позитивного іміджу залізничних пасажир-
ських перевезень має ґрунтуватися на методиці формування 
корпоративного іміджу, яка складається з певних етапів і є без-
перечною базою для формування іміджу залізничних пасажир-
ських перевезень (рис. 2).

Точки диференціації ПАТ «Укрзалізниця» пов’язані з пере-
вагами серед інших видів транспорту в пасажирських пере-
везеннях. Необхідно зауважити, що донесення до споживачів 
конкурентних переваг має здійснюватися через впорядкування 
легкої до сприйняття інформації, яка стане зрозумілою та не 
отримає негативної реакції.

Точки паритету для транспортного ринку пасажирських 
перевезень – це асоціації, що характерні для всіх видів тран-
спорту та не є унікальними в сприйнятті споживачів.

Розділення точок паритету на категоріальні і конкурентні 
допомагає відокремити асоціації, що, на думку споживачів, 
характерні для всіх поїздок, і на ті, що призначені для ней-
тралізації точок диференціації конкурентів. Таким чином, для 
переконання споживачів в унікальності поїздки залізничним 
транспортом необхідним є донесення, що комфортність і надій-
ність – це не перевага інших видів транспорту, а необхідний 
атрибут поїздки. Мінімальний вплив транспортних засобів 
залізничного транспорту на навколишнє середовище – це уні-
кальна властивість, за допомогою якої споживач може сприяти 
зменшенню негативної дії транспорту на природне середовище.

Визначення точок диференціації і паритету може стати 
основою для проведення так званого навчання споживачів, 
тобто пізнання бренда від зовнішньої форми бренда (харак-
теристик і атрибутів) до його внутрішньої форми (змісту). 
В цих умовах формується сукупність відносин між спожи-
вачем і брендом, що в подальшому стає основою цілісного 

Таблиця 2
Порівняльний аналіз конкурентних переваг різних видів транспорту

Характеристика діяльності Вид транспорту
залізничний автомобільний водний повітряний

Безпечність + – + +
Маневреність – + + +
Комфортність + + + +
Екологічність + – – –
Швидкість – + – +
Віддаленість перевезень + – + +
Регулярність + + – –
Мобільність – + – –
Масовість + – + +
Незалежність від погодних умов + + – –
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споживацького сприйняття, яке має довгостроковий характер 
та сприяє збільшенню конкурентоспроможності залізничного 
транспорту в пасажирських перевезеннях.

Висновки. Отже, в умовах конкурентного середовища серед 
різних видів транспорту постає важливе питання підвищення кон-
курентоспроможності в пасажирських перевезеннях. Через визна-
чення точок диференціації та точок паритету, які описують основні 
відмінності та переваги послуг, формуються позитивні асоціації, які 
забезпечують довгострокове споживацьке сприйняття. Концепція 
позиціонування бренда допомагає визначити особливості подаль-
ших маркетингових комунікацій бренда та розробити заходи фор-
мування у споживачів вражень щодо унікальності послуги переве-
зення, що надається залізничним транспортом.

Екологічність як унікальна особливість функціонування 
залізничного транспорту є точкою диференціації, яка в сучас-
них умовах екологічної кризової ситуації може стати основою 
для формування екологічного мислення у населення, отже, під-
вищити конкурентоспроможність залізничного транспорту.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОГО 
РЕШЕНИЯ ОЛИГОПОЛИИ НА РЫНКЕ СТИВИДОРНЫХ УСЛУГ  

В УСЛОВИЯХ СЛУЧАЙНОГО КОЛЕБАНИЯ ГРУЗОПОТОКОВ
Аннотация. В статье предложен метод определения 

равновесного решения олигополии для стивидорных 
компаний, которые конкурируют между собой за грузо-
потоки в сфере ценообразования в условиях случайных 
колебаний грузооборота, основанный на сочетании ме-
тодов теории фирмы и теории массового обслуживания. 
Портовые терминалы при этом рассматриваются как 
обслуживающие системы, в которые прибывают суда 
для погрузки или выгрузки грузов. Найдены условия 
равновесия олигополии по Курно и Стэкельбергу c точ-
ки зрения максимизации ожидаемой прибыли операто-
ров портовых терминалов в заданном периоде.

Ключевые слова: морские порты, стивидорная де-
ятельность, рынок стивидорных услуг, конкуренция, 
олигополия, случайные колебания грузооборота, тео-
рия очередей, равновесие по Курно и Стэкельбергу.

Постановка проблемы. В современном судоходстве на 
фрахтовых рынках наблюдается острая конкурентная борьба за 
грузопотоки как между судоходными компаниями, так и между 
операторами портовых терминалов. Структура морской отрасли, 
которая формируется под действием пяти конкурентных сил 
М. Портера [1], создает возможность анализа того, как стоимость 
появляется и распределяется между действующими и потенци-
альными участниками отрасли. Как отмечается в работе [1], на 
конкуренцию можно смотреть как на расширенное сотрудниче-
ство, а на конкурентов – как на партнеров по развитию рынка.

Хотя в настоящее время теория конкуренции достаточно 
глубоко развита концептуально, а ее рекомендациями широко 
пользуются многие корпорации и компании, все же, кроме каче-
ственных рекомендаций этой теории, желательно располагать 
возможностью использовать также количественные методы 
оценки эффективности конкурентных стратегий. Кроме того, 
специфика морского бизнеса заключается в том, что он реали-
зуется в условиях повышенного риска, что обусловливает необ-
ходимость при разработке конкурентных стратегий, например, 
операторов портовых терминалов использование методов при-
нятия решения в условиях неопределенности.

Анализ последних исследований и публикаций.  
Имеющиеся результаты в направлении использования коли-
чественных методов в теории конкуренции основаны либо 
на классической модели Хоттелинга [2], основанной на идеях 

популяционной динамики, либо на теоретико-игровом подходе. 
В этом плане, на наш взгляд, целесообразнее шире использо-
вать такой раздел прикладного системного анализа, как иссле-
дование операций. В работе [3] продемонстрирована такая 
возможность для определения равновесного решения задачи 
распределения грузопотоков между несколькими конкурирую-
щими между собой операторами портовых терминалов. С этой 
целью была использована классическая модель транспортной 
задачи математического программирования с несколькими про-
межуточными перевалочными пунктами для случая ценовой 
конкуренции между ними.

Из других работ, посвященных применению теории конку-
ренции на морском транспорте, можно отметить такие [4–9].

Так, в исследовании [5] предложен новый многоуровневый 
иерархический подход к моделированию олигополистического 
и конкурентного поведения перевозчиков и их взаимоотноше-
ний на транспортной сети морских перевозок. При этом рас-
сматриваются три типа перевозчиков, а именно океанские, 
наземные перевозчики, операторы портовых терминалов. Эти 
перевозчик конкурируют друг с другом в области ценообразо-
вания и выбора маршрутов перевозки. В терминах теории игр 
океанские перевозчики выступают как лидеры в олигополии 
рынка судоходных компаний. В то же время операторы терми-
налов являются последователями океанских перевозчиков, а 
также лидерами для наземных перевозчиков. Для максимиза-
ции прибыли каждого вида перевозчиков используется равно-
весное по Нэшу решение олигополии. В работах [6–8] отме-
чается, что в конкурентной борьбе между портами важную 
роль в настоящее время играет развитой хинтерланд, а также 
выполнение портами функции звена транспортно-логистиче-
ской цепи поставок. В работе [9] отмечается, что основными 
конкурентообразующими факторами для порта являются:

– партнерские отношения с другими участниками логисти-
ческой цепи;

– развитая портовая инфраструктура;
– близость к сырьевым и товарным рынкам;
– прилегающая железнодорожная и автомобильная дорож-

ная сеть;
– время прохождения груза через порт;
– количество прямых связей с пунктами доставки грузов;
– высокий уровень фидерного сервиса;
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– здоровый климат в трудовых коллективах;
– близость к внутренним водным транспортным коммуни-

кациям.
Выделение не решенных ранее частей общей проблемы. 

Анализ существующих литературных источников в области 
исследования наиболее эффективных конкурентных стратегий 
портов показывает, что классические методы, основанные на 
использовании теории игр и теории фирмы, имеют ограни-
ченный характер. Например, они слабо учитывают специфику 
работы порта, заключающуюся в приеме и грузовой обработке 
транспортных средств, координации работы смежных видов 
транспорта в порту, а также объективно существующую нерав-
номерность прибытия транспортных средств, приводящую 
к колебаниям грузопотоков и соответствующих финансовых 
результатов работы порта и операторов терминалов.

Цель статьи заключается в обосновании возможности при-
менения для моделирования конкуренции между операторами 
портовых терминалов (ОПТ) наряду с методами теории фирмы 
[2] методов исследования операций, таких как теория массо-
вого обслуживания, стохастическая теория запасов, стохасти-
ческая оптимизация. Применение указанных теорий позволяет 
учесть, во-первых, динамический характер работы портового 
терминала в заданном интервале времени, а во-вторых, объ-
ективно существующую неравномерность прибытия судов на 
терминалы для погрузки или выгрузки [10].

Изложение основного материала исследования.  
Для моделирования деятельности стивидорных компаний в пор-
тах целесообразно использовать методы, основанные на теории 
массового обслуживания. Это объясняется тем, что любой пор-
товый терминал можно формализовано описать как некоторую 
обслуживающую систему, каналами обслуживания которой 
выступают причалы, а заявками на обслуживание – транспорт-
ные средства, прибывающие для погрузки или выгрузки груза. 
При этом интервалы времени между прибытием судов на терми-
нал и длительностью стоянки судов под грузовыми операциями 
являются случайными величинами [10].

Для нахождения решения задачи распределения грузопото-
ков между n конкурирующими портовыми операторами на тер-
миналах, расположенных в разных портах, вводится в рассмо-
трение прибыль каждого оператора, получаемого в плановом 
периоде Т. При этом предполагается, как это обычно делается 
в теории фирмы [2], что цена за перегрузку 1 т груза линейно 
убывает с ростом грузооборота терминала. Для i-го оператора 
эта прибыль составит:

          Πi i i
k
il

n
lj

j

l T

j

i TT p r ij i( ) [ ,
( )

]
( )

= − =−
= = =
∑ ∑ ∑

1 1 1
γ γ

ν ν
11 2, ,..., ,n  (1)

где pi – максимально возможная цена за перегрузку груза 
на i-м терминале;

ri – эксплуатационные расходы по i-му терминалу;
ki – коэффициент, определяющий эластичность спроса на 

услуги оператора терминала;
νi(T) – число судов, прибывших на i-й терминал в интервале 

времени (0,Т);
γij – чистая грузоподъемность j-го по счету судна, прибыва-

ющего на i-й терминал.
Обычно при моделировании работы портов принимают 

гипотезу о пуассоновском характере прибывающих в порт 
судов, что подтверждается многочисленными статистическими 
проверками [10]. Поэтому примем, что νi(T) является пуассо-
новским случайным процессом, причем:

P{ ( ) }
( )

!
, , , ,...,ν

λ λ
i

i iT k
T k

k
e

T
k= =

−
=0 1 2          (2)

где λi – интенсивность потока судов, прибывающих на 
i-й терминал. Все пуассоновские потоки судов, прибывающих 
на портовые терминалы, предполагаются как статистически 
взаимно независимые.

В отношении случайных величин γij сделаем предположе-
ние об их взаимной независимости и будем считать, что все они 
распределены по одному и тому же закону G(x).

Выражение (1) отражает стремление i-го оператора в рас-
сматриваемой олигополии привлечь к себе больший судопоток 
за счет скидок с базовых размеров платы за перегрузку груза pi. 

С учетом сделанных предположений можно вычислить 
математическое ожидание прибыли (1). Например, для дуопо-
лии (n = 2) с учетом (2) после ряда вычислений, основанных на 
свойствах математического ожидания, находим [11]:
MΠ

i
T p

i
r
i i

g T k
i i
T g

i
Tg k

i
T g i( ) ( ) ( ) , , ,( )= − − + − =λ λ λ λ λ2 2

1 2
2 2 1 2  (3)

где g xdG x g x dG x= <∞
∞

= <∞
∞

∫ ∫( ) ; ( ) .( )2

0

2

0

Используя выражения (3), можем находить значения интен-
сивностей потоков судов λi, обеспечивающие максимальное 
значение (3) и приводящие к различным равновесным реше-
ниям олигополии, например в смысле Курно или Стэкельберга 
[2]. Рассмотрим, например, самый простой случай равновесия 
по Курно, причем будем считать выполненными условия:

∂
∂

= ≠
λ
λ
i

j
i j0, .                                   (4)

Эти условия выражают собой факт независимости приня-
тия решений друг от друга каждым ОПТ.

Приравняем частные производные функций (3) по параме-
трам λi,i = 1,2, к нулю, после чего получим систему уравнений:
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Введем следующие обозначения:
                          q gT i

i i
= =λ , , .1 2

Введенные переменные имеют смысл среднего грузообо-
рота i-го терминала на промежутке планирования Т. С их помо-
щью систему (5) перепишем в следующем виде:
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Решение этой системы уравнений имеет вид:
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(7)

Равновесное решение дуополии Курно (7) имеет физиче-
ский смысл только при выполнении условий:
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Условия (8) являются необходимыми для существования 
равновесия по Курно в рассматриваемой дуополии. В этом слу-
чае каждый оператор получит свою максимальную ожидаемую 
(то есть среднюю) прибыль.

Более сложный анализ рассматриваемой олигополии пред-
полагает наличие реакции конкурирующих ОПТ при опреде-
лении оптимальных планов перевозки и перевалки продукции, 
то есть нарушение всех или некоторых условий (7). Например, 
в рамках предложенного похода можно определить равновес-
ное в смысле Стэкельберга решение, когда некоторые из ОПТ 
считают, что конкуренты будут вести себя как олигополисты 
Курно.

Рассмотрим случай, когда один или оба ОПТ считают, что 
конкурент будет вести себя как дуополист Курно. Предполо-
жим, что первый ОПТ считает, что второй ОПТ будет реагиро-
вать согласно зависимости Курно (6), то есть:
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откуда имеем:
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Максимум функций MП1 с учетом (9) достигается при 
таком условии:
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Тогда результаты для обоих операторов будут зависеть 
от поведения второго ОПТ. Аналогично, если второй ОПТ, 
согласно предположению первого ОПТ, пользуется реакцией 
Курно, то равновесие Стэкельберга для первого оператора 
дается соотношениями:
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Если оба оператора согласны кооперироваться, то есть 
работать на общий результат, то в этом случае они должны 
стремиться к максимизации общей средней прибыли, то есть 
выражения (см. (3)):
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Если k1 ≠ k2, то максимум этого выражения по параметрам 
λ1, λ2 достигается при таком условии:
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В силу положительности параметров λ1, λ2 последние фор-

мулы справедливы только при следующих условиях:
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Вычисляя значения целевых функций (3) и (12) для разных 
решений олигополии (10), (11), (13), можем оценить их прием-
лемость для конкурирующих ОПТ.

Вышеприведенные результаты получены в предположении, 
что пропускные способности портовых терминалов доста-
точно большие и способны переработать достаточно большой 
грузооборот. Если же считать, что пропускные способности 
терминалов конечны, то приведенный подход к нахождению 
равновесного решения олигополии остается в силе, но с уче-
том дополнительных ограничений на пропускные способности 
терминалов. Пусть, например, Wi означает пропускную способ-
ность i-го терминала. Тогда условие отсутствия превышения 
фактического объема грузооборота, попадающего на i-й терми-
нал, его пропускной способности может быть записано в виде 
следующего вероятностного ограничения:

         {P γ
ν

εij
j

i T
W
i

i n
=
∑ ≤ ≥ − =
1

1 1 2
( )

} , , ,..., ,         (14)

где  ε – заданная малая вероятность. В этом случае при реше-
нии соответствующих задач оптимизации функций (3), (12) для 
нахождения равновесных решений олигополии необходимо учи-
тывать также условие (14). Для практических приложений вместо 
достаточно сложного выражения в левой части условия (14) можно 
использовать одну из модификаций неравенства Чебышева.

Выводы. Приведенный метод анализа олигополии в усло-
виях неопределенности, вызванной неравномерностью прибы-
тия судов на терминалы, может быть использован при разра-
ботке конкурентной стратегии оператора.

Вышеприведенный подход к анализу олигополии, основан-
ный на методах теории массового обслуживания, позволяет также 
оценить один из основных рисков в деятельности оператора, а 
именно риск его разорения в результате снижения ожидаемого 
грузооборота и действия конкурентов. Например, может предста-
вить интерес для него оценка вероятности того, что для i-го терми-
нала в периоде Т прибыль (1) окажется отрицательной вследствие 
случайного колебания грузооборота терминала и действия кон-
курентов. Это означает наличие риска разорения оператора. Ука-
занный риск можно минимизировать с помощью разных методов 
риск-менеджмента, в частности страхования, самострахования, 
временного снижения операционных расходов.

Приведенный подход применим также для решения задачи 
о выборе судовладельцем терминала для захода судна. Крите-
рий типа (1) отражает интерес оператора с точки зрения привле-
чения судопотока за счет гибкой тарифной политики. Однако 
с точки зрения интереса судовладельца более подходящим кри-
терием является критерий минимизации его ожидаемых расхо-
дов, связанных с заходом судна в порт, где расположен терми-
нал, его обработкой и непроизводительными простоями судна.
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Розробка методу визначення рівноважного вирішен-
ня олігополії на ринку стивідорних послуг в умовах 
випадкового коливання вантажообігів

Анотація. У статті запропоновано метод визначен-
ня рівноважного вирішення олігополії для стивідорних 
компаній, які конкурують між собою за вантажопотоки у 
сфері ціноутворення в умовах випадкових коливань ван-
тажообігу, заснований на сполученні методів теорії фірми 
та теорії масового обслуговування. Портові термінали при 
цьому розглядаються як обслуговуючі системи, у які при-
бувають судна для навантаження або вивантаження ван-
тажів. Знайдено умови рівноваги олігополії за Курно та 
Стекельбергом з точки зору максимізації очікуваного при-
бутку операторів портових терміналів у заданому періоді.

Ключові слова: морські порти, стивідорна діяль-
ність, ринок стивідорних послуг, конкуренція, оліго-
полія, випадкові коливання вантажообігу, теорія черг, 
рівновага за Курно та Стекельбергом.

Il’chenko S.V., Kruk Yu.Yu., Postan M.Ya. 
Development of method of equilibrium solution’s 
determination for stevedoring companies’ oligopoly 
under cargo flow random fluctuation

Summary. The method is proposed for equilibrium solu-
tion of stevedoring company’s oligopoly competing with each 
other for cargo flows in their pricing decisions under random 
fluctuations of cargo flow. It is based on the unity of firm’s 
theory and queueing theory. In the terms of queueing theory 
the ports terminals are presented as queueing systems in which 
the ships arrive for loading and unloading. The conditions of 
oligopoly equilibrium by Cournot and Staсkelberg are found.

Keywords: seaports, stevedoring activity, market of 
stevedoring service, competition, oligopoly, random fluc-
tuations of cargo flow, queueing theory, equilibrium by 
Cournot and Stackelberg.
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ
Анотація. У статті розглянуто функції оздоровчого 

туризму, сформульовано поняття «оздоровчий туризм». 
Визначено туристичні ресурси оздоровчого туризму як 
поєднання видів діяльності, а саме туристичної, оздоро-
вчої та соціально-культурної, отримуваних результатів від 
цієї діяльності, а також використовуваних технологій. Для 
характеристики туристичних ресурсів оздоровчого туриз-
му запропоновано групування за ознаками походження 
та особливостями існування ресурсів. Проаналізовано 
туристичні ресурси оздоровчого туризму в Херсонській 
області. Сформульовано практичні рекомендації з комп-
лексного розвитку оздоровчого туризму в Херсонській 
області, визначено резерви для його модернізації.

Ключові слова: оздоровчий туризм, туристичні ре-
сурси, розвиток, туристичний продукт.

Постановка проблеми. Багато регіонів України звернули 
увагу на розвиток різноманітних видів та напрямів туризму 
у зв’язку з необхідністю пошуку сфер та галузей в реальному 
секторі економіки, які б забезпечували надходження дохо-
дів у місцеві бюджети, давали змогу вирішувати проблеми 
зайнятості та підвищення якості життя населення. Активізація 
туристичної діяльності обумовила посилення конкуренції між 
регіональними туристичними продуктами, через що суб’єкти 
туристичного ринку вимушені шукати можливість диверси-
фікації наявних туристичних продуктів, забезпечуючи їх уні-
кальність та оригінальність. На регіональному рівні найбільше 
розкривається туристична спеціалізація, яка має виражену 
територіальну прив’язку свого розвитку та пов’язана з безпо-
середнім споживанням туристичних ресурсів. У зв’язку з цим 
актуальними стають розуміння просторових закономірностей 
розміщення туристичних ресурсів та виявлення туристичної 
ідентичності регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед значних 
досліджень питань функціонування та розвитку туризму необ-
хідно відзначити праці Н.І. Кабушкина [8], В.А. Квартальнова 
[10], В.Ф. Семенова [14], Т.І. Ткаченка [15], які вивчали фено-
мен туризму, його роль і вплив на соціально-економічний роз-
виток регіону, досліджували специфіку окремих видів туризму. 
Сутність та особливості туристичних ресурсів, закономір-
ності їх територіальної організації, понятійно-категоріальний 
апарат рекреаційного ресурсознавства представлені в робо-
тах В.Г. Герасименка [4], І.В. Зоріна [7] О.О. Любіцевої [11]. 
Автори висвітлюють методичні підходи до аналізу й оціню-
вання, класифікації туристичних ресурсів, розподіляючи їх за 
певними ознаками.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Проблематика розвитку оздоровчого туризму в Україні 
перебуває в стадії становлення. Відсутність єдиної думки про 

термін «оздоровчий туризм», чіткої класифікації туристичних 
ресурсів за видами туризму, відповідної системи заходів, спря-
мованих на розвиток оздоровчого туризму в регіонах, усклад-
нює процес ефективного управління розвитком оздоровчого 
туризму та потребує подальшого дослідження.

Мета статті полягає в дослідженні складу туристичних 
ресурсів оздоровчого туризму та виявленні управлінських 
резервів розвитку оздоровчого туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Причини 
дослідницького інтересу до туризму мають економічний 
і соціокультурний характер. У першому випадку туризм роз-
глядається як сегмент ринку, у другому – як форма духовного 
й фізичного відтворення. Саме в цьому напрямі може будува-
тися концепція оздоровчого туризму.

За визначенням, прийнятим ООН у 1954 році, туризм – 
це активний відпочинок, що впливає на зміцнення здоров’я, 
фізичний розвиток людини, пов’язаний з пересуванням за межі 
постійного місця проживання [5].

В матеріалах Всесвітньої конференції по туризму, про-
веденій Всесвітньою туристичною організацією у 1981 році 
в Мадриді, туризм визначено як один з видів активного відпо-
чинку, що є подорожами, які чинені з метою пізнання тих або 
інших районів, нових країн, а в низці країн сполучаються з еле-
ментами спорту [9].

Туризм як соціально-економічне явище стали розглядати 
після Гаазької міжпарламентської декларації по світовому 
туризму 1989 року, тобто не тільки як подорожі осіб, але й як 
сферу послуг, що створює можливості для здійснення таких 
подорожей.

Основою правового регулювання туризму є норми, розро-
блені Статистичною комісією ООН 1993 року, а також Рекомен-
дації зі статистики туризму Всесвітньої туристичної організації, 
на основі яких туризм визначають як діяльність осіб, що подо-
рожують і здійснюють перебування в місцях за межами їх зви-
чайного середовища протягом періоду, що не перевищує одного 
року поспіль, з метою відпочинку, діловими та іншими цілями.

Найбільш поширеним є визначення туризму, що дає 
В.А. Квартальнов [10], а саме тимчасове переміщення людей 
з місця свого постійного проживання в іншу країну або місце-
вість у межах своєї країни у вільний час із метою одержання 
задоволення й відпочинку, в оздоровчих, гостьових, пізнаваль-
них або в професійно-ділових цілях, але без заняття оплачува-
ною роботою у відвідуваному місці.

Незважаючи на різноманітність трактувань туризму як в офі-
ційних документах [3; 6], так і в наукових дослідженнях [1; 4; 
7; 8; 10; 11; 15], йому завжди приписується оздоровча функція.

Всесвітня організація охорони здоров’я в преамбулі влас-
ного Статуту визначає здоров’я як «стан повного фізичного, 
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щиросердечного й соціального благополуччя, а не тільки від-
сутність хвороби і фізичних дефектів» [12].

Узагальнення наведених тверджень дає змогу сформулю-
вати таке: оздоровчий туризм характеризується можливістю 
реалізації цілей оздоровлення шляхом здійснення подорожі 
туристом у його вільний від роботи час та отримання комп-
лексу послуг фізичного, духовного та соціального оздоров-
лення, що надаються у місцевості, що не пов’язана з місцем 
постійного проживання та має необхідний для цього комплекс 
туристичних ресурсів.

З огляду на це визначення складовими оздоровчого туризму є:
– фізичне оздоровлення, тобто забезпечення достатньої 

м’язової активності, яке сприятиме профілактиці захворювань, 
підвищенню імунітету й загального тонусу організму;

– духовне оздоровлення, тобто забезпечення позитивних 
емоційних переживань від збільшення обсягу знань, розши-
рення кругозору й діапазону соціокультурних знань;

– соціальне оздоровлення, тобто забезпечення відчуття 
цілісності свого внутрішнього світу, повноти власного буття [16].

Сутність оздоровчого туризму обумовлює визначення 
складових туристичних ресурсів. Туристичний продукт оздо-
ровчого туризму є результатом поєднання туристичної, оздоро-
вчої та соціально-культурної діяльності, що потребує постій-
них міжгалузевих взаємодій, в яких беруть участь суб’єкти 
туристичної індустрії та діяльності, пов’язаної із забезпечен-
ням фізичного, духовного та соціального оздоровлення. Тому 
означені види діяльності, отримувані результати, а також вико-
ристовувані технології стають туристичними ресурсами оздо-
ровчого туризму. Для характеристики туристичних ресурсів 
оздоровчого туризму пропонується використовувати класифі-
кацію за ознаками відмінностей, що визначаються походжен-
ням і особливостями існування ресурсів (рис. 1).

Природні туристичні ресурси поєднують природні об’єкти, 
явища й території, відвідування яких виступає об’єктом турист-
ського інтересу. Для організації оздоровлення значимими є гео-
логічні (мінеральні, морські, прісні води, лікувальні грязі), 
біотичні (різноманітна лісова й степова рослинність тощо), клі-

матичні (сонячна радіація, температура, опади, вологість, вітер 
тощо) і ландшафтні (ліс, пагорби, низини, водойми, узбережжя, 
гори тощо) ресурси.

Культурно-естетичні ресурси є спадщиною минулих епох 
суспільного розвитку у вигляді сукупності пам’ятників мате-
ріальної й духовної культури, самої культури народу або нації, 
таких як мова, кухня, звичаї й традиції, збережені в народі, 
особливості його побуту й господарської діяльності, а також 
слугують передумовою для організації культурно-пізнавальних 
видів оздоровчих занять, виконуючи досить серйозні функції 
духовного оздоровлення. Об’єкт показу, що віднесений до цієї 
категорії ресурсів, є спорудою або явищем, що має певну цікаву 
туристам історію розвитку або появи. Культурно-естетичні 
ресурси підвищують естетичну цінність середовища, його різ-
номанітність, роблять його більш атрактивним для туристів, 
чим створюють можливість більш ефективного оздоровлення.

В основі концептуальних туристичних ресурсів лежить 
певна концепція творчої ідеї, технології або людської діяльно-
сті, яка ще не має історичного капіталу [2]. Група концепту-
альних ресурсів містить брендові концептуальні ресурси, що 
є експозицією, яка присвячена розвитку певного бренда; об’єк-
тні концептуальні туристичні ресурси, що присвячені якомусь 
одному предмету або процесу; діяльнісні концептуальні турис-
тичні ресурси, що формуються навколо певного виду актив-
ності людини; подійні концептуальні туристичні ресурси, що 
пов’язані з якимось природним або культурним явищем; креа-
тивні концептуальні туристичні ресурси, що пов’язані з леген-
дами, вигаданими персонажами та подіями; культові об’єкти 
туристичних ресурсів, що пов’язані із сучасними або пра-
давніми віруваннями та релігією. Концептуальні туристичні 
ресурси переважно є комплексними об’єктами, де можливе 
задоволення потреб людини в придбанні нових пізнань і нави-
чок, розвагах або придбанні товарів і послуг, що буде сприяти 
духовному й соціальному оздоровленню.

Група соціально-економічних ресурсів оздоровчого туризму 
створює умови для приймання й обслуговування туристів, фор-
мує якість вражень, задоволення рекреаційними потребами 

Туристичні ресурси оздоровчого туризму

Природно-
кліматичні 
туристичні

ресурси

Культурно-
естетичні 

туристичні
ресурси

Соціально-
економічні 
туристичні

ресурси

Концеп-
туальні 

туристичні
ресурси

Інфраструктурні 
туристичні

ресурси

- геологічні 
ресурси;
- біотичні 
ресурси;
- кліматичні 
ресурси;
- ландшафт-
ні ресурси

- об’єкти 
не матері-
альної 
спадщини;
- об’єкти 
матеріальної 
спадщини 
(показу)

- брендові;
- об’єктні;
- діяльнісні;
- креативні;
- подійні;
- культові

- географічне 
положення;
- транспортна 
доступність;
- стандарти 
обслугову-
вання;
- стан 
екології

- засоби
тимчасового
розміщення і 
харчування;
- заклади торгівлі;
- тематичні парки;
- пункти прокату 
туристського
інвентарю;
- телекомуніка-
ційний зв’язок

Рис. 1. Класифікація туристичних ресурсів оздоровчого туризму
Джерело: розроблено авторами
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людей, що позитивно позначається на їхньому фізіологічному, 
психічному стані, працездатності та соціальній активності. 
До групи соціально-економічних туристичних ресурсів нале-
жать географічне положення, транспортна доступність, рівень 
економічного розвитку та добробуту суспільства, стандарти 
обслуговування, організація туристичного господарства, кіль-
кість зайнятих у галузі тощо.

Інфраструктурні туристичні ресурси – це комплекс діючих 
споруд і мереж виробничого, соціального рекреаційного при-
значення, використовуваних для забезпечення життєдіяльності 
туристів. До інфраструктурних ресурсів відносяться засоби 
тимчасового розміщення, транспорт, підприємства харчування, 
підприємства торгівлі, підприємства розваг, пункти прокату 
туристського інвентарю, тематичні парки, гірськолижні траси, 
канатні дороги. Наявність інфраструктурних ресурсів дає змогу 
запропонувати туристам різноманітні оздоровчі програми, 
розвиненість туристичної інфраструктури підвищує кількість 
потенційних клієнтів, які могли б розміститися з метою віднов-
лення власних сил.

Різноякісні елементи структури туристичних ресурсів 
дають змогу зробити висновок про складність системи оздо-
ровчого туризму. Аналіз і всебічна оцінка ресурсів оздоровчого 
туризму є необхідною передумовою раціоналізації природоко-
ристування та комплексного розвитку туристичного комплексу.

Особливості рекреаційних ресурсів і їх компонентів мають 
першорядне значення під час вибору місця для організації 
оздоровчого туризму. Ресурси оздоровчого туризму Херсон-
ської області представлені в єдиній системі рекреації, а також 
систематизовані залежно від походження та особливостей їх 
існування.

1) Природно-кліматичні ресурси:
– водні ресурси (морські води Азовського та Чорного 

морів; затоки Сиваш, Перекопська, Тендрівська, Джарилгацька, 
озеро Соляне; водосховища та озера в долині Дніпра);

– мінеральні хлоридно-сульфатно-натрієві води Кахов-
ського, Каланчацького, Генічеського та Білозерського районів;

– геолого-геоморфологічні ресурси (лікувальні грязі 
(пелоїди), торфові, сапропелі, мулові сульфідні грязі солоних 
озер та лиманів Азово-Чорноморського регіону; геотермальні 
води з 36-відсотковим вмістом йоду півострова Чонгар);

– ландшафтні ресурси (степові рівнинні, степові примор-
ські з солонцями та солончаками, болотні (Урочище «Буркути», 
плавні Дніпра, Бехтерський дубовий гай, Олешківська пус-
теля – найбільший піщаний масив в Європі); унікальні форми 
рельєфу (Херсонський гранд-каньйон));

– кліматичні ресурси (повторюваність сприятливої 
погоди для організації рекреації та проведення кліматоліку-
вальних процедур (середньорічні температури: літня +22,4°C, 
зимова -2,1°C);

– дендрофлористичні ресурси (біосферний заповідник 
«Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Чорноморський біос-
ферний заповідник, Національні природні парки Азово-Си-
васький, «Джарилгацький», «Олешківські піски»).

2) Культурно-естетичні ресурси:
– знахідки найдавніших царських курганів, антропомор-

фних стел, стоянок, свідчень про культуру кіммерійців, скіфів, 
сарматів, греків, древніх слов’ян, запорізьких козаків, татар, 
турків, росіян;

– архітектурно-історичні ресурси, а саме історичні (Оча-
ківська та Московська брами Херсонської фортеці, суднобудівна 
верф), культові (Свято-Введенська церква – пам’ятка дерев’яного 

культового зодчества запорізьких козаків, м. Берислав, Свято-Ка-
терининський собор, м. Херсон, Свято-Григор’ївський Бізюков 
чоловічий монастир, с. Червоний Маяк Бериславського району), 
архітектурно-індустріальні споруди (Станіслав-Аджигольський 
задній маяк, комплекс споруд Каховської ГЕС, комплекс річко-
вого і морського порту у Херсоні);

– об’єкти культурного призначення (Херсонський облас-
ний музично-драматичний театр ім. М. Куліша, Херсонський 
обласний театр ляльок, Херсонська філармонія);

– історико-розважальний комплекс «Зелені Хутори Тав-
рії», Скадовський дельфінарій «Акварель», центр відпочинку 
на воді у Новій Каховці, база зеленого туризму з рибним став-
ком «Веселий короп», оздоровчо-розважальний комплекс на 
базі дитячого оздоровчого табору «Водограй» (Великоолексан-
дрівський р-н, с. Білоусове).

3) Концептуальні туристичні ресурси:
– наявність концептуальних ресторанчиків, кафе, барів 

і класичних пабів, кафе-клубів;
– Дім марочних коньяків «Таврія», де організовано три 

види дегустацій, таких як «Класика коньячної бочки», «Гармо-
нія стихій» «Ренесанс смаку»;

– фестивалі («Купальські зорі», м. Гола Пристань, 
«Кавун солодке диво», вуличної їжі і емоцій «ХерсON-FEST»,  
м. Херсон, “AzovHealthFest”, м. Генічеськ, дитячий фестиваль 
«Золоте зернятко», м. Залізний Порт, міжнародний театральний 
фестиваль «Мельпомена Таврії» та Міжнародний фестиваль 
аматорського кіно «КіноКімерія», м. Херсон, «Чорноморські 
ігри», м. Скадовськ).

4) Соціально-економічні ресурси:
– вигідне місце розташування Херсонщини як одного 

з найбільших морських регіонів країни, що має морське спо-
лучення з країнами Середземномор’я, Близького Сходу та Азії 
та створює можливості трансграничного туризму;

– екологічна обстановка в області, що сприяє гарному 
стану здоров’я й благополуччю власних громадян;

– діючий міжнародний аеропорт, морський порт у Скадов-
ську (поромне сполучення Скадовськ – Зонгулдак (Туреччина)).

Розвиток туристичної інфраструктури Херсонської області 
здійснюється переважно в рамках державних цільових про-
грам розвитку. Так, Асоціація індустрії гостинності України 
оголосила грантову програму «Підтримка розвитку туризму 
в регіонах» з метою сприяння розвитку внутрішнього та в’їз-
ного туризму як генератора економічного росту, інструмента 
об’єднання нації та підвищення його ефективності в економіці 
дестинацій. Херсонщина стала однією з перших областей- 
переможців грантової програми Асоціації індустрії гостинно-
сті України. В рамках реалізації Програми залучення інвес-
торів і туристів у регіон аеропорт «Херсон» був включений 
у Державну цільову програму розвитку аеропортів на період до 
2023 року, а після реконструкції одержав статус міжнародного. 
Основною метою Комплексної програми розвитку туризму 
Херсона на 2016–2018 роки є створення умов для розвитку 
сфери туризму та туристичної діяльності із загальним обсягом 
фінансування у 3 630 тис. грн. [13]. Однак неправильно ствер-
джувати, що цих дій достатньо для виходу області на держав-
ний рівень розвитку оздоровчого туризму. Херсонська область 
має значну кількість туристичних ресурсів оздоровчого 
туризму, потенціал яких використовується не в повному обсязі. 
Тому тут доцільним є розвиток зон оздоровчого туризму, що 
поєднують пам’ятники природи та архітектури, історії та куль-
тури, об’єкти, що надають повний комплекс послуг прожи-
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вання, харчування, розваг, інформаційного обслуговування, а 
також формують оздоровчий ефект.

Практичні рекомендації з комплексного розвитку оздоро-
вчого туризму в Херсонській області можна розділити на два 
основні блоки.

1) Рекомендації, спрямовані на обласний рівень керування 
з метою загального інфраструктурного розвитку території:

– для реалізації екскурсійних заходів необхідно підви-
щити транспортну доступність туристичних об’єктів області;

– слід стимулювати роботу й розвиток пріоритетних 
для оздоровчого туризму видів діяльності, у число яких вхо-
дять харчова галузь, сфера побутових і транспортних послуг, 
облаштованість інфраструктури автомобільних доріг, розвиток 
кінного туризму, пасічницьких господарств; 

– залучення в процес формування туристичного продукту 
(особливо щодо організації екскурсійної діяльності) місцевого 
населення, для чого необхідна державна підтримка у формі 
дотацій і податкових пільг.

2) Рекомендації з благоустрою території та організації 
дозвілля туристів за допомогою спільних зусиль баз відпо-
чинку, санаторіїв, приватних садиб і господарств, місцевих 
жителів:

– детальне пророблення маршрутів туристських стежок, 
підтримка їх у належному виді (ремонт ослонів, обладнання 
зупинок урнами й плакатами, розміщення інформації про 
наявні туристські тропи в оздоровчих установах, установка 
стендів з інтерактивними картами маршрутів, забезпечення 
інформаційними матеріалами відвідувачів туристських стежок 
(з інформацією про флору і фауну місцевості, історичними фак-
тами й легендами));

– розробка більш екстремальних маршрутів для приїжд-
жаючої молоді та дітей (наприклад, мотузкового парку на дере-
вах), а також будівництво майданчиків для прийняття сонячних 
ванн; відкриття пунктів прокату велосипедів у літній період;

– розробка програм рибальських, екологічних турів і екс-
курсій;

– розширення комплексу оздоровчих послуг у резуль-
таті використання всього потенціалу природних рекреаційних 
ресурсів Херсонської області, а саме сульфідної мулової грязі, 
морської води, кліматичних ресурсів, дендрофлористичних 
ресурсів.

Таким чином, розвиток оздоровчого туризму в Херсонській 
області має резерви для модернізації за такими напрямами:

– прискорений розвиток морського, річкового та авіацій-
ного транспорту;

– розширення інформаційного обміну в індустрії оздоро-
вчого туризму;

– включення формування оздоровчого туризму в пріори-
тети економічного розвитку області;

– розробка єдиної концепції безперервної підготовки 
кадрів для індустрії оздоровчого туризму з урахуванням вимог 
ринку;

– розширення спектру оздоровчих послуг для створення 
сильних конкурентних переваг.

Оздоровчий туризм – це цілком особливий вид туризму, 
тому що подорожі проходять у регіонах, що мають сприятливі 
для оздоровлення людей природно-кліматичні, культурно-есте-
тичні, концептуальні, соціально-економічні та інфраструктурні 
ресурси. Об’єднання зусиль усіх учасників туристичної діяль-
ності дасть змогу створити конкурентоспроможний туристич-
ний продукт, здатний залучити споживачів і збільшити внут-

рішній туристичний потік. Розвиток оздоровчого туризму дасть 
змогу активізувати й інші сектори економіки області, зокрема 
транспорт, торгівлю, виробництво товарів народного спожи-
вання, бджільництво, конярство, лісове господарство.

Висновки. Туризм культурно впливає на матеріальну 
й духовну сфери діяльності людини, насамперед на його 
систему цінностей, знання й суспільне поводження. Щоби 
психічні й розумові навантаження не стали фатальними для 
людини, їй потрібний не просто відпочинок, а активний відпо-
чинок, індивідуальний, контрастний, не схожий на повсякденні 
будні відпочинок, результатом якого буде фізичне, духовне 
й соціальне оздоровлення. Реалізувати такий комплексний під-
хід до оздоровлення можна в процесі оздоровчого туризму.

Концепція оздоровчого туризму передбачає поєднання від-
починку та оздоровлення, результатом якого є духовне, фізичне 
й соціальне відновлення людини. Запропоноване визначення 
оздоровчого туризму дало змогу деталізувати класифікацію 
ресурсів оздоровчого туризму за ознаками відмінностей, що 
визначаються походженням і особливостями існування ресурсів, 
до яких пропонується віднести природні туристичні ресурси, 
культурно-естетичні ресурси, концептуальні туристичні 
ресурси, соціально-економічні ресурси, інфраструктурні турис-
тичні ресурси. Залучення в оздоровчу діяльність різних видів 
рекреаційних ресурсів природного й культурно-естетичного, 
соціально-економічного, концептуального та інфраструктурного 
походження розширює можливості оздоровчого туризму, сприяє 
задоволенню різноманітного рекреаційного попиту.

Проведений аналіз і оцінка ресурсів оздоровчого туризму 
Херсонської області дали змогу систематизувати їх залежно 
від походження та особливостей існування. Встановлено, 
що для комплексного розвитку оздоровчого туризму області 
поєднання загального інфраструктурного розвитку території 
та спільних зусиль баз відпочинку, санаторіїв, приватних садиб 
і господарств, місцевих жителів створює резерви для модерні-
зації ресурсів оздоровчого туризму.
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Шандова Н.В., Былым О.С. Ресурсное обеспече-
ние оздоровительного туризма

Аннотация. В статье рассмотрены функции оздо-
ровительного туризма, сформулировано понятие «оз-
доровительный туризм». Определены туристические 
ресурсы оздоровительного туризма как сочетание видов 
деятельности, а именно туристической, оздоровитель-
ной и социально-культурной, получаемых результатов 
от этой деятельности, а также используемых техноло-
гий. Для характеристики туристических ресурсов оздо-
ровительного туризма предложена группировка по при-
знакам происхождения и особенностям существования 
ресурсов. Проанализированы туристические ресурсы 

оздоровительного туризма в Херсонской области. Сфор-
мулированы практические рекомендации по комплекс-
ному развитию оздоровительного туризма в Херсонской 
области, определены резервы для его модернизации.

Ключевые слова: оздоровительный туризм, тури-
стические ресурсы, развитие, туристический продукт.

Shandova N.V., Bylym O.S. Resource support of 
health tourism

Summary. The article considers the functions of health 
tourism, formulates the concept of “health tourism”. Tou-
rism resources of health tourism are defined as a combina-
tion of activities – tourism, health and socio-cultural, the re-
sults obtained from this activity and the technologies used. 
For description of tourist resources of health tourism the 
classification is offered on the signs of origin and features 
of existence of resources. The tourism resources of health 
tourism are analyses in the Kherson area. Practical recom-
mendations are set forth on complex development of health 
tourism in the Kherson area and reserves are defined for his 
modernization.

Keywords: health tourism, tourist resources, develop-
ment, tourist product.
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к. е. н., член-кореспондент Академії економічних наук України,

завідувач кафедри деревооброблювальних технологій
та системотехніки лісового комплексу,

Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКОВОЇ МОДЕЛІ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ЛІСУ

Анотація. У статті наведено, обґрунтовано особливос-
ті поведінкової моделі суб’єктів ринку соціально-екологіч-
них послуг як нової еколого-економічної системи лісового 
сектору економіки України. Обґрунтовано, що особливос-
ті дій суб’єктів ринку в процесі комерційного обігу соці-
ально-екологічного ресурсу визначаються специфікою 
такої еколого-економічної системи, як «об’єкт ринку –  
соціально-екологічна послуга», джерелом генерування 
товару, розподілом товару, ефектом від споживання тако-
го товару. На поведінкову модель суб’єктів ринку також 
впливають обмеженість у виборі постачальника, склад-
ність визначення обсягу й ціни контракту купівлі-прода-
жу, недосконалість правового та нормативного поля.

Ключові слова: ринок, соціально-екологічна по-
слуга, суб’єкти ринку, поведінкова модель, об’єкт рин-
ку, постачальники, споживачі, предмет контракту, обсяг 
контракту, ціна контракту, правове і нормативне поле.

Постановка проблеми. Досвід ведення лісового господарства 
країн Євросоюзу вказує на те, що економічний простір лісового 
сектору економіки можна значно розширити шляхом включення 
в комерційний обіг нематеріальний, соціально-екологічний ресурс 
лісу. Упорядкування процесів надання і споживання соціально-е-
кологічного ресурсу як специфічного товару, соціально-екологіч-
ної послуги пов’язано з функціонуванням нового виду товарного 
ринку, ринку соціально-екологічних послуг.

Становлення такої нової для лісового господарства України 
еколого-економічної системи значною мірою ускладняється 
проблемою переконання споживачів соціально-екологічних 
корисностей лісу, які отримують від цього додатковий прибу-
ток (збільшення урожайності сільськогосподарських культур, 
зменшення виробничих витрат, підвищення продуктивності 
праці), в тому, що ера безкоштовного споживання такого 
ресурсу для них закінчується, отже, потрібно переходити на 
цивілізовані ринкові відносини. Специфіка ринку соціально-е-
кологічних послуг визначає певні особливості поведінкової 
моделі суб’єктів ринку, перш за все продавців («виробників 
товару»), тобто підприємств лісового господарства, і спожи-
вачів, тобто суб’єктів інших галузей економіки і соціальної 
сфери. Якщо визначити поведінкову модель суб’єктів ринку 
як порядок дії в процесі пошуку і встановлення контактів між 
постачальниками та клієнтами, укладення торговельних контр-
актів та контролю за їх реалізацією, кожна з таких дій повинна 
ґрунтуватися на особливостях еколого-економічної системи, 
в умовах якої вони виконуються. Саме визначенню проблем, 
які можуть виникати в процесі взаємодії суб’єктів ринку соці-
ально-екологічних послуг як нової для лісового сектору еконо-
міки України еколого-економічної системи і можливих шляхів 
їх рішення і присвячена стаття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Словнику 
термінів ринкової економіки визначається, що товарний 
ринок – це сфера товарного обігу і пов’язана з ним сукупність 
товарно-грошових відносин, яка виникає між виробниками 
та споживачами в процесі купівлі-продажу товарів [1].

Згідно з дослідженнями П. Самуельсона, ринок забезпе-
чує організаційний зв’язок між виробництвом і споживанням, 
перебуває під їхнім впливом і сам впливає на них [2].

В дослідженнях Ю. Кузьміних визначається, що потенційні 
інтереси суб’єктів ринку щодо напрямів інноваційної діяльно-
сті в лісовому господарстві, а саме надання соціально-екологіч-
них послуг, слід детально вивчати, оскільки є проблеми в про-
цесі надання і споживання специфічного товару [3].

В роботах Є. Мішеніна визначається, що механізм еко-
системних послуг лісових екосистем полягає у взаємодії лісу 
з атмосферою, водою, ґрунтом та в підтримці їхніх якісних 
і кількісних параметрів на оптимальному екологічному рівні. 
Під послугами лісових екосистем розуміють рекреаційну 
(оздоровчу) цінність лісових масивів, захист ґрунтів від ерозії, 
підвищення урожайності сільськогосподарських культур, збе-
реження біорозмаїття, регулювання водостоку, продукування 
кисню, поглинання двоокису вуглецю тощо. Ринковий підхід 
до комерційного обігу щодо надання екосистемних послуг 
включає приватні угоди, зазвичай це закриті угоди між тими, 
хто отримує вигоди від екосистемних послуг лісу, і тими, хто 
відповідає за них. Сюди включаються такі угоди, як добро-
вільна сертифікація та екомаркування, а також прямі схеми 
фінансування між бенефіціантами екосистемних послуг лісу 
та лісовласниками, які відповідають за ці послуги [4].

Джерела товарного забезпечення будь-якого ринку визнача-
ються з огляду на структуру конкретного ринку товарів, кон-
тингент покупців, обсяг і асортимент товарів, обсяг ринкового 
обігу та фінансових можливостей покупця. Вибір конкретного 
постачальника товарів здійснюється тоді, коли серед них немає 
монополії.

Основним документом укладення комерційної угоди, 
зокрема угоди на надання певного виду послуг, є контракт. 
У контракті купівлі-продажу обов’язково повинні обумовлю-
ватися предмет і обсяг поставки, способи визначення якості 
та кількості товару, а також ціна товару як один з найважливі-
ших елементів контракту.

Згідно з дослідженнями Н. Дегтярь під обсягом контракту 
на соціально-екологічні послуги лісу слід розуміти можливо-
сті лісу певних територій формувати умови щодо запобігання 
опустеленню, ґрунтозахисні функції, збереження біорозма-
їття, ґрунтоутворення, фотосинтез. Такі послуги впливають на 
добробут людей опосередковано, уможливлюючи формування 
потоків забезпечувальних, регулювальних і культурних послуг. 
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Значна частина послуг екосистем не є продуктом споживання 
чи предметом використання, вона споживається людьми опо-
середковано, непрямо, але якість життя людей фундаментально 
залежить від потоку цих послуг [5].

В роботах І. Соловій визначається, що ціну на екосистемні 
послуги доцільно визначати як економічні вигоди, які отриму-
ють економічні суб’єкти від використання наявних функцій 
екосистем, а також таких, що утворюються в результаті гене-
рування, відновлення, підтримки, регулювання екосистемних 
процесів, які формуються в результаті цілеспрямованої діяль-
ності тих або інших суб’єктів господарювання різних форм 
власності та рівнів ієрархічного управління [6].

Мета статті полягає у визначенні особливостей поведінко-
вої моделі суб’єктів товарного ринку в процесі надання та спо-
живання специфічного товару, а саме соціально-екологічної 
послуги лісу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо розгля-
дати ринок соціально-екологічних послуг лісу як еколого-еко-
номічну систему, то вона є певною формою соціально-еконо-
мічних відносин, яка упорядковує процеси розподілу, обміну 
та споживання специфічного товару, що генерується соціаль-
но-екологічним ресурсом лісу та визначається як соціально-е-
кологічна послуга. Водночас потрібно розуміти, що такий 
ресурс без прикладення до нього людської праці та без викори-
стання її результатів є майже абстрактною категорією, а процес 
розподілу цих результатів без його упорядкування (управління) 
може набути форми анархії, що для такої вразливої сфери, як 
екологічний ресурс лісу, може привести до катастрофічних 
наслідків.

Соціально-економічні відносини у сфері надання та спожи-
вання екологічних і соціальних послуг лісу повинні базуватися 
на основних принципах ринку, зокрема вільному вибору напряму 
бізнесу, ринковому ціноутворенні, справедливій конкуренції.

Водночас існує певна специфіка такого ринку, перш за все 
щодо екологічної та соціальної послуги лісу як товару, форму-
вання ціни на такий товар, рівня державного та громадського 
впливу на функціонування ринку, що потребує визначення 
й розуміння особливостей взаємовідносин суб’єктів ринку.

На думку автора, саме поведінкова модель економічних 
і соціальних агентів ринку може дати зрозумілі відповіді на 
ключові питання, які висуває специфіка ринку перед суб’єк-
тами такого ринку і які повинні ефективно вирішуватися інсти-
тутами економічної системи.

1) До якого з відомих видів ринку можна адаптувати ринок 
екологічних і соціальних послуг лісу і, відповідно, формувати 
інституційний механізм такого ринку? З огляду на те, що єди-
ним постачальником такого товару на певній території можуть 
бути суб’єкти лісогосподарювання саме цих територій, ринок 
екологічних і соціальних послуг лісу найбільш близький до 
виду ринку чистої природної монополії. Річ в тім, що навіть 
за умов, коли ліс певних природних територій може бути влас-
ністю декількох суб’єктів господарювання, певний прояв кон-
курентної боротьби може бути тільки за надання рекреацій-
них послуг. Основні соціально-екологічні функції лісу, а саме 
природоохоронні, природозахисні, природоутворюючі, які 
є найбільш перспективними щодо капіталізації, можуть гене-
руватися лісовими масивами як єдиним цілим. Проте цілком 
можлива інша форма конкуренції, а саме еколого-технічна кон-
куренція. Сутність такої конкуренції полягає в тому, що певні 
суб’єкти економічних відносин можуть вибрати альтернативу 
соціально-екологічним послугам лісу у вигляді технічних 

рішень. Наприклад, альтернативою функції лісу протистояти 
селевим потокам можуть бути інженерні захисні споруди. Така 
ситуація не дає шансу можливим споживачам щодо вибору 
постачальника товару, соціально-екологічної послуги, але 
не відкидає можливості вжиття альтернативних організацій-
но-технічних заходів з відповідним економічним чи соціаль-
ним ефектом.

2) Що є товаром (об’єктом ринкових відносин)? Предме-
том комерційного обміну є специфічний товар, а саме соціаль-
но-екологічні послуги лісу, що виявляються в його можливос-
тях генерувати цілу низку благ для збереження та відновлення 
загальноприродного балансу територій і забезпечення ком-
фортних умов для життєдіяльності людини. Потрібно розуміти, 
що не кожне нематеріальне благо лісу може бути товаром на 
конкретному регіональному ринку. Важко уявити те, що в сте-
повій природній зоні України буде попит на можливості лісів 
щодо створення умов для запобігання селевих потоків. Тобто 
відносини суб’єктів регіональних ринків соціально-екологіч-
них послуг лісу повинні враховувати особливості природних 
зон щодо екологічної напруженості і соціального замовлення 
територій.

3) За якими умовами може формуватися ціна на товар? 
З огляду на те, що екологічні та соціальні послуги є специфіч-
ним товаром, економічну цінність якого досить складно визна-
чити, бодай на етапі зародження такого ринку інститути ринку 
повинні бути здатними декларувати і впроваджувати модель 
ціноутворення, орієнтовану на споживача. В процесі розвитку 
ринку споживачі можуть зрозуміти, що екологічні та соціальні 
послуги лісу мають значну споживчу цінність і певною мірою 
обмежені, модель ціноутворення, відповідно, поведінкова 
модель суб’єктів ринку може перерости в модель ціноутво-
рення, яка орієнтована на попит [7].

4) Яким є обсяг товару, можливий обсяг ринку? Визнача-
ється потенціальними можливостями лісу природних зон гене-
рувати певні екологічні та соціальні блага. Не може обмежена 
ділянка лісу прийняти необмежене число туристів чи відпо-
чиваючих, які можуть так затоптати, ущільнити землю лісової 
ділянки, що на її рекультивацію потрібні будуть більші витрати 
від тих фінансових надходжень, що можуть надійти від реаліза-
ції рекреаційної послуги лісу. Тобто суб’єкти ринку повинні бути 
здатними прогнозувати динаміку розвитку економічної системи.

5) Як визначається ціна такого товару як соціально-еко-
логічна послуга? В основі формування ціни на соціально-е-
кологічні послуги лісу може лежати баланс між значенням 
екологічних і соціальних функцій лісу для конкретних природ-
них та етнічно-природних територій (опосередкованим еко-
номічним ефектом) та затратами на відтворення збереження 
лісів на певний період часу з урахуванням галузевого норма-
тивного коефіцієнта ефективності, скоригованого на специ-
фіку напряму господарської діяльності. Цілком зрозуміло, 
що за ринковими умовами ціноутворення вартість конкретної 
соціально-екологічної послуги в різних природних зонах бути 
різнитися залежно від екологічного стану природних терито-
рій і соціального замовлення. Суб’єктам ринку соціально-еко-
логічних послуг лісу потрібно буде враховувати те, що рівень 
рентабельності соціально-екологічного напряму лісогоспода-
рювання повинен бути значно вищий за загальноприйнятий 
насамперед завдяки тому, що собівартість такого товару нижча, 
а також відсутні витрати на його транспортування.

6) За якими формальними та неформальними правилами 
і нормами може функціонувати ринок екологічних і соціальних 
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послуг лісу? Функціонування ринку екологічних і соціальних 
послуг лісу має проходити в певному законодавчому і норма-
тивному полі за дійової системи адміністративного та громад-
ського контролю. Річ в тім, що ринок екологічних і соціальних 
послуг лісу в загальній системі сучасного ринку послуг суттєво 
відрізняється саме специфікою товару. Наприклад, типовою 
екологічною послугою лісу є захист сільськогосподарських 
земель від ерозії чи захист сільськогосподарських рослин від 
суховіїв. Надання такої послуги приносить певний економіч-
ний результат, а саме підвищення врожаю, який легко визна-
чити, а безпосередні користувачі цієї послуги, тобто сільсько-
господарські виробники, повинні певним чином платити, бодай 
як відшкодування витрат суб’єкта лісогосподарювання за виро-
щування та збереження лісового масиву. Водночас збережений 
лісом природний рельєф місцевості, природне рослинне різ-
номаніття мають загальноприродні корисності. Підтримання 
здатності лісу надавати таку послугу, тобто екологічного потен-
ціалу лісової ділянки, має бути обов’язком держави шляхом 
бюджетного фінансування лісової галузі.

Особливості поведінкової моделі суб’єктів ринку соціаль-
но-екологічних послуг наведені на рис. 1.

Наведені особливості поведінкової моделі суб’єктів ринку 
соціально-екологічних послуг слугують певними концепту-
альними засадами формування системи інституціонального 
забезпечення ринку, що повинна врахувати особливості під час 
визначення правового статусу дій суб’єктів ринку.

Висновки. Специфіка ринку соціально-екологічних послуг 
значною мірою визначається об’єктом ринку, порядком розпо-
ділу і споживання. Особливості поведінки основних суб’єк-
тів ринку, продавців і покупців, визначаються обмеженістю 
у виборі постачальників, складністю визначення предмета, 
обсягу й ціни контракту купівлі-продажу, значними прогали-
нами правового й нормативного поля щодо регулювання про-
цесу комерційного обігу соціально-екологічного ресурсу.

Обмеженість у виборі постачальника визначається тим, що 
єдиними постачальниками такого товару на певній території 
можуть бути суб’єкти лісогосподарювання саме цих територій, 
ринок екологічних і соціальних послуг лісу найбільш близький 
до виду ринку чистої природної монополії.

Складність конкретизації предмета контракту полягає 
в тому, що предметом комерційного обміну є специфічний 
товар, а саме соціально-екологічні послуги лісу, що виявля-
ються в можливостях лісових екосистем одночасно генерувати 
цілу низку благ для збереження та відновлення загальнопри-
родного балансу територій, забезпечення комфортних умов для 
життєдіяльності людини, підвищення ефективності господар-
ської діяльності.

Проблеми визначення обсягу контракту можуть спіткати 
суб’єктів ринку з огляду на те, що потрібно мати методики 
оцінки саме комерційної складової загального соціально-еко-
логічного ресурсу лісу, тобто тієї складової, на яку вже сформо-
вано або буде сформовано попит.

Складність визначення ціни контракту полягає у визна-
ченні опосередкованого економічного чи соціального ефекту 
від споживання соціально-екологічної послуги.

Процеси надання й споживання соціально-екологічного 
ресурсу лісу можливі за певних економічних, соціальних 
і загальноприродних (екологічних) інтересів.
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Рис. 1. Особливості поведінкової моделі суб’єктів ринку соціально-екологічних послуг
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Суска А.А. Особенности поведенческой модели 
субъектов рынка социально-экологических услуг леса

Аннотация. В статье приведены, обоснованы осо-
бенности поведенческой модели субъектов рынка соци-
ально-экологических услуг как новой эколого-экономи-
ческой системы лесного сектора экономики Украины. 
Обосновано, что особенности действий субъектов рынка 
в процессе коммерческого оборота социально-экологиче-
ского ресурса определяются спецификой такой эколого- 
экономической системы, как «объект рынка – социально- 
экологическая услуга», источником генерирования товара, 
распределением товара, эффектом от употребления такого 
товара. На поведенческую модель субъектов рынка также 
влияют ограниченность в выборе поставщика, сложность 
определения объема и цены контракта купли-продажи, не-
совершенство правового и нормативного поля.

Ключевые слова: рынок, социально-экологическая 
услуга, субъекты рынка, поведенческая модель, объект 
рынка, поставщики, потребители, предмет контракта, 
объем контракта, цена контракта, правовое и норматив-
ное поле.

Suska A.A. Behavioral pattern features of forest 
socio-ecological services market participants

Summary. The paper presents and substantiates beha-
vioral pattern peculiarities of participants of the forest so-
cio-ecological services market, as a new eco-economic sys-
tem for Ukraine’s economy forest sector. The peculiarities 
of market entities actions in the commerce stream process 
of the socio-ecological resource are substantiated to be de-
termined by the specifics of such an ecological-economic 
system, including: a socio-ecological service as a market 
object, a source of product generation, the product distribu-
tion, the consumption effect of such a product .This affects 
the behavioral pattern of market actors. That is evident in 
such features as: the limited choice of a supplier, the com-
plexity of determining the subject volume and the price of 
a contract of sale, the imperfection of the juridical and nor-
mative framework.

Keywords: market, socio-ecological service, market 
actors, behavioral pattern, market object, suppliers, con-
sumers, scope of contract, contract volume, contract price, 
juridical and regulatory framework.
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ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
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ДОВІРА У СИСТЕМІ ВІДНОСИН ОБМІНУ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. У статті розкрито зміст та головні осо-
бливості внутрішнього, зовнішнього та мережевого 
обміну інтелектуальними послугами на підприємстві. 
Визначено ознаки та рівні реципрокності та еквівалент-
ності відносин обміну інтелектуальними послугами. 
Обґрунтовано форми довіри учасників обміну інтелек-
туальними послугами, такі як неформальна та формаль-
на (обумовлена) міжособистісна довіра, інституційна 
довіра до служб та підприємства загалом, до зовнішніх 
організацій, а саме постачальників знань та інформації, 
учасників інтелектуальних мереж. Обґрунтовано необ-
хідність спрямованості менеджменту підприємства на 
досягнення оптимального рівня довіри для забезпечен-
ня ефективного обміну інтелектуальними послугами.

Ключові слова: інтелектуальні послуги, відносини 
обміну інтелектуальними послугами, внутрішній та зов-
нішній обмін, реципрокний та еквівалентний обмін, ме-
режевий обмін, інтелектуальні мережі, неформальна та 
формальна міжособистісна довіра, інституційна довіра.

Постановка проблеми. Відносини обміну є тим соціаль-
но-економічним механізмом, який забезпечує рух товарів, 
послуг, робіт тощо в економічній системі. По-перше, на рівні 
підприємства відносини обміну є внутрішніми (відносини 
щодо руху продуктів та послуг у різних формах у межах під-
приємств); зовнішніми (відносини обміну між виробниками 
та споживачами продукції, послуг, робіт); мережевими від-
носинами, заснованими на поєднанні ресурсів та діяльності 
внутрішніх та зовнішніх учасників певного виробничого лан-
цюжка. По-друге, організаційною формою відносин обміну 
є ринок, а саме внутрішній, якщо здійснюється обмін резуль-
татами діяльності підрозділів підприємства, і зовнішній від-
носно підприємства, а саме регіональний, національний, світо-
вий ринки ресурсів, продукції, послуг. Ефективність відносин 
внутрішнього та зовнішнього обміну залежить від багатьох 
економічних, організаційних, управлінських, соціальних умов 
та факторів, серед яких значну роль відіграє довіра їх суб’єктів.

У сфері інтелектуальних послуг принцип довіри набу-
ває пріоритетного значення, оскільки об’єкт відносин обміну 
є нематеріальним та не існує на момент укладення договору 
купівлі-продажу. Тому актуальним є розкриття механізму, типів 
та принципів обміну інтелектуальними послугами, сполучення 
його внутрішніх, мережевих та зовнішніх форм на основі довіри.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відносини 
обміну в різних аспектах є об’єктом багатьох економічних 

досліджень. Проблеми еквівалентного та реципрокного обміну 
аналізуються такими українськими вченими, як О.В. Глущенко 
[1], Ю.С. Залознова [2]; механізму внутрішньофірмового 
й зовнішнього ринку знань та інформації присвячено роботи 
О.С. Марченко [3; 4]. Довіру як елемент соціально-економіч-
них відносин досліджують А.І. Андрущенко [5], О.О. Боне-
цький [6], А.А. Гриценко [7] та інші українські вчені.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Нині актуальним питанням у теоретичному та практич-
ному аспектах дослідження механізму обміну інтелектуаль-
ними послугами є формування цілісного наукового уявлення 
про довіру як принцип економічної поведінки учасників обміну 
знаннями та інформацією на підприємствах.

Мета статті полягає в розкритті особливостей механізму 
руху інтелектуальних послуг на підприємствах на основі визна-
чення змісту та взаємозв’язку категорій довіри, внутрішнього 
та зовнішнього ринків знань та інформації підприємства, екві-
валентного та реципрокного обміну знаннєвими ресурсами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтелектуальні 
послуги, до яких належать послуги освіти, охорони здоров’я, нау-
кового обслуговування, консалтингу тощо, є, на відміну від товару, 
специфічним об’єктом відносин обміну, оскільки вони є нематері-
альними, невід’ємними від джерела, унікальними у аспекті їх клі-
єнтської визначеності, що унеможливлює їх тиражування. Процес 
інтелектуального обслуговування є суб’єкт-суб’єктним, передба-
чає формування ефективних відносин між виробником та спожи-
вачем протягом усього періоду інтелектуального обслуговування. 
Зазначені характеристики інтелектуальних послуг обумовлюють 
визначальну роль довіри у відносинах обміну у цій сфері.

Внутрішній обмін інтелектуальними послугами на підпри-
ємстві здійснюється як рух знань та інформації між його праців-
никами та підрозділами, між ними та консультаційними служ-
бами (професійними консультантами), а також між учасниками 
робочих та проектних команд, який регламентується інструк-
ціями, наказами, розпорядженнями керівництва та іншими 
внутрішніми нормами й принципами, що визначають порядок 
обміну професійними порадами, рекомендаціями тощо. Внут-
рішній обмін за своїм змістом має ознаки реципрокного, а «це 
особливий тип відносин, під час здійснення якого відбувається 
передача продуктів праці без визначених норм щодо їх кілько-
сті та зворотної трансакції, що відіграє символічно-знакову роль 
та втілює у собі акт встановлення, зміцнення та закріплення 
соціальних відносин між членами суспільства» [1, с. 55]. Внут-
рішній обмін інтелектуальними послугами має, з одного боку, 
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загальні риси реципрокного обміну, адже здійснюється без зво-
ротного надання послуги, оплати, дії, тобто будь-якого еквіва-
ленту; знання не мають товарної форми; метою є передавання 
знань та інформації задля забезпечення виробничого процесу, 
а не отримання прибутку. З іншого боку, реципрокна взаємодія 
працівників та підрозділів підприємства щодо внутрішнього 
руху інтелектуальних послуг на підприємстві має певні відмін-
ності, а саме обмін знаннями визначається технологією вироб-
ництва та регламентується внутрішніми правилами; відносини 
обміну характеризуються та визначаються ієрархією його учас-
ників. На відміну від цього, реципрокний обмін, як підкреслює 
Ю.С. Залознова, є горизонтальним, партнерським [2, с. 238].

Порада фахівця надається її споживачу відповідно до визна-
чених підприємством функцій та обов’язків його працівників 
та підрозділів. При цьому довіра споживача поради до її джерела, 
по-перше, є формальною, оскільки визначається місцем, функ-
ціями та компетентностями радника у структурі підприємства, 
по-друге, не має вирішального значення щодо руху знань від 
джерела до споживача, а діють інші регулятори, такі як накази, 
команди та інші інструменти адміністрування. За реципрокного 
обміну знаннями, інформацією на підприємстві довіра є озна-
кою та результатом законної влади керівника, який визначає його 
принципи. Але слід підкреслити, що за неформального реципрок-
ного обміну, коли споживач звертається до фахівця за порадою не 
за встановленим регламентом та ієрархією, а на основі віри у його 
компетентність, довіра відіграє вирішальну роль.

Внутрішньому обміну інтелектуальними послугами на під-
приємстві можуть бути також притаманні риси еквівалентних 
відносин. Наприклад, якщо застосовується модель організації 

надання інтелектуальних послуг «центр прибутку», то обмін 
знаннями здійснюється на основі внутрішніх витрат та цін, отже, 
внутрішній обмін набуває ринкових ознак. Спираючись на кла-
сифікацію організаційних форм внутрішнього консультування 
на підприємстві, розроблену О.С. Марченко [3, с. 123–134], 
можемо визначити модель трансформації обміну інтелектуаль-
ними послугами та довіри його учасників на підприємстві від 
абсолютно реципрокного до еквівалентного (табл. 1).

Таблиця 1 демонструє, по-перше, залежність змісту та харак-
теру внутрішнього обміну інтелектуальними послугами від орга-
нізаційних форм та економічного механізму їх надання, по-друге, 
можливість формування відносин еквівалентного обміну інте-
лектуальними послугами під час використання моделей центру 
прибутку та консультативного підприємства, формування на 
підприємстві внутрішнього ринку знань та інформації, по-третє, 
похідний характер довіри учасників реципрокного обміну від 
ієрархії та адміністрування, що обумовлює її формальний (обу-
мовлений внутрішнім регламентуванням) характер; по-четверте, 
певну залежність міжособистісної довіри від інституціональної 
довіри до служб, керівництва та підприємства загалом. Все це 
дає підстави для висновку, що в умовах внутрішнього обміну 
інтелектуальних послуг, який є переважно реципрокним, довіра 
має велике значення в системі регуляторів економічних відносин 
його учасників, що диктує необхідність вжиття управлінських 
заходів, спрямованих на її формування, підтримку, забезпечення 
оптимального рівня. При цьому слід ураховувати, що довіра до 
підприємства (інституційна довіра) є важливим чинником фор-
мальної та неформальної міжособистісної довіри учасників 
внутрішнього обміну інтелектуальними послугами.

Таблиця 1
Внутрішній обмін інтелектуальними послугами на підприємстві та типи довіри

Організаційна модель надання 
інтелектуальних послуг у формі 

консультування
Тип внутрішнього обміну 

інтелектуальними послугами
Рівень та характер довіри учасників обміну 

інтелектуальними послугами

Консультування як один з напрямів 
діяльності фахівців та управлінців 
підприємства – консультування-
функція

Реципрокна взаємодія
Міжособистісна неформальна довіра, пов’язана з оцінкою 
професійних та особистісних якостей учасників внутрішнього 
обміну, що має ознаки формальної довіри, обумовленої 
статусом учасників, посадовими інструкціями тощо.

Включення до складу персоналу 
фірми працівників, для яких 
консультування є професійним 
обов’язком – консультування-
професія

Реципрокна взаємодія
Формальна довіра, обумовлена статусом працівника  
на підприємстві, з елементами неформальної міжособистісної 
довіри, рівень якої визначається досвідом та результатами 
внутрішнього консультування.

Створення консультаційної 
служби, що діє на основі 
кошторису витрат – консультаційна 
служба є центром витрат

Реципрокна взаємодія  
з ознаками еквівалентності 
обміну (управління витратами 
консультування) консультанта

Формальна довіра, обумовлена статусом служби на підприємстві, 
з елементами неформальної міжособистісної довіри, рівень якої 
визначається досвідом обміну та результатами, інституційна 
довіра до служби та підприємства загалом.

Організація консультаційного 
підрозділу фірми – консультаційна 
служба є центром прибутку

Реципрокна взаємодія з 
елементами еквівалентних 
відносин на основі внутрішніх 
цін, що включають умовно-
розрахунковий прибуток

Формальна довіра, обумовлена статусом служби  
на підприємстві, неформальна міжособистісна довіра,  
рівень якої визначається досвідом і результатами внутрішнього 
обміну, інституційна довіра до консультаційної служби  
та підприємства загалом.

Консультаційне підприємство, 
діяльність якого охоплює  
не тільки обслуговування 
підрозділів фірми,  
але й пропозицію на ринку 
інтелектуальних послуг.

Сполучення ознак 
реципрокного  
та еквівалентного обміну

Формальна довіра, обумовлена статусом консультаційного 
підприємства, неформальна міжособистісна довіра, рівень 
якої визначається досвідом і результатами внутрішнього 
та зовнішнього обміну, репутацією консультаційного 
підприємства на зовнішньому стосовно підприємства ринку  
як постачальника інтелектуальних послуг, інституційна довіра 
до консультаційного підприємства та підприємства загалом.

Джерело: розроблено авторами
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Зовнішній обмін інтелектуальними послугами здійсню-
ється в процесі їх купівлі продажу на ринку інтелектуаль-
них ресурсів, які разом з такими ресурсами, як земля, праця, 
капітал, забезпечують ефективну діяльність підприємства. 
На зовнішньому ринку підприємства пропозицію формують 
незалежні від нього постачальники необхідних для нього спе-
ціальних знань та інформації, що обумовлює еквівалентність 
обміну інтелектуальними послугами. Регуляторами зовніш-
нього обміну інтелектуальними послугами є ринок, акти дер-
жавно-правової регламентації підприємницької діяльності 
та норми, що встановлюються саморегулюючими організаці-
ями продуцентів і споживачів певних інтелектуальних послуг, 
контракти. На рівні відносин конкретних суб’єктів ринкових 
угод можливість та ефективність зовнішнього обміну інтелек-
туальними послугами залежать від рівня довіри його учасників. 
Зовнішньому ринку інтелектуальних послуг притаманні асиме-
тричний розподіл інформації між учасниками угод та можли-
вість некоректного відбору. В цих умовах саме довіра є важ-
ливим чинником прийняття економічних рішень. Дж. Акерлоф 
і Р. Шиллер підкреслюють, що якщо до довіри підходити 
раціонально, то люди використовують доступну їм інформа-
цію, щоби скласти прогноз, а потім на його основі прийняти 
рішення [8, с. 34]. Ф. Фукуяма визначає, що одним з головних 
уроків вивчення економічного життя є те, що благополуччя 
країни, а також її змагальна здатність на тлі інших країн визна-
чаються однією універсальною культурною характеристикою, 
а саме властивим її суспільству рівнем довіри [9, с. 8].

Зовнішній обмін інтелектуальними послугами є еквівалент-
ним, спрямованим на отримання прибутку, характеризується гори-
зонтальними відносинами незалежних один від одного учасників 
купівлі-продажу. Але у сфері інтелектуальних послуг внаслідок 
специфіки їх змісту та процесу надання зовнішній обмін може 
мати ознаки реципрокного обміну, оскільки певні професійні дії 
продуцентів інтелектуальних послуг мають ознаки обміну дарами, 
що обумовлено особливостями цінності інтелектуальних послуг.

Складовими цінностями інтелектуальних послуг є їх зовнішні 
характеристики, якість, що відчувається споживачем, негрошова 
ціна, що визначаються репутацією продуцента, яка формується не 
тільки його продуктом, але й результатами попереднього обслуго-
вування, відгуками споживачів, прямими маркетинговими програ-
мами та неформальним маркетингом. Звісно, ці складові цінно-
сті можна врахувати в ціні послуги, але як врахувати в ній певну 
вигоду споживача, не пов’язану безпосередньо з метою інтелек-
туального обслуговування? Річ в тім, що інтелектуальна послуга 
є комплексом професійних дій, а саме основних (задоволення пев-
ної потреби споживача); додаткових (супутніх) (сприяння досяг-
ненню споживачем очікуваного результату); непередбачуваних 
у договорі, необхідність у яких виникає у процесі обслуговування, 
а іноді й після завершення контракту. Як правило, велика частина 
додаткових та непередбачуваних професійних дій продуцента 
інтелектуальних послуг на користь їх споживача не отримує вар-
тісної оцінки та має за своїм економічним змістом ознаки дару. 
Наприклад, у певному сенсі даром споживачу консультаційної 
послуги є поширення нових знань та інформації на підприємстві, 
формування нових професійних та соціальних зв’язків, подолання 
внутрішніх конфліктів тощо.

Як еквівалентні, так і реципрокні відносини зовнішнього 
обміну інтелектуальними послугами залежать від рівня довіри 
їх учасників. «Крім наявності контракту між покупцем і про-
давцем, потрібна ще їх чесна поведінка. Саме тут і необхідна 
довіра. Коли контракт укладено, покупець довіряє продавцеві 

в тому, що він буде чесно дотримуватися його духу й букви 
з точки зору якості та строків постачання товарів та послуг. 
Водночас продавець довіряє покупцеві у тому, що той заплатить 
суму, яка належить йому за контрактом. Чим чесніші сторони, 
тим глибше довіра між ними, нижче трансакційні витрати» 
[10, с. 5]. Слід підкреслити, що, на відміну від внутрішнього 
обміну, міжособистісна довіра учасників зовнішнього обміну 
не має ієрархічної обумовленості, є реальною (природною), а 
не формальною. Її рівень може спадати або зростати залежно 
від ефективності здійснення ринкових угод.

Важливо зауважити, що внутрішній та зовнішній ринки 
як джерела одержання підприємством, його підрозділами 
та працівниками інтелектуальних послуг мають певні переваги 
й недоліки. Вибір джерела, по-перше, безпосередньо впливає 
на поведінку фірми на зовнішньому ринку інтелектуальних 
послуг, по-друге, є умовою розвитку й оптимізації внутріш-
нього ринку. Критеріями вибору є характер і важливість пев-
ного інтелектуального ресурсу, ціни на інтелектуальні послуги, 
рівень трансакційних витрат та витрат, пов’язаних з внутріш-
нім обміном знаннями та інформацією.

З одного боку, розвиток системи внутрішнього обміну 
є для підприємства засобом мінімізації трансакційних витрат 
використання механізму зовнішнього ринку. З іншого боку, 
організація внутрішнього обміну інтелектуальними послугами 
на необхідному професійному рівні вимагає від підприємства 
значних витрат, пов’язаних із залученням і мотивацією висо-
кокваліфікованих фахівців, створенням необхідної для їх діяль-
ності технічної й інформаційної бази, організацією робочого 
місця, забезпеченням їх професіонального росту тощо. Тому 
вибір каналу одержання інтелектуальних послуг у кожному 
конкретному випадку повинен базуватися на аналізі та порів-
нянні витрат і вигід, пов’язаних з використанням внутрішнього 
та зовнішнього ринків інтелектуальних послуг. Тут в наявно-
сті, як зазначає О.І. Уільямсон, є основний вибір між порів-
няльними витратами бюрократії (тут переваги на боці ринку) 
і порівняльною адаптованістю (коли під час укладання двосто-
ронніх угод переважною є внутрішня організація) [11, с. 157].

Мережевий обмін інтелектуальними послугами здійснюється 
як співпраця їх незалежних продуцентів і споживачів, об’єднаних 
у галузеві та міжгалузеві послугові мережі, які є організаційною 
формою поєднання та використання їх ресурсів (інтелектуаль-
них, матеріальних, фінансових, кадрових). Важливим принципом 
мережевого обміну є довіра між їх учасниками, від рівня якої без-
посередньо залежить синергія їх співпраці. Горизонтальні зв’язки 
між учасниками регулюються на базі відносницьких контрактів, 
в яких неформальні умови переважають над формальними.

Мережевий обмін у межах підприємства організовується на 
основі внутрішнього ринку інтелектуальних послуг, створення 
проектних та робочих команд, професійного навчання, підви-
щення кваліфікації тощо. Зовнішній обмін організовується за 
такою моделлю, що є центр координації, функції якого виконує 
підприємство як ініціатор формування мережі зовнішніх поста-
чальників знань та інформації. У складі зовнішньої мережі 
обміну інтелектуальними послугами є інформаційні фірми, 
агентства, клієнти, партнери, державні установи, громадські 
організації, професійні об’єднання, освітні заклади, засоби 
масової інформації тощо. У сукупності організаційні форми 
зовнішнього та внутрішнього мережевого обміну інтелекту-
альними послугами є інтелектуальною мережею підприєм-
ства. Розбудова інтелектуальної мережі є важливим завданням 
менеджменту підприємства.
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Управління внутрішньою та зовнішньою мережами обміну 
інтелектуальними послугами спирається на ієрархію, самоор-
ганізацію та культуру. Ієрархія необхідна під час формування 
команд, створення мереж, вирішення внутрішніх і зовнішніх 
завдань функціонування підприємства як цілісної соціально- 
економічної системи. Самоорганізація та довіра є важли-
вими принципами координації діяльності з внутрішнього 
обміну інтелектуальними послугами. Пріоритетною цінністю 
та завданням культури підприємства є забезпечення реципрок-
ного обміну на основі довіри його учасників.

Висновки. Дослідження відносин обміну інтелектуаль-
ними послугами на рівні підприємства, який за критеріями 
джерела знань та інформації є внутрішнім, зовнішнім та мере-
жевим, дало змогу обґрунтувати їх еквівалентні та реципрокні 
характеристики, а також роль та форми довіри їх суб’єктів.

1) Внутрішній обмін інтелектуальними послугами є спе-
цифічно реципрокним, оскільки регламентується менеджмен-
том підприємства, але може набувати ознак еквівалентного 
обміну, якщо формується внутрішній ринок знань та інфор-
мації на основі застосування внутрішніх цін на інтелектуальні 
послуги, використання моделей центрів витрат та прибутків. 
Міжособистісна довіра є, по-перше, неформальною, пов’я-
заною з оцінкою професійних та особистісних якостей учас-
ників внутрішнього обміну, по-друге, формальною, оскільки 
відносини обміну регламентуються підприємством. Отже, 
формальна міжособистісна довіра є похідною від інституційної 
довіри до служб та підприємства загалом.

2) Зовнішній обмін інтелектуальними послугами є еквіва-
лентним та має ознаки реципрокних відносин їх учасників, що 
пов’язано з такими елементами їх цінності, як негрошова вигода, 
зовнішні ознаки, якість, що сприймається споживачем. Міжосо-
бистісна довіра учасників зовнішнього обміну визначається рин-
ковими чинниками, репутацією, ефективністю ринкових угод.

3) Мережевий обмін інтелектуальними послугами розді-
ляється на внутрішній (рух знань між робочими та проектними 
командами, що діють на підприємстві, а також їх учасниками 
у формі переважно реципрокної взаємодії) і зовнішній (обмін 
між учасниками зовнішніх мереж на договірній основі прин-
ципів еквівалентності та довіри). Організаційні форми зовніш-
нього та внутрішнього мережевого обміну інтелектуальними 
послугами є інтелектуальною мережею підприємства та базу-
ються на довірі учасників обміну знаннями.

Таким чином, управління внутрішнім, зовнішнім та мереже-
вим рухом інтелектуальних послуг на підприємстві, який сполучає 
характеристики реципрокних та еквівалентних відносин обміну, 
має спиратися на довіру його учасників. Це вимагає вжиття комп-
лексу заходів з формування, підтримання та підвищення міжосо-
бистісної (формальної та неформальної) та інституційної довіри, 
які враховують реципрокність та еквівалентність обміну знан-
нями, а також ефективно реалізують принцип довіри в управлінні 
обміном інтелектуальних послуг на підприємстві.
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Ярмак О.В., Ечина Л.В. Доверие в системе от-
ношений обмена интеллектуальными услугами на 
предприятии

Аннотация. В статье раскрыты содержание и глав-
ные особенности внутреннего, внешнего и сетевого 
обмена интеллектуальными услугами на предприятии. 
Определены уровни реципрокности и эквивалентно-
сти отношений обмена интеллектуальными услугами. 
Обоснованы формы доверия участников обмена ин-
теллектуальными услугами, такие как неформальное 
и формальное (вмененное) межличностное доверие, 
институциональное доверие к службам и предприятию 
в целом, к внешним организациям, а именно поставщи-
кам знаний и информации, участникам интеллектуаль-
ных сетей. Обоснована необходимость направленности 
менеджмента предприятия на достижение оптимально-
го уровня доверия для обеспечения эффективного об-
мена интеллектуальными услугами.

Ключевые слова: интеллектуальные услуги, отноше-
ния обмена интеллектуальных услуг, внутренний и внеш-
ний обмен, реципрокный и эквивалентный обмен, сетевой 
обмен, интеллектуальные сети, неформальное и формаль-
ное межличностное доверие, институциональное доверие.

Yarmak O.V., Yechina L.V. Trust in the system of 
the relationship of the intellectual services exchange on 
enterprise

Summary. In the article describes the content and main 
features of internal, external and network of intellectual ser-
vices exchange at the enterprise. The features and levels of 
reciprocal and equivalent exchange of intellectual services 
are determined. The forms of trust of participants in the ex-
change of intellectual services are grounded: informal and 
formal (conditioned) interpersonal trust, institutional trust 
in subdivisions and the enterprise as a whole, to external 
organizations – suppliers of knowledge and information, 
participants of intellectual networks. The necessity of di-
rection of management of the enterprise for formation and 
achievement of an optimal level of trust for ensuring effec-
tive exchange of intellectual services is substantiated.

Keywords: intellectual services, intellectual services ex-
change, internal and external exchange, reciprocal and equiv-
alent exchange, network exchange, intellectual networks, in-
formal and formal interpersonal trust, institutional trust.
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ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК У ЗВ’ЯЗКУ  
З НОВИМИ ГЛОБАЛЬНИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ

Анотація. У статті представлено результати до-
слідження досвіду розвинених країн Європейського 
Союзу (ЄС) з підтримки продовольчого ринку в умовах 
посилення глобальних чинників. Виконано групування  
15 країн ЄС за рівнем державної підтримки науково-до-
слідницької роботи (НДР) від ВВП за 2009 та 2017 рр. 
Виявлено загальні напрями розвитку країн ЄС з різним 
рівнем ВВП і часткою підтримки державою Інституту 
Інноваційного Розвитку (ІІР) як частки від ВВП. Ви-
сновки автора спрямовано на посилення уваги держави 
під час коригування довгострокової інноваційної полі-
тики на безальтернативність пріоритетності розвитку  
I сфери АПК, а саме виробництва засобів виробництва, 
в контексті підтримки продовольчого ринку.

Ключові слова: продовольчий ринок, державні ви-
трати на НДР, інституційна база, довгострокові страте-
гічні програми, глобалізація, інноваційна модель.

Постановка проблеми. Ключовим питанням в умовах 
зближення нормативно-правової бази України з ЄС є погли-
блене вивчення багаторічного досвіду різних країн з підтримки 
та розвитку своїх продовольчих ринків та конкурентоспромож-
ності виробників.

Як відомо, конкурентоспроможність виступає результатив-
ним показником і ключовим елементом в національній еконо-
мічній системі. Порівняльний аналіз рівня державної підтримки 
конкурентоспроможності основних країн ЄС необхідний як орі-
єнтир для вдосконалення системи підвищення конкурентоспро-
можності виробників продовольчої продукції в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляд робіт 
вказує на дві тенденції [3; 4; 5; 7]. Перша з них полягає в тому, 
що шлях до сталого продовольчого забезпечення країни лідери 
ЄС бачать у збалансованому макроекономічному розвитку, де 
стабільні ціни на продовольство розглядаються в широкому 
контексті базових показників ринку:

– підтримка інноваційної моделі розвитку постіндустрі-
альної економіки;

– підвищення кваліфікації робочої сили на тлі зростання 
державних вкладень в науку та освіту загалом;

– зближення умов праці та побуту в сільській місцевості 
з міськими.

Друга тенденція відображає посилення державної під-
тримки в контексті здійснюваної в Україні децентралізації.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Для України станом на кінець 2017 р. невирішеним зали-
шається питання розриву показників базових складових продо-
вольчого ринку з країнами ЄС. Це відноситься як до душового 
споживання населенням продуктів тваринного та рослинного 
походження, так і до частки витрат на харчування в структурі 
сімейного бюджету.

Мета статті полягає в обґрунтуванні авторських пропо-
зицій на підставі виконаного дослідження щодо розширення 

та поглиблення державної підтримки продовольчого ринку 
з використанням основних форм підтримки в країнах ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова орга-
нізація торгівлі (СОТ) – це міжнародна організація, метою якої 
є розробка системи правових норм міжнародної торгівлі та кон-
троль за їх дотриманням, зокрема на продовольчому ринку. Її 
правила були сформульовані і в подальшому допрацьовувалися 
провідними транснаціональними корпораціями (ТНК) найбільш 
розвинених в технологічному плані країн ЄС, США та Японії. 
Надалі країни групи БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Пів-
денно-Африканська Республіка) вдосконалювали правила захи-
сту національних продовольчих ринків з урахуванням особли-
востей провідних країн-засновників СОТ. У нинішніх умовах 
наростання глобальних тенденцій на галузевих ринках, зокрема 
продовольчих, зростає актуальність осмислення тих якісно 
нових тенденцій, які провідні країни ЄС все ширше використо-
вують для захисту власних економічних інтересів.

Основним завданням Світової організації торгівлі, як 
відомо, є сприяння безперешкодній міжнародній торгівлі без 
зловживань і негативних наслідків. Часто це означає для ринків 
країн-учасниць цієї Організації звуження або ліквідацію бар’є-
рів і перешкод для торгівлі. Саме тому особливо важливо після 
вступу нашої країни в цю Організацію досконально вивчити 
різний досвід і всі тонкощі практики ЄС.

Для України, яка вступила в СОТ у травні 2008 р., одним 
з негативних чинників стала неготовність окремих вітчизня-
них виробників до жорсткої міжнародної конкуренції. Зокрема, 
виробники молока та м’ясної продукції України мають невисо-
кий за міжнародними мірками показник конкурентоспромож-
ності, що пояснюється технологічною відсталістю та низьким 
рівнем використання інновацій.

Нині за індексом поточної конкуренції, який виводиться 
в рамках Глобального звіту про конкурентоспроможність 
(World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 
2017–2018), Україна за рейтингом конкурентоспроможності 
посіла серед 117 країн лише 81 місце. Лідерами за цим показ-
ником є Швейцарія, США, Сінгапур [8].

Для оцінювання наявних механізмів, що здійснюють інте-
грацію продовольчого ринку нашої країни після вступу до СОТ 
в загальноєвропейський продовольчий ринок, з урахуванням 
нових глобальних чинників доцільно звернутися до рівня про-
довольчого забезпечення населення нашої країни (табл. 1).

Рівень споживання основних видів продуктів харчування 
населенням України (на одну людину в рік, кг) за 2005–2016 рр. 
відображає кінцеві соціально-економічні зміни в усіх сферах 
АПК. Відзначимо сутнісні зміни, що характеризують функціо-
нування продовольчого ринку в нашій країні, з використанням 
показників споживання основних видів продуктів харчування.

Так, у 2005 р. річне споживання м’яса і м’ясопродуктів склало 
47,9% від раціональної норми споживання, у 2010 р. – 63,7%, 
у 2016 р. – 62,9%. Рівень душового річного споживання молока 
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і молочних продуктів у 2005 р. склав 59,4%; у 2010 р. – 54,3%; 
у 2016 р. – 55%. На наш погляд, це вказує на те, що від початку 
ринкового реформування макроекономічних процесів в Україні 
до 2005 р. відбулись істотні макроекономічні зміни, які зумовили 
зниження майже наполовину душового споживання м’ясо-мо-
лочних продуктів. Важливо відзначити, що з 2005 по 2010 рр. 
споживання м’яса і м’ясо-молочних продуктів зросло майже на 
20%, тоді як споживання молока знизилось на 5%.

В кінці аналізованого періоду, тобто у 2016 р., споживання 
м’яса і м’ясопродуктів, як і молока і молочних продуктів, 
практично не змінилося. Таким чином, за п’ятирічний період 
(2010–2016 рр.) співвідношення попиту і пропозиції на про-
довольчому ринку зупинилося на рівні нижче раціональних 
норм душового річного споживання. Ця ситуація як з позиції 
соціальної стабільності в суспільстві, так і з позиції зниження 
купівельного попиту через сукупність цілої низки макроеконо-
мічних змін вимагає глибокого наукового осмислення. Поки не 
сформована система економічної мотивації товаровиробників 
м’яса і молока, будь-які спроби вийти на рівень раціонального 
споживання залишаться важко досяжними.

Як відзначають багато дослідників цього процесу, в нашій 
країні, на жаль, не вдалося домогтися зниження собівартості 
м’ясо-молочної продукції, що послужило економічною основою 
значного зростання ринкових цін на цю групу незамінних про-
дуктів харчування. На цьому тлі підвищений інтерес викликає 
аналіз ситуації в країнах Європейського Союзу, де від самого 
початку формування єдиного ринку продовольства стійким 
чином розвивалися різні форми державної підтримки всіх еле-
ментів інноваційної моделі. Нами були згруповані країни ЄС за 
рівнем державних витрат на ІІР як частки від ВВП (табл. 2).

У ринковій системі господарювання державні витрати на 
ІІР як частка від ВВП за довгострокового виміру все ж таки 
виконують провідну роль. На нашу думку, цей показник має 
прямий вплив на оновлення основних засобів виробництва 
I сфери АПК. Саме ця сфера, представлена системою машин 
і механізмів (трактори, комбайни тощо), втілює всі новітні 
досягнення технічного прогресу.

З позиції оцінки ситуації в Україні нині щодо реалізації 
євроінтеграційного курсу, на наш погляд, в досвіді ЄС важливо 
відзначити таке.

По-перше, домінують за досліджуваним показником, за 
винятком Німеччини, країни з невеликою кількістю населення 
та розміром ВВП.

По-друге, Швеція, Фінляндія, Данія за останні 30 років 
суттєво піднялися в рейтингу за душовим споживанням продо-
вольства завдяки значним капітальним вкладенням в аграрний 
сектор. Тобто продовольчий ринок в цих країнах забезпечив 
соціальну стабільність і прогрес не завдяки формам господа-
рювання ринкового типу (в ЄС не було інших форм, крім рин-
кових), а завдяки послідовній, стратегічно продуманій перспек-
тиві індустріалізації всіх сфер АПК з опорою на першу.

По-третє, в групі країн з низькими показниками, як і в групі 
країн із середніми показниками, є країни, в яких ринкова 
модель господарювання не має такої тривалої історії. Напри-
клад, такі країни, як Болгарія, Угорщина та Румунія. Це дає 
змогу зробити деякі узагальнення концептуального характеру. 
Деіндустріаліазація і детехнологізація не може забезпечити 
зростання продовольчих ресурсів за зниження собівартості 
сільськогосподарської сировини, а саме основи роздрібних цін.

Вченими ведеться широка дискусія щодо вибору в нашій 
країні тих форм державної підтримки конкурентоспроможно-
сті власних продовольчих товарів, які б дали змогу задоволь-
нити потреби внутрішнього ринку під час нарощування екс-
портного потенціалу. З вивчених нами джерел щодо державної 
підтримки конкурентоспроможності продовольчого ринку 
країн ЄС ми звернемося до тих, в яких найбільш розгорнуто 
представлені відмінності (табл. 3).

З позиції реалізації курсу України на Євроінтеграцію продо-
вольчий ринок нашої країни, спираючись на великий природний 
(земельні та водний ресурси) і людський потенціали, не може не 
враховувати досвід ЄС. Широкий спектр технологічних та еко-
номічних механізмів, які були на початковому етапі країн ЄС під 
час переходу на правила СОТ, в кожній з країн-учасниць мав свої 
специфічні особливості. Оскільки за рівнем самозабезпечення 
населення продовольством і за національними особливостями 
душового споживання видів і груп м’ясомолочних продуктів 
і хліба країни істотно відрізняються, ці особливості відобра-
жають багатовіковий шлях розвитку, де знайшли відображення 
землезабезпеченість, пріоритетні галузі промисловості, що 
сформували потребу в конкретних видах продуктів, географічне 
розташування, яке визначило наявність міжнародних портів, 
обсяг вантажних і пасажирських перевезень.

У своїй сукупності все це визначило як експортно-ім-
портну орієнтацію сільськогосподарського виробництва, так 
і стратегічні пріоритети в глобальній структурі продовольчого 
ринку XXI століття. Як відомо, Фінляндія тільки за останні 

Таблиця 1
Споживання основних видів продуктів харчування населення України (на одну людину в рік, кг)

Продукція 2005 р. 2010 р. 2016 р. Раціональні 
норми

Відсоток від норми споживання
2005 р. 2010 р. 2016 р.

1 2 3 4 5 6 7 8
М’ясо та м’ясопродукти 39,1 52,0 51,4 81,6 47,9 63,7 62,9
Яловичина і телятина 11,7 9,8 8,1 25,0 46,8 39,2 32,4
Свинина 12,6 18,0 19,0 33,3 37,9 54,1 57,1
М’ясо птиці 13,9 23,2 23,6 21,5 64,7 107,9 109,8
Інші види м’яса 0,9 1,0 0,7 1,8 50,0 55,6 38,8
Молоко і молочні продукти 225,6 206,4 209,0 380,0 59,4 54,3 55,0
Яйця, шт. 238,0 290,0 267,0 290,0 82,1 100,0 92,1
Хлібні продукти 123,5 111,3 101,0 101,0 122,3 110,2 100,0
Цукор 38,1 37,1 33,3 38,0 100,3 97,6 87,6
Риба і рибні продукти 14,4 14,5 9,6 20,0 72,0 72,5 48,0

Джерело: складено автором за джерелами [1, с. 65; 2], група 8 розрахована автором
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Таблиця 2
Угруповання країн ЄС за рівнем державних витрат на ІІР як частки від ВВП у 2017 р.

Країна Номер  
в рейтингу

Державні витрати 
на ІІР як частка 

від ВВП

Витрати 
приватного 

капіталу на ІІР 
як частка від ВВП

Високотехнологічний 
і середньо техноло-

гічний промисловий 
експорт як частка від 
загального експорту

Загальний 
інноваційний 

індекс

i 2009 р. 2017 р. Ai3 Ai4 Ai8
Країни з високими показниками

Данія 6 2 1,15 1,87 47,80 136,7
Швеція 2 1 0,99 2,27 54,70 141,3
Фінляндія 1 3 0,95 1,94 44,60 130,9
Німеччина 3 6 0,93 1,94 67,60 123,4
Нідерланди 9 5 0,90 1,12 48,50 129,5

Країни з середніми показниками
Португалія 25 15 0,66 0,60 36,70 83,0
Люксембург 4 8 0,64 0,67 52,20 121,4
Бельгія 7 9 0,60 1,77 48,50 120,9
Іспанія 15 18 0,57 0,64 47,80 78,3
Великобританія 12 6 0,56 1,12 54,80 125,3

Країни з низькими показниками
Ірландія 10 10 0,33 1,09 52,50 115,7
Угорщина 20 24 0,35 1,01 69,60 67,4
Кіпр 17 21 0,30 0,08 43,20 74,8
Румунія 24 29 0,28 0,21 52,80 33,8
Болгарія 26 28 0,25 0,70 31,0 47,5

Джерело: складено автором за джерелом [7]

Таблиця 3
Відмінні риси державної підтримки конкурентоспроможності продовольчого ринку країн ЄС

Країни Особливості

Фінляндія
Великі вкладення держави в дослідження і розробки (ІВР); наявність розвиненої інституційно-правової бази; 
тісний контакт університетів і промислових лабораторій; розвинені кластерні стратегії; успішний досвід 
реструктуризації економіки країни в умовах кризових явищ (1991–1993 рр.).

Франція
Наявність висококваліфікованих кадрів; високий рівень координації між різними учасниками інноваційної 
системи; надзвичайно розвинена система податкових пільг для інноваційних компаній; великі державні витрати  
на ІВР; сильні державні інститути, що регулюють інноваційну діяльність.

Італія
Розвинені кластерні стратегії; висока частка інноваційної продукції в традиційних секторах (текстильні, меблеві, 
шкіряно-взуттєві кластери); високорозвинені фармацевтика, телекомунікації, засоби автоматизації виробничих 
процесів; високі позиції за новими торговими марками і новим промисловим дизайном.

Великобританія
Функціонування університетів світового рівня; розвинене венчурне фінансування; висока частка населення  
з вищою освітою; розвинений зв’язок «університети – промисловість»; активна політика залучення кваліфікованих 
кадрів; сприятливі умови для підприємництва загалом.

Джерело: складено автором за джерелом [7, c. 220]

20–30 років сформувала конкурентоспроможний продовольчий 
ринок. При цьому в країні відсутні сприятливі природно-кліма-
тичні умови як для рослинництва, так і для тваринництва.

Наукова новизна виконаного дослідження полягає в тому, 
що автором розширено і вдосконалено методологічний підхід 
до аналізу та оцінки державної підтримки конкурентоспромож-
ності продовольчого ринку 15 країн ЄС.

Виявлено дві стійкі тенденції. Перша полягає в тому, що ста-
більні ціни на продовольчому ринку в країнах ЄС і членів СОТ 
розглядаються як базовий соціальний стабілізатор в довгому 
часовому аспекті (20–30 років), при цьому держава в рамках 
цільових довгострокових програм знижує собівартість продо-
вольчої сировини на стадії формування цін I сфери АПК (засоби 

виробництва). Лише за необхідності використовуються еконо-
мічні інструменти у формі дотацій на 1 га посіву, на 1 голову 
дійного стада, тобто екстенсивні форми підтримуються в кон-
тексті збереження сільської території як основи існування націо-
нального господарства. Друга тенденція полягає в стабільних 
державних внесках в науку та освіту в масштабах всієї країни, 
включаючи аграрне виробництво, наслідком чого є підвищення 
кваліфікації робочої сили в усіх сферах АПК.

Висновки. На наш погляд, в країні дозріли організаційно-
го-економічні та нормативно-правові передумови для форму-
вання довгострокової стратегії власного продовольчого ринку. 
При цьому вихідними методологічними пропозиціями можуть 
бути:
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– поділ по всій вертикалі (від виробництва засобів вироб-
ництва I сфери АПК до реалізації готової продукції кінцевому 
споживачу) заходів прямого та непрямого захисту;

– збереження галузі тракторного сільськогосподарського 
машинобудування для зниження валютних коштів на при-
дбання аналогічної імпортної техніки;

– концентрація обмеження валютних ресурсів бізнесу 
й держави на придбання патентів і ліцензій;

– стимулювання державної технологічної підтримки фер-
мерських та особистих селянських господарств з досвіду, нако-
пиченого в Фінляндії, Естонії, Ізраїлі, Голландії.

При цьому стратегічною метою залишається досягнення 
зниження витрат в структурі сімейного бюджету на продо-
вольство за умов зростання доходів населення, що передбачає 
реалізацію довгострокових цільових програм протягом міні-
мум 8–10 років. Саме на цих напрямах будуть основані наші 
подальші дослідження.
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Рябченко К.Н. Продовольственный рынок в свя-
зи с новыми глобальными тенденциями

Аннотация. В статье представлены результаты иссле-
дования опыта развитых стран Европейского Союза (ЕС) по 
поддержке продовольственного рынка в условиях усиления 
глобальных факторов. Выполнена группировка 15 стран 
ЕС по уровню государственной поддержки научно-иссле-
довательской работы (НИР) от ВВП за 2009 и 2017 гг. Вы-
явлены общие направления развития стран ЕС с разным 
уровнем ВВП и долей поддержки государством Института 
Инновационного Развития (ИИР) как доли от ВВП. Выво-
ды автора направлены на усиление внимания государства 
при корректировке долгосрочной инновационной политики 
на отсутствие альтернативности приоритетности развития  
I сферы АПК, а именно производства средств производ-
ства, в контексте поддержки продовольственного рынка.

Ключевые слова: продовольственный рынок, госу-
дарственные затраты на НИР, институциональная база, 
долгосрочные стратегические программы, глобализа-
ция, инновационная модель.

Ryabchenko K.N. The food market in light of new 
global tendencies

Summary. The article presents the results of a dissertation 
study on the experience of developed countries of the European 
Union (EU) in support of the food market in the face of increas-
ing global factors. The grouping of 15 EU countries on the level 
of state support for R&D from GDP for 2009 and 2017 has been 
completed. The general directions of the EU countries with dif-
ferent levels of GDP and the share of R&D by the state from 
GDP have been established. The author’s conclusions are aimed 
at strengthening the state’s attention when adjusting the long-
term innovation policy to the non-alternative nature of the prior-
ity development of the I sphere of the agro industrial complex –  
the production of means of production, with a gradual decline 
in imports.

Keywords: food market, state expenditures for research 
work (R&D), institutional base, long-term strategic pro-
grams, innovation model.
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ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Анотація. У статті проведено дослідження впливу 

процесу глобалізації на розвиток роздрібної торгівлі в 
України. Проаналізовано глобальні тренди та новітні 
технології розвитку роздрібної торгівлі. Наведено пер-
спективи розвитку роздрібної торгівлі в Україні.

Ключові слова: роздрібна торгівля, електронна тор-
гівля, омніканальність, інтернет-магазин, монобренди, 
мультибренди, розважально-торговельні центри.

Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси сприяють 
виявленню нових закономірностей у розвитку світової еконо-
міки, які відбиваються й на підприємствах торгівлі України, 
демонструючи як позитивні, так і негативні наслідки. Під 
впливом інтенсифікації діяльності, розвитку сучасних підходів 
європейських країн до функціонування підприємств торгівлі за 
відпрацьованими технологіями виникає потреба впровадження 
нової філософії та створення нової бізнес-моделі. Саме тому 
особливості та ефективність функціонування роздрібної тор-
гівлі в ринкових умовах, шляхи подальшого розвитку, страте-
гічні цілі й завдання цієї важливої підсистеми сфери товарного 
обігу в концептуальному плані невирішені, що обумовлює 
актуальність досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним 
і практичним проблемам функціонування роздрібної торгівлі 
приділяють значну увагу такі провідні науковці, як, зокрема, 
В.В. Апопій [1], О.О. Кавун-Мошковська [2], Н.С. Краснокут-
ська [3], А.А. Мазаракі [4], М.В. Чорна [5].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Незважаючи на досить значну кількість робіт наукового 
та практичного спрямування, залишається ще низка недостат-
ньо досліджених питань розвитку роздрібної торгівлі в Україні 
з урахуванням досвіду провідних країн світу.

Мета статті полягає в дослідженні впливу процесу глоба-
лізації на розвиток роздрібної торгівлі України з урахуванням 
досвіду провідних країн світу в розвитку новітніх технологій 
роздрібної торгівлі. Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити такі завдання: провести моніторинг розвитку роз-
дрібної торгівлі в Україні та країнах світу, дослідити глобальні 
тренди та новітні технології розвитку роздрібної торгівлі.

Виклад основного матеріалу дослідження. В останнє 
десятиріччя значно зросла роль роздрібної торгівлі у форму-
ванні споживчого попиту. З розвитком вітчизняного роздріб-
ного ринку одночасно трансформуються потреби споживачів. 
Відповідно, виникає необхідність проведення дослідження 
ринку роздрібної торгівлі. Зростання роздрібного товарообігу 
за 2014 р. – 1 квартал 2018 р. відбулося за рахунок активізації 
виробничої діяльності в реальному секторі економіки Укра-

їни. Водночас роздрібна торгівля має помірні темпи зростання 
через вплив стримуючих факторів, зокрема зростання собівар-
тості виробництва, підвищення рівня інфляції (рис. 1).

Згідно з уточненими даними Державної служби статистики 
України у 2017 р. обсяг роздрібного товарообігу в країні зріс 
у порівняних цінах на 6,5%, склавши 815,3 млрд грн. [6]. При 
цьому обсяг роздрібного товарообороту у січні-травні 2018 р. 
склав 354,4 млрд. грн., або зріс порівняно з аналогічним періо-
дом 2017 р. на 6,1% [7].

Також необхідно зазначити, що зростання роздрібного 
товарообігу в межах 6% є вкрай недостатнім. Такий рівень 
зростання навіть не компенсує фактичну споживчу інфляцію 
(індекс споживчих цін) в країні, яка, згідно з даними Державної 
служби статистики України, була зафіксована на рівні 13,7%, 
де головним каталізатором інфляції стало зростання цін на про-
дукти харчування, частка яких у загальній структурі індексу 
споживчих цін склала майже 42% [8].

Наприклад, за інформацією Генерального директора Укра-
їнської Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія 
Дорошенка, з початку 2018 р. зросла вартість на 84% продук-
тів, які підлягають державному моніторингу, наприклад, трійку 
лідерів складають пшона крупа, яловичина та крупа ячнева. 
При цьому якщо поглянути на динаміку зростання цін на такі 
товари, як яблука та овочі загалом, то можна помітити, що 
з початку 2018 р. їх вартість зросла від 20% до 184%.

У національній валюті роздрібний товарообіг у 1 кварталі 
2018 р. навіть на 13% перевищив рівень показника 1 кварталу 
2013 р. Натомість у доларовому еквіваленті товарообіг є майже 
втричі меншим, ніж у 2013 р. (рис. 2). 72% загального обсягу 
внутрішнього роздрібного товарообігу припадають на підпри-
ємства-юридичні особи, основним видом економічної діяльно-
сті яких є роздрібна торгівля. Слід зазначити, що приріст това-
рообігу по таких підприємствах у 2017 р., згідно з уточненими 
даними, становив 6,0%, склавши 586,3 млрд. грн. [9].

Релевантний аналіз показників товарообігу є надважливим 
у формуванні інвестиційної привабливості галузі роздрібної 
торгівлі загалом. Адже тільки в разі постійного моніторингу 
показників розвитку галузі у світі та аналізу наявних тенденцій 
ми матимемо змогу позбутись надмірних ілюзій та очікувань 
і знайти своє місце в глобальній економіці.

Якщо проаналізувати щорічний звіт компанії “Deloitte” «Гло-
бальні тенденції роздрібної торгівлі у 2018 р.», то можна зробити 
висновок, що 250 найбільших роздрібних мереж у світі форму-
ють товарообіг на рівні 4,4 трильйони доларів США. Лідером 
рейтингу є американська мережа магазинів “Wal-Mart” з річним 
товарообігом у 485,87 млрд. доларів США [10]. При цьому якщо 
взяти до уваги облікований Державною службою статистики 
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Рис. 1. Динаміка зміни рівня зростання роздрібного товарообігу, індексу промислового виробництва,  
індексу реальної заробітної та рівня інфляції за 2014 р. – 1 квартал 2018 р., %

Джерело: складено за даними Державної служби статистки України [6]

Рис. 2. Динаміка роздрібного товарообігу за 1 квартал 2010–2018 рр., млрд. грн.
Джерело: складено за даними Державної служби статистки України [9]

України товарообіг за 2017 р. на рівні 815,3 млрд. грн. і пере-
вести його у доларовий еквівалент за середньозваженим кур-
сом у 2017 р. $1/UAH = 26,5966 грн, то ми отримаємо значення 
у 30,6 млрд. доларів, тобто роздрібний товарообіг усієї України 
практично в 16 разів менший за показники лідера галузі у світі.

Щодо України, то зростання обсягів роздрібного товарообігу 
відбулось у більшості регіонів країни, за винятком Волинської, 
Луганської, Тернопільської областей, де він скоротився на 5,8%, 
1,9% та 0,5% відповідно. Найвищий темп приросту роздрібного 
товарообігу припадає на Закарпатську область, а саме 17,2%.

Більше половини обсягів роздрібного товарообігу припа-
дало на товари вітчизняного виробництва. При цьому якщо 
у структурі торгівлі продовольчими товарами цей показник 
перевищив 80%, то українських промислових товарів підпри-
ємства торгівлі реалізували лише близько третини. Зважаючи 
на фактичні тенденції, які склались у І–ІІІ кварталах 2016 р., 
можемо очікувати певного зростання частки товарів інозем-
ного походження в роздрібному товарообігу, що обумовлено, 
зокрема, девальвацією гривні, відповідно, подорожчанням 
імпорту.
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Найбільша кількість торговельних мереж підприємств 
роздрібної торгівлі, основним видом економічної діяльності 
яких є роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними 
засобами та мотоциклами), за видами економічної діяльності 
по регіонах на 1 січня 2018 р. припадає на такі області Укра-
їни: Київська обл. – 2 493 од., Дніпровська обл. – 3 007 од., 
Львівська обл. – 3 066 од., Харківська обл. – 3 183 од., м. Київ – 
3 924 од. Найменша кількість припадає на такі області, як Чер-
нівецька – 610 од., Тернопільська – 784 од., Сумська – 902 од., 
Івано-Франківська – 905 од. (рис. 3).

На рис. 4 наведено дані не лише про (реальний) обсяг роздріб-
ного товарообігу в країнах ЄС, але й про індикатор (номінальний 
обіг, який поєднує в собі обсяги та зміни цін). Як видно, номінальні 
значення протягом кризи реагували сильніше, що свідчить про зни-
ження загального рівня роздрібних цін. Відновлення номінального 
обігу встановлено набагато раніше, ніж відновлення обсягу роз-
дрібної торгівлі. Наприкінці 2017 р. було зафіксовано більш ніж на 
15 процентних пунктах порівняно з докризовим рівнем 2008 р.

Таким чином, можна зробити висновок, що, згідно з про-
веденими дослідженнями, роздрібний товарообіг зростає 
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Рис. 4. Індикатори обсягу та обігу роздрібної торгівлі, ЄС-28, щомісячні дані, сезонні та робочі дні (2015 р. = 100)
Джерело: дані Євростату [11]

Рис. 3. Торговельна мережа підприємств роздрібної торгівлі, основним видом економічної діяльності яких  
є роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами),  

за видами економічної діяльності по регіонах на 1 січня 2018 р., од.
Джерело: складено за даними Державної служби статистки України [9]
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як в Україні, так і в країнах ЄС, 
що підтверджує актуальність теми 
дослідження.

Виникає необхідність дослід-
ження новітніх технологій розвитку 
роздрібної торгівлі.

Тенденції розвитку електронної 
торгівлі та впровадження стра-
тегії омніканальності. Україна має 
колосальний потенціал до зростання 
електронної торгівлі, адже українці 
зараз купують онлайн лише 3% това-
рів, решту – в традиційних магази-
нах та на ринках. Так, в Англії частка 
інтернет-торгівлі становить 15%, 
у Китаї – понад 15%, у США – 10% 
[12]. Купівля товарів через інтер-
нет-мережу в Україні у першому 
півріччі 2017 р. у півтори рази пере-
вищила показники 2016 р., приріст 
склав 44%, а обіг – 6 млрд грн. Згідно 
з прогнозами виручка підприємств 
електронної торгівлі у 2018 р. може 
скласти 65 млрд грн [13].

Проте є й протилежний досвід провідних підприємств 
електронної торгівлі, таких як “Amazon”, “Bonobos” і “Warby 
Parker”, які відкрили фізичні магазини, можливо, ще деякі ком-
паній електронної комерції підуть за цим прикладом у 2018 р. 
(рис. 5).

Фактично це свідчить про невпинність процесу форму-
вання збалансованої системи омніканальних продажів товарів 
споживачу, що є сферою роздрібної торгівлі. Саме принци-
пова необхідність комунікації з кінцевим споживачем одно-
часно через декілька онлайн-каналів, які взаємодіють між 
собою паралельно і в реальному часі, зокрема інтернет-мага-
зини, поштові розсилки, соціальні мережі, а також традиційні 
офлайн-канали, тобто від магазинів малих архітектурних форм 
та магазину біля дому до гіпермаркету та торговельно-розва-
жального центру, стає фактором необхідності ґрунтовного 
розуміння працівниками роздрібних торговельних мереж, як 
саме виваженим та грамотним чином поєднати ці канали між 
собою, а також надати клієнтам безперебійну можливість купу-
вати товар та забезпечувати власні споживацькі потреби у зруч-
ний для нього час, в зручному місці та з очікуваним рівнем 
надання сервісного обслуговування найвищої якості.

Як інноваційний приклад можна навести кейси не тільки 
розвитку офлайновими операторами повністю інтегрованих 
у процес продажу товару споживачу власних інтернет-майдан-
чиків, але й експансію онлайн-гравцями традиційних видів роз-
дрібної торгівлі.

Наприклад, Jack MA, власник “Alibaba Group”, придбав 
за короткий період не тільки таких роздрібних операторів 
Китаю, як Intime Retail Group, Suning Commerce Group, Sanjiang 
Shopping Club, але й 36% китайського філіалу одного з найбіль-
ших європейських роздрібних торговельних мереж, а саме ком-
панію “Auchan”. Jeff BEZOS, власник компанії “AMAZON”, 
придбав мережу продуктових магазинів “Whole Foods”.

В Україні власник мережі «РОЗЕТКА» відкрив власні 
офлайн-продажі товарів.

Розвиток монобрендів. Розвиток вітчизняних монобрендів 
постійно зростає, а саме Vovk, Andre Tan, Goldi, Arber, Anabel Arto.  

Так, торговельна марка білизни «Жасмин» відкриває магазини 
торговельною площею 120–250 м2. Деякі оператори повер-
нули на ринок бренди, які під час кризи закрили свої магазини, 
зокрема Gerry Weber, Baldessarini, Lee Cooper, Hugo Boss. Інші 
ж ніколи раніше не були присутні в Україні, відбувається вихід 
нових міжнародних брендів на ринок України (рис. 6).

Проте розвиток монобрендів не гарантує успіху підприєм-
ствам, про що свідчить міжнародний досвід (рис. 7). Продук-
тивність монобрендових модних магазинів не є сюрпризом.

До цих переваг розвитку можна віднести диференціацію 
товарів із пропозицією їх ексклюзивності, перешкоду безпосе-
редньому порівнянню цін, що означає те, що власники моно-
брендів не будуть змушені перемагати за ціною, розвиток елек-
тронної комерції, легкість порівняння цін на ідентичні фірмові 
товари в мережі Інтернет, що створює більш переваг, ніж будь-
коли, зростання авторитету моди відповідних монобрендів, 
оскільки товари продаються під власним ім’ям продавця.

Крім того, виходячи за межі споживчої пропозиції, продажі 
власного бренда, як правило, мають вищу маржу, ніж продаж 
інших брендових товарів в мультибрендових мгазинах.

Розвиток торговельних центрів (багатофункціональність). 
Україна посідає останнє місце серед країн Центральної та Схід-
ної Європи за насиченістю торговельною площею. На 1 тис. 
мешканців України приходяться всього 34 м2 торговельної 
площі, тоді як у середньому в країнах Центральної та Східної 
Європи (ЦСЄ) цей показник становить 200–300 м2. Такі дані 
містяться в дослідженні міжнародної консалтингової компанії 
“Colliers International”, яка вивчає ринки торговельної нерухо-
мості таких країн, як Білорусь, Болгарія, Хорватія, Чехія, Есто-
нія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Україна.

Так, Київ посів 10-е місце серед столиць країн ЦСЄ за наси-
ченістю торговельною площею (приблизно 400 м2) (рис. 8).

Аналітики компанії “Colliers International” відзначають, що 
майже 100% торговельних центрів в Україні працюють у тра-
диційному форматі, тоді як в інших країнах значна частка при-
падає на рітейл-парки. В ТОП-20 найбільших торговельних 
центрів країн Східної та Центральної Європи увійшли такі 
торговельні об’єкти, як ТРЦ “Lavina Молл” (115 тис. м2 GLA) 
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Джерело: [14]
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Рис. 6. Торговельні марки, що планують вийти на ринок України у 2018 р.
Джерело: [15]
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і ТРЦ “Dream Town” (90 тис. тис. м2 GLA). 
До одного з найбільших торговельних цен-
трів можна віднести центр «Алея Беляни» 
(131 тис. м2 GLA) найближчого до України 
сусіда Польщі [16].

Протягом 2018–2019 рр. планується від-
крити такі торговельні центри у м. Києві 
(табл. 1).

Також значну роль у розвитку торговель-
них центрів відіграє їх соціальна спрямова-
ність, адже впроваджуються освітні, соці-
альні, розвиваючі проекти, що підвищують 
цільовий трафік відвідування споживачів. 
Проте з підвищенням якості торговельної 
площі торговельних центрів будуть зро-
стати орендні ставки (приблизно на 10%).

Також потрібно зазначити, що поняття 
торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) 
найближчим часом має бути концепту-
ально змінено. А ключовою абревіатурою 
має стати РТЦ, тобто розважально-торго-
вельний центр. Адже сучасні багатофунк-
ціональні центри сьогодні – це перш за все 
місце найбільш різноманітного та насиче-
ного відпочинку (від дитячого майданчику 
до парку розваг), а не просто місце для 
купівлі товарів. «Купуй відпочиваючи» – 
ключовий принцип, якого мають дотриму-
ватись власники торговельних центрів.

Висновки. Таким чином, можна зро-
бити висновок, що формування роздрібної 
торгівлі в Україні значно впливає досвід 
провідних країн світу у виборі новітніх 
технологій продажу. Орієнтація спожи-
вача на вибір того чи іншого торговель-
ного об’єкта залежить від його споживчого 
досвіду, що сприяє диференціюванню 
роздрібних торговельних підприємств на 
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Джерело: [17]

Таблиця 1
Перспективи відкриття торговельних центрів у м. Києві

Назва Торговельна площа, м2 Місце розміщення Дата відкриття
Oasis 13 212 Героїв Дніпра 2018 р.
Retroville 91 254 пр. Правди серпень 2018 р.
RichPort 8 300 Поштова площа н/д
River mall 55 000 Дніпровська наб., 10–14 3 квартал 2018 р.

Rive Cauche 72 000 вул. Здолбунівська 1 квартал 2018 р. (1черга)
– 2019 р. (2 черга)

Blockbuster mall 175 000 пр. Бандери 2018 р.
Ocean mall 100 000 вул. Горького 2018 р.
Smart Plaza 15 000 пр. Перемоги, 26 1 квартал 2018 р.
Smart Plaza Obolon 8 800 вул. Тимошенка, 21 2018 р.
Vyrlitsa 142 500 пр. Бажана 2020 р.
South mall 293 000 – 2019 р.
East mall 150 000 – 2019 р.
Hartz 68 000 вул. Златоустівська н/д
Lukianovka mall 47 000 вул. Дегтярівська, 7/7а н/д
Retail Park Pentrivka 12 000 пр. Бандери 2018 р.
Sky mall (3 черга) 39 000 пр. Генерала Ватутина, 21 2019 р.
Good life 7 500 Печерський р-н березень 2018 р.
Всього 1 297 566

Джерело: [18]

ринку. Споживачі приймають рішення про купівлю, врахову-
ючи багато факторів, а не лише вартість продукту. Зростання 
кількості свідомих споживачів впливає на підприємства роз-
дрібної торгівлі, що змушує їх використовувати новітні техно-
логії продажу. Використання нетрадиційних каналів продажу 

розширюють географічну доступність товару до споживачів. 
Необхідно також підкреслити, що з кожним роком буде вико-
ристовуватись у роздрібній торгівлі штучний інтелект, деякі 
керівники прогнозують, що зростуть продажі до 85% усіх 
транзакцій до 2020 р.
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Ильченко Н.Б., Гарбарук И.Н. Глобальные трен-
ды развития розничной торговли

Аннотация. В статье проведено исследование влияния 
процесса глобализации на развитие розничной торговли 
Украины. Проанализированы глобальные тренды и новей-
шие технологии развития розничной торговли. Приведены 
перспективы развития розничной торговли в Украине.

Ключевые слова: розничная торговля, электронная 
торговля, омниканальнисть, интернет-магазин, монобрен-
ды, мультибренды, развлекательно-торговые центры.

Il’chenko N.B., Garbaruk I.M. Global trends in 
retail development

Summary. In the article was researched the influence of 
the globalization process on the development of retail trade 
in Ukraine. The global trends and the latest technologies of 
retail development were analyzed. The prospects of retail 
trade in Ukraine are presented.

Keywords: retail trade, e-commerce, omni-channel 
strategy, online store, monobrands, multibrand, entertain-
ment and shopping mal.
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ПЕРЕОЦІНКА ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ
Анотація. У статті розглянуто проблематику наявної 

методики переоцінки основних засобів, проаналізовано 
окремі нормативні акти, що регламентують порядок пере-
оцінки основних засобів суб’єктами господарювання. Ак-
центовано увагу на вплив результатів переоцінки на під-
вищення ефективності реалізації інвестиційних проектів. 
Запропоновано напрями подальшого вдосконалення мето-
дики переоцінки з урахуванням інфляційних процесів.

Ключові слова: основні засоби, переоцінка, ефек-
тивність, інвестиційна стратегія.

Постановка проблеми. Інвестиційна стратегія є процесом 
формування певної системи довгострокових цілей інвестицій-
ної діяльності суб’єктів господарювання та вибором найбільш 
ефективних шляхів їхнього досягнення за допомогою прог-
нозування умов здійснення такої діяльності з урахуванням 
кон’юнктури інвестиційного ринку та його окремих сегментів.

В України ринкові умови господарювання змінюються 
досить швидко, фінансова стійкість суб’єктів господарювання 
є досить низькою, а нормативно-законодавча база постійно змі-
нюється, саме тому виникає необхідність забезпечення гнуч-
кого підходу до формування інвестиційної стратегії. Одним із 
факторів впливу на побудову стратегії є переоцінка основних 
засобів, результати якої приводять до зміни вартості основних 
засобів, суми амортизаційних відрахувань, при цьому останні 
відносяться до власних джерел фінансування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок 
у розробку теоретичних основ та методологічних підходів до 
проблеми переоцінки основних засобів у контексті підвищення 
ефективності реалізації інвестиційних стратегій зробили про-
відні вітчизняні вчені-економісти, зокрема Л.В. Городянська 
[2], Г.В. Зубар [3], Л.Г. Ловінська [4], А.В. Озеран [7], Н.М. Озе-
ран [7], О.Г. Радєва [11].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Проте висвітлені ними результати досліджень щодо вдоско-
налення методики переоцінки основних засобів є недостатніми 
та потребують удосконалення й уточнення. Саме тому сьогодні 
питання переоцінки основних засобів, визначення граничних тер-
мінів їх експлуатації, формування капіталу в дооцінці як складової 
власного капіталу набуває все більшої актуальності та потребує 
пошуку нових варіантів вирішення поставленої проблеми.

Мета статті полягає в дослідженні впливу переоцінки 
основних засобів на ефективність реалізації інвестиційних 
стратегій підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією 
з основних передумов формування інвестиційної стратегії 
суб’єкта господарювання є його загальна стратегія економіч-
ного розвитку. Стосовно неї інвестиційна стратегія має підле-
глий характер, вона повинна узгоджуватися з нею за цілями 
та етапами здійснення. Отже, інвестиційна стратегія повинна 
розглядатися як складова єдиної стратегії діяльності підприєм-
ства. При цьому вона виступає як найважливіший фактор забез-
печення ефективного розвитку підприємства в майбутньому.

Основні засоби характеризуються певними термінами екс-
плуатації, які визначаються умовами експлуатації, ступенем 
використання, рівнем та якістю обслуговування. Сьогодні Подат-
ковим кодексом України [10] визначено граничні мінімальні 
строки нарахування амортизації, які, на нашу думку, лише част-
ково відповідають фізичному старінню основних засобів.

Нині більшість підприємств України має застарілу вироб-
ничу базу, що використовувалася ще за часів СРСР, що ілю-
струє табл. 1.

Як видно з табл. 1, первісна вартість основних засобів у 2016 році 
порівняно з 2014 роком зменшилась на 5 574 709 млн. грн., або на 
59,5%. У 2016 році спостерігається збільшення первісної вартості 
порівняно з 2015 роком на 536 051 млн. грн., або на 107,0%. Така 
динаміка свідчить про нерівномірне оновлення основних засобів 
підприємствами України. Водночас вартість зносу основних засобів 
у 2016 році порівняно з 2014 роком зросла на 1 153 986 млн. грн., 
або на 150,7%, а у 2016 році порівняно з 2015 роком зросла на 
381 069 млн. грн., або на 112,5%.

Крім цього, суттєва зміна первісної вартості пояснюється 
тим, що під час формування статистичних показників органи ста-
тистики врахували зміни, що відбулись у зв’язку з прийняттям 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення публіч-
ного акціонерного товариства «Українська залізниця» у частині 
передачі/надходження та оцінки основних засобів» від 25 червня 
2014 року № 200 [9]. Отже, темпи зростання вартості зносу випе-
реджають темпи зростання первісної вартості основних засобів.

Загальний термін служби основних засобів регламентується 
граничним часом експлуатації того чи іншого об’єкта основ-
них засобів з урахуванням його фізичних термінів експлуатації. 
На жаль, часто під час встановлення термінів експлуатації не 
враховуються специфічні умови використання окремих об’єк-
тів основних засобів. Так, для більшості підприємств промис-
ловості характерною є експлуатація виробничого обладнання 
в агресивному середовищі. Це значною мірою відноситься 
до підприємств цукрової, м’ясної, молочної промисловості, 
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тому терміни експлуатації активної частини основних засобів 
тут мають бути меншими, ніж, наприклад, в кондитерському 
та безалкогольному виробництві.

Під час експлуатації основні засоби поступово втрачають 
свою цінність. При цьому вичерпання терміну служби облад-
нання до повного фізичного зношення означає або повну, або 
часткову компенсацію цінності. Коли термін служби облад-
нання відповідає терміну фізичного зношення, вважається, що 
його вартість компенсується нарахованою сумою амортиза-
ції. Аварійні виходи з ладу обладнання можуть призвести до 
втрати цінності, яка компенсована частково.

Для забезпечення умов інтенсифікації виробництва основні 
засоби, що вичерпали свій термін служби, повинні бути замінені 
більш ефективними, які мають кращі експлуатаційні параметри. 
Темпи науково-технічного прогресу в цьому разі повинні бути 
вищими, ніж темпи оновлення основних засобів, тобто основні 
засоби під час вибуття повинні не відтворювати ті, що вибули за 
зносом та непридатністю у попередньому вигляді, а заміщувати 
їх новими конструкціями з урахуванням останніх досягнень НТП.

Досвід економічно розвинутих країн свідчить про те, що 
за більшістю видів обладнання термін оновлення у виробни-
цтві значно менший за фізичний термін експлуатації. Водно-
час в умовах України часто спостерігається переамортизація 
основних засобів, тобто вони експлуатуються поза межами 
нормативних термінів експлуатації.

Вибуття основних засобів в результаті морального старіння 
в економічних умовах України – здебільшого хрестоматійні при-
клади того, як це має відбуватись. Перевищення термінів експлу-
атації обладнання має свої об’єктивні та суб’єктивні причини. 
Але головним поясненням може стати відсутність жорсткої кон-
куренції на споживчому ринку українських товаровиробників. 
Продукція, що випускається на вітчизняних підприємствах харчо-
вої та переробної промисловості, за якістю виробничого апарату 
може бути зорієнтована на різні цінові сегменти, на споживачів, 
що мають різний рівень добробуту. Так, наприклад, на застарілому 
обладнанні випускається продукція, що орієнтована на спожива-
чів з низьким рівнем доходів. На споживачів із середнім та висо-
ким рівнем доходів працюють підприємства, які можуть собі 
дозволити активну інвестиційну політику, завдяки якій можна 
впроваджувати обладнання та технології, що відповідають сучас-
ним вимогам якості, безпеки харчових продуктів, дизайну тощо.

На жаль, наявна економічна ситуація в країні призводить до 
того, що більшість підприємств не може дозволити собі своєчасну 
заміну основних засобів. Своєчасне вибуття основних засобів – це 
гарантія впровадження якісно нових технологічних процесів, вико-
ристання енерго- та ресурсозаощаджувальних технологій, техно-
логій, що сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності про-
дукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, надаючи товарам, 
що випускаються, конкурентні переваги високого порядку.

Наявний рівень прибутковості виробництва на більшо-
сті підприємств не дає змогу підприємствам будувати власні 
стратегії розвитку, що реалізуються за допомогою залучення 
зовнішніх джерел фінансування. Тому головний акцент під час 
фінансування інвестиційних проектів робиться на внутрішні 
джерела фінансування, одним із яких є амортизація.

О.Г. Радєва відзначає, що «нестабільний фінансовий стан 
підприємства обмежує використання прибутку, тому амортиза-
ційні відрахування залишаються головним джерелом інвести-
цій» [11, с. 1]. З огляду на те, що кінцевим результатом перео-
цінки є зміна первісної вартості основних засобів, отже, суми 
амортизаційних відрахувань, можна стверджувати, що перео-
цінка є важливим фактором впливу на ефективність реалізації 
інвестиційних стратегій суб’єктів господарювання.

Головними чинниками, які визначають якість реалізації амор-
тизаційної політики, виступають реальний термін використання 
активів, що амортизуються, законодавчий дозвіл на використання 
певних методів амортизації, склад і структура основних засобів, 
що використовуються підприємством, рівень інфляції в країні, 
забезпечення цільового використання коштів амортизаційного 
фонду, інвестиційна активність підприємства тощо.

В основі здійснення інвестиційної політики за рахунок 
амортизаційних відрахувань лежить вартісна оцінка основних 
засобів. Форми вартісної оцінки основних засобів виражають 
певну сукупність фінансових відносин та використання різ-
них методів регулювання. Формами вартісної оцінки основних 
засобів виступають первісна, відновлювальна (переоцінена), 
залишкова, ринкова, ліквідаційна. Первісна вартість не відо-
бражає змін, що відбуваються в цінах, податках, вартості робіт 
і послуг. Тому вона може бути перерахована на вартість від-
творення на певну дату. Переоцінені певним визначеним чином 
основні засоби враховуються за відтворювальною вартістю. 
Відтворювальна вартість дає змогу визначити величину витрат, 
які необхідно здійснити для заміни основних засобів.

Методичні засади переоцінки основних засобів визначаються 
П(С)БО 7 «Основні засоби» [8] та Методичними рекомендаціями 
з бухгалтерського обліку основних засобів [5]. Так, вищезазначе-
ними нормативними документами передбачено, що підприємство 
«може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова 
вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої 
вартості на дату балансу. В разі переоцінки об’єкта основних засо-
бів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи 
основних засобів, до якої належить цей об’єкт» [5; 8].

Вартість основних засобів, за якою вони відображені 
в балансі, може не відповідати їх реальній вартості. Тоді вини-
кає необхідність залишкову вартість привести до їх реальної 
вартості. Згідно з національними стандартами бухгалтерського 
обліку приведення залишкової вартості об’єкта до їх справед-
ливої вартості називається переоцінкою основних засобів.

Таблиця 1
Динаміка вартості основних засобів в Україні у 2014–2016 роках

Роки

Показники
2014 рік 2015 рік 2016 рік

Відхилення даних 2016 року від даних
2014 року 2015 року

млн. грн. % млн. грн. %
Первісна (переоцінена) вартість, млн. грн. 13 752 117 7 641 357 8 177 408 -5 574 709 59,5 536 051 107,0
Залишкова вартість, млн. грн. 2 274 922 3 047 839 3 428 908 1 153 986 150,7 381 069 112,5
Вартість зносу, млн. грн. 11 477 195 4 593 518 4 748 500 -6 728 695 41,4 154 982 103,4
Ступінь зносу, % 83,5 60,1 58,1 Х -25,4 Х -2,0

Джерело: складено авторами на основі джерела [9]
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Вона може визначатися з використанням:
– індексу нових ринкових цін;
– аналогічних видів продукції, за якими визначена від-

творювальна вартість;
– покрупнених коефіцієнтів зміни цін.
Якщо переоцінки основних засобів проводяться періодично, 

при цьому враховуються умови відтворення, відтворювальна 
вартість дає реальну картину вартості основних засобів і перед-
бачає реальну оцінку на момент складання фінансової звітності.

Неякісний облік основних засобів або неправильно обчис-
лена сума амортизаційних відрахувань призводить до суттє-
вого розриву в нарахованій амортизації в кожний конкретний 
момент часу та грошовими коштами, які необхідні для здійс-
нення відтворювальних процесів.

Несвоєчасність врахування змін первісної вартості облад-
нання прямо пов’язана зі зменшенням загальної суми аморти-
заційних відрахувань на підприємствах. Економічна ситуація 
призвела до значного знецінення діючих основних засобів, 
тому нарахованої суми амортизації не вистачає для вирішення 
проблем їх оновлення навіть на засадах простого відтворення.

Вже давно на багатьох підприємствах назріла потреба встанов-
лення справді реальної вартості основних засобів за допомогою 
переоцінки. З одного боку, критерієм переоцінки є бажання не допу-
стити значного подорожчання продукції внаслідок зростання пито-
мої ваги амортизації в структурі витрат на виробництво, а з іншого 
боку, переоцінка дасть змогу частково компенсувати їх знецінення 
внаслідок інфляційних процесів. Саме тому підприємствам надано 
право самостійно приймати рішення щодо доцільності проведення 
переоцінки з огляду на реальні умови функціонування.

Для вирішення питання переоцінки основних засобів про-
понується методика переоцінки основних засобів, введених 
в експлуатацію в різний час. Оскільки трансформаційні про-
цеси характеризуються нестабільністю економічної ситуації, що 
виявляється в згортанні виробництва, високих темпах інфляції, 
нестабільності ситуації на споживчих ринках, значних коли-
ваннях цін, введені в різний час в експлуатацію основні засоби 
вимагають різних коефіцієнтів переоцінки своєї вартості.

Так, зіставлення індексів оптових цін та індексів пере-
оцінки основних засобів дає змогу зробити висновки, що не 
завжди проведена переоцінка відображає реальний стан під час 
визначення первісної вартості основних засобів, отже, обмежує 
інвестиційні можливості підприємств за рахунок використання 
власних джерел інвестиційної діяльності. Хоча відомо, що 
власні джерела фінансування мають менший ступінь ризику 

та зменшують ймовірність банкрутства навіть у випадках про-
рахунків під час формування стратегії розвитку підприємства. 
Вони не погіршують структуру пасивів підприємства та не 
зменшують його фінансову стійкість.

Погоджуємося з думкою А.В. Янчева, який зазначає, що 
«важливим аспектом проблеми підвищення ефективності 
виробництва є раціональне використання коштів, які виділені 
на відтворення основних засобів. При цьому слід більш чітко 
розмежовувати такі поняття, як «капіталовкладення» та «інвес-
тиції». Капіталовкладення є поодиноким випадком інвестицій 
і являє собою процес вкладення вільних коштів до відтворення 
саме основного капіталу з метою його оновлення та підви-
щення рентабельності. Джерелами фінансування капіталов-
кладень можуть бути як власні кошти, так і позики. Серед цих 
джерел найбільш реальними сьогодні є амортизаційні відраху-
вання, реінвестований прибуток і лізингові операції» [12, с. 9].

За допомогою даних табл. 2 дослідимо статистичні дані 
стосовно інвестицій в основний капітал за джерелами фінан-
сування в Україні.

Дані табл. 2 свідчать про те, що загальний обсяг капітальних 
інвестицій в основний капітал в Україні впродовж 2014–2017 років 
коливається. Так, у 2014 році він складав 219 419,9 млн. грн., а 
у 2017 році сума інвестицій зросла до 448 461,5 млн. грн., тобто 
більше ніж у 2 рази порівняно з 2014 роком. Щодо джерел фінан-
сування, то спостерігається збільшення обсягу капітальних інвес-
тицій в Україні за рахунок коштів державного бюджету (у 5,6 рази) 
та місцевого бюджету (у 7 разів). При цьому спостерігається 
негативна тенденція зниження капітальних інвестицій за раху-
нок власних коштів підприємств, питома вага яких зменшилась 
із 70,5% у 2014 році до 69,1% у 2017 році. Питома вага фінансу-
вання за рахунок кредитів банку, інших позик, коштів іноземних 
інвесторів впродовж останніх чотирьох років також зменшилась. 
Насамперед це пояснюється економічною ситуацією, що спосте-
рігається в Україні, та частково недосконалим законодавством, що 
не сприяє залученню коштів іноземних інвесторів.

Подальше відставання українських підприємств в онов-
ленні основних засобів може призвести до суттєвого скорочення 
експортного потенціалу галузі та витискання продукції націо-
нального виробника з внутрішнього ринку. Вирішити питання 
повернення амортизації ролі основного джерела відшкодування 
можна шляхом врахування під час переоцінки основних засобів 
моменту можливого знецінення основних засобів у результаті 
інфляційних процесів, які будуть відбуватись у наступний період 
(залежно від року введення основних засобів в експлуатацію).

аблиця 2
Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування в Україні

Джерела фінансування 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %

Усього 219 419,9 100,0 273 116,4 100,0 359 216,1 100,0 448 461,5 100,0
Зокрема, за рахунок

– коштів державного бюджету 2 738,7 1,2 6 919,5 2,5 9 264,1 2,6 15 295,2 3,4
– коштів місцевих бюджетів 5 918,2 2,7 14 260,0 5,2 26 817,1 7,5 41 565,5 9,3
– власних коштів підприємств та організацій 154 629,5 70,5 184 351,3 67,5 248 769,4 69,3 310 061,7 69,1
– кредитів банків та інших позик 21 739,3 9,9 20 740,1 7,6 27 106,0 7,5 29 588,9 6,6
– коштів іноземних інвесторів 5 639,8 2,6 8 185,4 3,0 9 831,4 2,7 6 206,4 1,4
– коштів населення на будівництво житла 22 064,2 10,1 31 985,4 11,7 29 932,6 8,3 32 802,5 7,3
– інших джерел фінансування 6 690,2 3,0 6 674,7 2,5 7 495,5 2,1 12 941,3 2,9

Джерело: складено авторами на основі джерела [9]
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Розмір власних джерел фінансування в частин амортизацій-
них відрахувань залежить від вибраного методу нарахування 
амортизації. Сьогодні в Україні П(С)БО 7 «Основні засоби» 
[8] та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку 
основних засобів [5] передбачена можливість застосування 
п’яти методів нарахування амортизації (табл. 3).

За даними табл. 3 можна зробити висновок, що найпро-
стішим і цілком зрозумілим методом нарахування амортизації 
є прямолінійний метод, однак він не враховує моральний знос 
основних засобів, сезонність виробництва, зміну потужності. 
Метод зменшення залишкової вартості та прискореного змен-
шення залишкової вартості дає змогу забезпечити прискорене 
відшкодування витрат підприємства на придбання активної 
частини основних засобів. Водночас нарахування амортиза-
ції здійснюється нерівномірно, метод зменшення залишкової 
вартості передбачає складні математичні розрахунки під час 
визначення кореня зі ступеня кількості років корисного вико-
ристання, крім цього, з боку фіскальних органів є обмеження 
щодо використання методу прискореного зменшення залишко-
вої вартості по машинах, обладнанню та транспортних засобах.

Підтримуємо думку А.А. Гнатюка про те, що виробничий 
метод є найточнішим з економічної точки зору [1, с. 46]. Опи-
суючи основні недоліки цього методу, вищевказаний автор 
відзначає, що «не завжди є можливість визначити виробничу 
потужність, а це унеможливлює застосування цього методу. 
Не розроблено методичні рекомендації, відповідно до вимог 
Податкового кодексу, щодо мінімально допустимих строків 
використання об’єктів необоротних матеріальних активів» 
[1, с. 46]. Доречно зауважити, що Податковий кодекс України 
взагалі забороняє застосування виробничого методу, оскільки 
він призводить до зменшення бази оподаткування під час 
визначення податку на прибуток.

Таким чином, формування раціональної амортизаційної 
політики підприємства передбачає вибір серед альтернативних 
оптимальних методів нарахування амортизації. Підтримуємо 
думку М.М. Могилової, які відзначає, що «надалі реформу-
вання амортизаційної системи в Україні потребує не часткових 
змін норм та методів амортизації, а запровадження в господар-
ську практику так званої агресивної амортизаційної політики, 

основною метою якої є активізація інвестиційних процесів 
переважно через амортизаційні чинники і на цій основі модер-
нізація аграрного виробництва» [6, с. 62].

Нарахування амортизації на основні засоби, що експлуату-
ються на підприємствах промисловості, здійснюється переважно 
за допомогою прямолінійного методу. Тому для розрахунку амор-
тизаційних норм на переоцінені основні засоби пропонуємо засто-
совування також прямолінійного методу нарахування амортиза-
ції, який передбачає перенесення вартості основних засобів на 
собівартість продукції рівними частинами протягом визначеного 
підприємством терміну експлуатації обладнання з урахуванням 
граничних термінів, передбачених Податковим кодексом України.

В разі здійснення переоцінки основних засобів нарахування 
амортизації буде відбуватись на залишкову вартість основних 
засобів протягом періоду, що залишився до кінця визначеного 
терміну експлуатації.

Таким чином, річна норма амортизації (Ар) буде дорівнювати:
Ар = ЗВп / tв,

де ЗВп – переоцінена залишкова вартість, тис. грн.;
tв – період, що залишився до кінця граничного терміну екс-

плуатації основних засобів, що розраховується за формулою:
tв = Тв – Твідпр,
де Тв – граничний термін використання обладнання;
Твідпр – термін, який обладнання вже відпрацювало.
Переоцінка основних засобів призведе до зростання витрат 

на виробництво та до зміни структури собівартості продукції, 
але для того, щоб не підвищувати ціни для кінцевого споживача, 
вирішити питання цінової політики можна за рахунок змен-
шення прибутку підприємства і, відповідно, податкової бази.

Доцільно зауважити, що сума дооцінки основних засобів 
з 2013 року у ф. 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) відобра-
жається у такій складовій власного капіталу, як капітал у доо-
цінках. Однак досі під час формування статистичних даних 
органи статистики не виділяють таку складову, відобража-
ючи лише зареєстрований, резервний, додатковий, вилучений 
та неоплачений капітал, нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток), що не дає можливості ґрунтовно проаналізувати суму 
додатково отриманих джерел фінансування саме за рахунок 
переоцінки.

Таблиця 3
Методика розрахунку амортизаційних відрахувань в Україні

Назва методу Порядок визначення річної суми 
амортизації Примітка

Прямолінійний Відношення вартості, яка амортизується,  
до строку корисного використання об’єкта.

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як відношення 
100% до кількості років корисного використання об’єкта.

Зменшення 
залишкової 
вартості

Добуток залишкової вартості об’єкта  
на початок звітного року або первісної 
вартості на дату початку нарахування 
амортизації та річної норми амортизації.

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця  
між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років 
корисного використання об’єкта з результату від ділення 
ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість.

Прискореного 
зменшення 
залишкової 
вартості

Добуток залишкової вартості об’єкта на початок 
звітного року та річної норми амортизації,  
яка обчислюється відповідно до строку 
корисного використання об’єкта й подвоюється.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується 
лише за нарахування амортизації до об’єктів основних засобів, 
що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні 
засоби).

Кумулятивний Добуток вартості, яка амортизується,  
та кумулятивного коефіцієнта.

Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, 
що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта 
основних засобів, на суму числа років його корисного використання.

Виробничий
Місячна сума амортизації визначається як 
добуток фактичного місячного обсягу продукції 
(робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації.

Виробнича ставка обчислюється діленням вартості, яка амортизується, 
на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує 
виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів.

Джерело: складено авторами на основі джерел [5; 8; 10]
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Розраховуючи грошові потоки підприємства, можемо про-
демонструвати розширення інвестиційних можливостей під-
приємства за рахунок зростання амортизаційних нарахувань 
та зменшення податкової бази.

Загальновідома формула розрахунку чистого грошового 
потоку (ЧГП) має дві складові: А – нарахована сума амортиза-
ції, ЧП (реінв) – частина чистого прибутку, що реінвестується.

ЧГП = А + ЧП (реінв).
Таким чином, навіть за використання прямолінійного 

методу нарахування амортизації за умов проведення пере-
оцінки основних засобів чисті грошові потоки підприємства 
зростають, що дає можливість реалізації інвестицій за рахунок 
внутрішніх джерел фінансування.

Крім того, переоцінка основних засобів дасть змогу вирішу-
вати питання залучення кредитних ресурсів та приватних інвес-
торів до вирішення проблем оновлення виробництва. Залучення 
кредитних ресурсів для фінансування інвестиційних процесів 
є заставним. Питання застави на українських підприємствах про-
мисловості стоїть дуже гостро. Так, застава, як правило, має вдвічі 
перевищувати суму кредитного договору. За наявної вартості 
основних засобів вирішення питання застави значно ускладня-
ється. Дуже часто вартість усього підприємства лише вдвічі покри-
ває вартість сучасної технологічної лінії. Тому під час оформлення 
кредиту ступінь ризику позичальника значно зростає.

В разі прорахунків у маркетинговій стратегії або пору-
шення термінів погашення кредиту власниками підприємства 
стають позикодавці. Часто з цих же причин менеджмент під-
приємства вимушений відмовлятись під час вирішення питань 
оновлення техніко-технологічних процесів на сучасній основі 
від участі приватних інвесторів. Висока вартість сучасних тех-
нологічних ліній дає змогу під час реалізації інвестиційного 
проекту приватним інвестором суттєво змінювати структуру 
розподілу акціонерного капіталу. За цих умов впровадження 
нової технологічної лінії може викликати зміну власників кон-
трольного або блокуючого пакета акцій. Така ситуація працює 
не на користь реципієнтів.

Високий ступінь зносу основних засобів – свідчення вико-
ристання у виробничих процесах застарілої техніки та тех-
нології. Але й маленькі абсолютні величини цього показника 
можуть бути свідченням недосконалості системи оцінки основ-
них засобів, що існує в Україні, оскільки залишкова вартість 
основних засобів враховує недоамортизовану частину вартості 
засобів праці, а придбання дорогих (відносно вартості діючих 
основних засобів) ліній призводить до викривлення реальної 
картини, що склалась на підприємстві. Під час введення сучас-
ної потоково-механізованої лінії у виробництво коефіцієнт 
придатності основних засобів може в такій ситуації збільши-
тись на 10–20%.

Висновки. Провівши переоцінку основних засобів належ-
ним чином, можемо вирішити одразу декілька взаємопов’яза-
них задач щодо зменшення фінансового ризику під час реа-
лізації інвестиційних стратегій, а саме покращити структуру 
пасивів підприємств за рахунок зростання вартості власного 
капіталу (шляхом поповнення капіталу в дооцінці); збіль-
шити чистий грошовий потік підприємства для можливості 
вирішення питання реалізації інвестиційних проектів за раху-
нок власних коштів підприємств; дати змогу підприємствам 
з меншим ризиком залучати приватних інвесторів до участі 
в реалізації інвестиційних стратегій підприємств; полегшити 
підприємствам доступ на ринок позикового капіталу шляхом 
встановлення реальної вартості активів.
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Кудлаева Н.В., Попова В.Д. Переоценка стоимости 
основных средств как составляющая эффективности 
реализации инвестиционных стратегий предприятий

Аннотация. В статье рассмотрена проблематика су-
ществующей методики переоценки основных средств, 
проанализированы отдельные нормативные акты, регла-
ментирующие порядок переоценки основных средств 
субъектами хозяйствования. Акцентировано внимание 
на влияние результатов переоценки на повышение эф-
фективности реализации инвестиционных проектов. 
Предложены направления дальнейшего совершенство-
вания методики переоценки основных средств с учетом 
инфляционных процессов.

Ключевые слова: основные средства, переоценка, 
эффективность, инвестиционная стратегия.

Kudlayeva N.V., Popova V.D. Real estate values of 
main assessments as a complex increasing efficiency 
implementation of investment strategies of enterprises

Summary. The article deals with the problems of the 
existing method of revaluation of fixed assets, analyzed 
separate regulations, which regulate the order of revalua-
tion of fixed assets by economic entities. The emphasis is 
placed on the impact of revaluation outcomes on improv-
ing the efficiency of investment projects implementation.  
The directions of further improvement of the revaluation meth-
odology with the account of inflation processes are offered.

Keywords: fixed assets, revaluation, efficiency, invest-
ment strategy.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  
НА ОСНОВІ МАТРИЧНОГО ПІДХОДУ

Анотація. У статті здійснено аналіз оцінки ефектив-
ності діяльності підприємства на основі показників фінан-
сового стану, визначено напрями їх покращення. На осно-
ві концепції економічного прибутку побудовано матрицю, 
що визначає стан підприємства, завдяки чому сформульо-
вано напрями (стратегії) подальшого його розвитку. На 
підставі проведеного дослідження розроблено підходи до 
побудови матриці можливих управлінських рішень залеж-
но від стану підприємства та його життєвого циклу.

Ключові слова: фінансові показники, промислове 
підприємство, ефективність управління, напрями роз-
витку підприємства, матриця управлінських рішень.

Постановка проблеми. На кожному етапі розвитку підпри-
ємства постають питання ефективного управління та досягнення 
максимального прибутку, що виступає кінцевим результатом 
діяльності. Задля забезпечення збалансованого сталого розвитку 
підприємства його керівництво має постійно здійснювати ціле-
спрямований процес управлінського впливу на діяльність як 
окремих ланок, так і підприємства загалом. Такий вплив здійс-
нюється через систему прийняття управлінських рішень, спря-
мованих на відтворення результату основної діяльності.

Прийняття ефективних управлінських рішень менеджерами 
всіх ланок управління на підприємстві залежить від впливу бага-
тьох чинників. Як свідчить практика, раціональні управлінські 
рішення приймаються за умови оптимізації процесу управління, 
що дає змогу вибрати найбільш ефективний варіант рішення 
з кількох можливих альтернатив. Одним з можливих способів 
такої оптимізації в ході прийняття й реалізації управлінських 
рішень є процес моделювання, який складається з таких ета-
пів: формулювання управлінської задачі, розроблення моделі 
менеджменту, визначення ризиків та обрахунок можливих 
наслідків управлінського рішення, апробація моделі на практиці, 
прийняття управлінського рішення, оцінювання ефективності 
прийнятого управлінського рішення на основі вибраної моделі 
управління. Саме тому актуальними для практичної діяльності 
менеджерів компаній є питання розробки й використання ефек-
тивних моделей прийняття управлінських рішень задля отри-
мання оптимального фінансового результату діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині світова 
й вітчизняна практика управління підприємствами все більше 
спрямована на підвищення їх вартості. Концепція управління 
підприємствами, заснована на зростанні вартості, вважається 
однією з найбільш ефективних і перспективних [1, с. 4]. Проб-
лема забезпечення ефективності й результативності діяльності 
соціально-економічних систем перебувала в центрі досліджень 
багатьох науковців. Зокрема, слід відзначити роботи таких вче-
них, як Т. Говорушко, Н. Климаш [1], А. Музиченко-Козлов-
ський [2], Н.-Г. Ольве, Ж. Рой, М. Веттер [3], В. Мартиновський 
[4], О. Сніговець [5], Р.С. Каплан, Д.П. Нортон [6], Д. МакГре-
гор [7], А. Шегеда [8], Г. Кокінз [9], О. Перчук [10].

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Проте наявні в науковій літературі підходи роз-
глядаються як окремі напрями підвищення результативності, 
оцінки й ефективності системи управління промисловим під-
приємством. З огляду на багатогранність проблеми управління 
ефективністю підприємств, особливості оцінки їх вартості, 
різноманітність підходів і методів такої оцінки та застосу-
вання вартісної концепції на вітчизняних підприємствах не всі 
аспекти управління ефективністю досліджені повною мірою. 
Для розроблення стратегії підвищення ефективності виробни-
цтва потрібне розуміння чинників, що на неї впливають, та їх 
взаємозв’язок. Тому питання оцінки ефективності виробництв 
і підходів до її кількісного вимірювання вийшло на перший 
план і має ключове значення в житті підприємства.

Мета статті полягає у виокремленні етапів у процесі побу-
дови матриці формування стратегій розвитку для управління 
підприємствами із застосуванням типових методів менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Моделювання 
рішень створює ефективну базу для вдосконалення управлінського 
процесу. Процес прийняття управлінських рішень є визначальним 
в управлінській діяльності підприємства, оскільки забезпечує фор-
мування цілей і напрямів роботи як підприємства загалом, так і його 
окремих працівників задля отримання кінцевого результату. Отже, 
управлінське рішення виступає як результат вибору оптимального 
варіанта, що представлений у формалізований формі і впливає на 
економічні, технологічні, фінансові, соціально-психологічні, адмі-
ністративні методи управління, завдяки чому керуюча система 
організації безпосередньо впливає на керовану. Результат діяльно-
сті підприємства залежить від того, чи має підприємство конку-
рентні переваги. Отже, необхідно з огляду на динаміку традиційних 
фінансових показників та приведення їх у відповідність з більш 
важливими для розвитку підприємства цілями постійно проводити 
вдосконалення системи управління підприємством.

Традиційний підхід, що базується на класичній моделі Дюпона 
«Рентабельність капіталу», передбачає оцінку ефективності на 
основі двох груп показників, а саме узагальнюючих, тобто показ-
ників першого рівня, які характеризують ефективність діяльно-
сті підприємства загалом, порівнюючи результативні показники 
з витратами усіх ресурсів, та показників другого рівня, які оці-
нюють ефективність використання окремих видів ресурсів під-
приємства, а саме ефективності використання праці (темп росту 
продуктивності праці, трудомісткість одиниці продукції тощо), 
ефективності використання основних фондів (фондовіддача, рен-
табельність основних засобів тощо), ефективності використання 
фінансових коштів (оборотність обігових коштів тощо) [4, с. 20].

На першому етапі необхідно оцінити фінансову стійкість 
підприємства. Тому на основі фінансової звітності підприєм-
ства ПАТ «Дніпропетровський завод мостових залізобетонних 
конструкцій» (далі – ПАТ ДЗМЗК) [11] за 2012–2017 роки ми 
проаналізували показники оцінки фінансової стійкості, а також 
розрахували відповідні коефіцієнти (табл. 1).
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Показники фінансової стійкості використано тому, що вони 
характеризують майновий стан підприємства, що гарантує 
йому платоспроможність. Фінансова стійкість підприємства 
передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність, 
повинні окупитися за рахунок грошових надходжень від госпо-
дарювання, а отриманий прибуток має забезпечувати самофі-
нансування та незалежність підприємства від зовнішніх залу-
чених джерел формування активів.

Отримавши співвідношення показників Балансу, наводимо 
їх зміст і можливі шляхи оптимізації.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності демонструє частку 
поточних зобов’язань компанії, яка може бути погашена 
негайно. Цей показник протягом 6 років на підприємстві  
ПАТ ДЗМЗК дорівнює нулю, що свідчить про абсолютну нелік-
відність цього підприємства.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) відношення 
оборотних активів до поточних зобов’язань вказує на достат-
ність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для 
погашення його поточних зобов’язань. Незначне зростання 
коефіцієнта на 9% за останній рік свідчить про позитивну, але 
слабку тенденцію наближення до орієнтовного позитивного 
значення та можливого поліпшення платоспроможності. Під-
приємству ПАТ ДЗМЗК необхідно працювати в напрямі під-
вищення суми оборотних активів і зниження суми поточних 
зобов’язань.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом 
характеризує залежність підприємства від залучених коштів. 
Зростання на ПАТ ДЗМЗК значення показника коефіцієнта 
покриття зобов’язань власним капіталом на 143% за останній 

рік свідчить про суттєве зростання залежності підприємства 
від залучених коштів.

Коефіцієнт автономії (фінансової стійкості) є інди-
катором, який свідчить про здатність компанії залишатися 
платоспроможною в довгостроковій перспективі. Знизилось 
значення показника на 2% за останній рік, крім того, показ-
ник значно нижче рекомендованої норми. Існує певний ризик 
втрати платоспроможності (за умови, що доступ до корот-
кострокових зобов’язань буде обмеженим). Для підвищення 
показника необхідно збільшувати розмір власного капіталу 
(реінвестування прибутку, додаткова емісія акцій тощо), крім 
того, можна збільшувати довгострокові позикові кошти (емі-
сія облігацій (на період більше року), отримання кредиту від 
банку, отримання кредитних коштів від інших підприємств).

Коефіцієнт фінансової залежності вказує на здатність ком-
панії проводити прогнозовану діяльність у довгостроковій пер-
спективі. Значення показника свідчить про те, скільки фінансо-
вих ресурсів використовує компанія на кожну гривню власного 
капіталу. Значне перевищення норми і зростання показника на 
153% за останній рік свідчать про те, що рівень фінансових 
ризиків значний. Для зниження залежності необхідно працю-
вати в напрямі збільшення обсягу власного капіталу. Для цього 
можна провести додаткову емісію акцій, вкласти отриманий 
прибуток в роботу компанії, використовувати вжиття інших 
доступних заходів.

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів 
свідчить про те, яку частку власних оборотних коштів склада-
ють гроші та їх еквіваленти. Значення показника нижче нуля. 
Та обставина, що показник зменшився на 36% за останній рік, 

Таблиця 1
Показники фінансового стану ПАТ ДЗМЗК

Показники Період Примітки2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Норма становить 0,25–0,5, 

підприємство неліквідне.

Коефіцієнт загальної 
ліквідності (покриття) 0,41 0,43 0,39 0,35 0,39 0,48

Норма становить 1,0–3,0, проблемний 
стан платоспроможності оборотних 
активів недостатній.

Коефіцієнт покриття 
зобов’язань власним капіталом -3,89 -3,62 -2,74 4,75 6,12 7,55

Норма становить 0,5–0,1, зменшення 
забезпечення фінансових можливостей 
погашення боргів.

Коефіцієнт автономії 
(фінансової стійкості) -0,30 -0,38 -0,57 0,17 0,14 0,12

Норма становить 0,7–0,9, недостатня 
фінансова стійкість у довгостроковій 
перспективі.

Коефіцієнт фінансової 
залежності -3,34 -2,62 -1,76 5,75 7,02 8,55 Норма становить 1,67–2,5, значний 

рівень фінансових ризиків.
Коефіцієнт маневреності 
власних оборотних коштів 2,76 2,22 1,79 -3,28 -4,0 -4,37 Стійкість компанії порушена.

Коефіцієнт маневреності 
робочого капіталу 2,32 1,83 1,50 -2,69 -3,27 -3,49 Норма становить 0,1, зниження 

фінансової стійкості.
Коефіцієнт фінансової 
стабільності -0,23 -0,28 -0,37 0,21 0,16 0,13 Норма становить 0,67–1,5, високий 

рівень фінансових ризиків.
Коефіцієнт співвідношення 
залученого і власного капіталу -4,34 -3,62 -2,74 4,75 6,12 7,55 Норма становить менше 1,0, зниження 

фінансової стійкості.
Коефіцієнт концентрації 
власного капіталу -0,30 -0,38 -0,58 0,17 0,14 0,12 Норма становить 0,4–0,6, високий 

рівень фінансових ризиків.
Коефіцієнт концентрації 
позикового капіталу 1,30 1,38 1,58 0,83 0,86 0,88 Норма становить 0,4–0,6, високий 

рівень фінансових ризиків.
Джерело: складено, розраховано автором на основі джерела [11]
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свідчить про те, що стійкість компанії порушена. Залежність 
підприємства від позикових оборотних коштів є значною. Для 
збільшення значення показника доцільно працювати в напрямі 
збільшення суми власного капіталу та оптимізації структури 
активів. Це дасть змогу знизити залежність від кредиторів 
щодо формування оборотного капіталу та підвищити мобіль-
ність власних засобів підприємства.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу значення 
показника свідчить про те, яка частина власного капіталу може 
бути використана для фінансування оборотних активів, а яку 
частину можна спрямувати на фінансування необоротних акти-
вів. Від’ємне значення показника і те, що він зменшився на 22% 
за останній рік, свідчать про те, що власний капітал і кошти, 
залучені на довгостроковій основі, спрямовані на фінансування 
необоротних засобів. Тоді як для фінансування оборотних 
активів необхідно звертатися до позичкових джерел. Це веде до 
зниження фінансової стійкості. Необхідно спрямувати зусилля 
на збільшення частки власних ресурсів. Це дасть змогу збіль-
шити суму власних оборотних коштів, що приведе до збіль-
шення значення показника та підвищить фінансову стійкість 
підприємства.

Коефіцієнт фінансової стабільності свідчить про здат-
ність компанії відповідати за своїми зобов’язаннями в серед-
ньо- і довгостроковій перспективі. Низьке значення показника 
фінансової стабільності і те, що він зменшився на 3% за остан-
ній рік, свідчать як про можливість швидкого банкрутства, 
так і про високий рівень фінансових ризиків. Для збільшення 
значення показника необхідно залучати кошти власників або 
інвесторів, реінвестувати прибуток у роботу компанії, інтенси-
фікацію діяльності тощо.

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу 
характеризує фінансову стійкість підприємства. Він показує, 
скільки гривень власного капіталу припадає на 1 гривню залуче-
ного капіталу. Показник збільшився на 143% за останній рік, отже, 
спостерігається зниження фінансової стійкості підприємства.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу визначає 
частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, 
вкладених у майно підприємства. Характеризує можливість 
підприємства виконати свої зовнішні зобов’язання за рахунок 
використання власних коштів, незалежність його функціону-

вання від позикових коштів. Низький рівень власного капіталу 
в активах підприємства і те, що він зменшився на 2% за остан-
ній рік, свідчать про високий рівень фінансових ризиків.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу є допов-
ненням до попереднього коефіцієнта, і їх сума дорівнює 1  
(або 100%). Коефіцієнт характеризує частку позикових коштів 
у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. 
Високий рівень позикового капіталу в активах підприємства 
і те, що він зріс на 2% за останній рік, свідчать про високий 
рівень фінансових ризиків. Для його зниження необхідно змі-
нити поточну дивідендну політику та реінвестувати отриманий 
прибуток у щоденну роботу компанії, оптимізувати поточну 
фінансову структуру активів для зниження потреби в джерелах 
фінансування тощо.

Таким чином, ми бачимо, що підприємство ДЗМЗК за наве-
деними показниками є неліквідним, має проблемний стан пла-
тоспроможності, оборотних активів у нього недостатньо, спо-
стерігається зменшення забезпечення фінансових можливостей 
погашення боргів, є недостатня фінансова стійкість у довгостро-
ковій перспективі, існує значний рівень фінансових ризиків.

Наступним етапом в процесі прийняття управлінських 
рішень щодо подальшого розвитку підприємства є визначення 
вартості компанії та ефективності її діяльності на основі концеп-
ції економічного прибутку [14, c. 23–24]. Для цього нами про-
аналізовано Звіт про фінансові результати ПАТ ДЗМЗК (табл. 2) 
і показники Балансу ПАТ ДЗМЗК (табл. 3), а також побудовано 
матрицю «Вартість – Прибутковість» (рис. 1), яка є корисним 
інструментом визначення стратегії розвитку компанії.

У матриці «Вартість – Прибутковість» ринкова додана вар-
тість (РДВ), співвіднесена з величиною чистих активів (АЧ), відо-
бражена по осі абсцис, а спред прибутковості – по осі ординат.

Ринкова додана вартість може бути використана як крите-
рій прийняття управлінських рішень менеджерами тих підпри-
ємств, які орієнтуються на ринок капіталу, зокрема на ринок 
інструментів власності (акціонерні товариства) та ринок борго-
вих інструментів (емітенти корпоративних облігацій).

Наведені розрахунки свідчать про те, що підприємство 
ПАТ ДЗМЗК протягом 2012–2017 років перебуває в квадранті 
«ПРОДАЖ», тобто рентабельність капіталу менше витрат на 
його залучення, але ринкова додана вартість позитивна.

Таблиця 2
Звіт про фінансові результати ПАТ ДЗМЗК, тис. грн.

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Чистий дохід від реалізації продукції 30 718 7 062 11 133 16 927 14 776 11 750
Собівартість реалізованої продукції -28 854 -4 815 -12 000 -19 479 -13 227 -10 992
Валовий прибуток (збиток) 1 864 2 247 -867 -2 552 1 549 758
Інші операційні доходи 1 105 427 51 0 255 45
Адміністративні витрати -4 026 -2 994 -1 766 -3 269 -2 023 -730
Витрати на збут -3 371 -1 626 -1 788 -1 553 -1 286 -665
Інші операційні витрати -1 071 -730 -78 -413 -315 -470
Фінансові доходи -5 499 -2 676 -4 448 -7 787 -1 820 -1 062
Інші доходи 11 495 1 564 290 9 834 0 0
Фінансові витрати 0 0 0 0 0 0
Інші витрати -11 485 -784 -125 -2 947 0 0
Прибуток до сплати податку -5 484 -1 894 -4 281 -899 -1 819 -1 062
Чистий фінансовий результат,  
тобто прибуток (збиток) -5 661 -1 939 -4 296 -914 -1 819 -1 062

Джерело: складено автором на основі джерела [11]
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Таблиця 3
Показники Балансу ПАТ ДЗМЗК, тис. грн.

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Актив
Необоротні активи 20 329 16 363 14 066 37 232 34 532 31 307
Оборотні активи 18 181 18 912 16 762 12 813 14 556 18 542
запаси 9 567 11 991 10 524 6 771 7 522 9 055
векселі одержані 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913 2 913
дебіторська заборгованість 5 690 4 001 3 317 3 122 4 119 6 574
грошові кошти 4 3 2 2 0 0
інші оборотні активи 0 0 0 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 7 4 6 5 2 0
Баланс 38 510 35 275 30 828 50 045 49 088 49 849
Пасив
Власний капітал -11 523 -13 462 -17 758 8 709 6 890 5 828
Забезпечення наступних виплат і платежів 54 44 0 0 0 0
Довгострокові зобов’язання 5 124 5 124 5 124 5 124 5 124 5 124
Поточні зобов’язання 44 855 43 569 43 462 36 212 37 074 38 897
короткострокові кредити 0 0 0 0 0 0
векселі видані 32 189 32 189 32 189 22 639 22 639 22 639
кредиторська заборгованість 3 076 6 504 5 325 11 550 12 412 14 171
поточні зобов’язання за розрахунками 0 0 0 0 0 0
інші поточні зобов’язання 9 590 4 876 5 948 2 023 2 023 2 087
Баланс 38 510 35 275 30 828 50 045 49 088 49 849

Джерело: складено автором на основі джерела [11]
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Рис. 1. Матриця «Вартість – Прибутковість» підприємства ПАТ ДЗМЗК за 2012–2017 роки

Отже, підприємство поки що добре оцінюється ринком, але 
воно не створює економічного прибутку. Підприємство вигід-
ніше всього виставити на продаж. Водночас якщо керівництво 
має інші плани (розвиток, інвестування або взагалі ліквідація), 
то потрібні суттєві корективи в управлінських рішеннях щодо 
подальшої стратегії розвитку підприємства.

Наступним етапом процесу прийняття управлінських 
рішень на основі матриці «Вартість – Прибутковість» є форму-
лювання типових стратегій (напрямів діяльності) залежно від 
того, в якому квадранті вони опинились. Ці напрями залежно 
від стану підприємства та його життєвого циклу можуть бути 

представлені у вигляді матриці, в якій сконцентровані типові 
управлінські рішення. В разі ПАТ ДЗМЗК пропонуються стра-
тегії розвитку, які можна реалізувати як окремо, так і шляхом 
поєднання між собою:

– підвищення ефективності операційної діяльності, змен-
шення витрат;

– скорочення поточних зобов’язань, збільшення джерел 
власного капіталу;

– додаткове залучення коштів на розширення виробництва;
– продаж бізнесу як цілісного майнового комплексу за 

ринковою вартістю.
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Можна констатувати, що підприємство ПАТ ДЗМЗК перебу-
ває в кризовому стані на спаді життєвого циклу, а його керів-
ництву необхідно прийняти певні управлінські рішення про 
подальшу долю підприємства, зважаючи на безліч різноманіт-
них зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на його 
сучасний стан. При цьому варто враховувати Закон необхідної 
різноманітності, сформульований спеціалістом теорії систем 
У.Р. Ешбі, згідно з яким для досягнення стійкого наміченого 
результату різноманітність системи, яка управляє, повинна бути 
такою ж, як і різноманітність діяльності, якою управляють [12]. 
При цьому значна роль відводиться формуванню гнучких сис-
тем управління, які можуть функціонувати за умови наявності 
не лише чіткої ієрархічної організаційно-управлінської системи, 
але й високопрофесійних менеджерів, здатних генерувати, при-
ймати та реалізовувати ефективні управлінські рішення.

При цьому вважаємо, що застереження С. Біра щодо утримання 
від створення простих систем, які, на його думку, не впораються 
з різноманітністю навколишнього середовища через те, що самі не 
володіють достатньою різноманітністю [13], є несправедливими, 
адже прості системи є лише підсистемами складної системи. Якщо 
розглядати підприємство як складну систему, то його структурні 
підрозділи є простими підсистемами цієї системи. Отже, ефектив-
ність діяльності всієї системи залежить від ефективності роботи 
кожного структурного підрозділу, а в основі цієї ефективної діяль-
ності мають лежати відповідні управлінські рішення.

Таким чином, узагальнимо, що для виведення підприємства 
ПАТ ДЗМЗК з кризового стану існує безліч різноманітних варі-
антів, які мають бути змодельовані та реалізовані ефективними 
менеджерами різного рівня, а саме керівництвом підприємства 
й керівниками всіх без винятку структурних підрозділів, які мають 
узгоджено працювати на досягнення головної мети, що полягає 
в подоланні кризи й стабілізації фінансового стану підприємства. 
Досягнення такого стану організації управління на підприємстві 
можливе лише за умови відходу від механістичної структури 
управління, яка базується на чітко сформульованих правилах 
і процедурах функціонування управлінського апарату, коли ніве-
люється вплив активного елементу (людини). Нині настає час 
органічних структур, тобто таких організаційних форм і методів 
управління, в яких робиться акцент на створення ефективних 
груп і розвиток творчої активності менеджерів. Тому у світі все 
більшого поширення набувають проектні й матричні структури 
менеджменту, а управління стає все більш децентралізованим.

Висновки. Пошук ефективних управлінських рішень 
є багатовимірною матрицею, в якій на основі аналізу фінан-
сового стану підприємства та показників діяльності визначені 
конкретні напрями (стратегії) управлінських рішень. Керівник 
повинен вибрати, яка стратегія найбільшою мірою буде спри-
яти досягненню цілей. Ефективність розраховують множенням 
ймовірності настання події на її значення у складі всіх подій, 
що можуть відбутися внаслідок реалізації рішення.

Подальші дослідження слід проводити в напрямі розробки 
та створення багатовимірних (гнучких) моделей матриць, що 
визначають ефективні управлінські рішення залежно від фінан-
сового стану та життєвого циклу підприємства.
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Насонов М.И. Формирование стратегии разви-
тия предприятия на основе матричного подхода

Аннотация. В статье осуществлен анализ оценки 
эффективности деятельности предприятия на основе 
показателей финансового состояния, определены на-
правления их улучшения. На основе концепции эконо-
мической прибыли построена матрица, определяющая 
состояние предприятия, благодаря чему сформулирова-
ны направления (стратегии) дальнейшего его развития. 
На основе проведенного исследования разработаны 
подходы к построению матрицы возможных управлен-
ческих решений в зависимости от состояния предприя-
тия и его жизненного цикла.

Ключевые слова: финансовые показатели, про-
мышленное предприятие, эффективность управления, 
направления развития предприятия, матрица управлен-
ческих решений.

Nasonov M.I. Formation of the strategy of 
development of the enterprise on the basis of the matrix 
approach

Summary. The article analyzes the estimation of the 
efficiency of the enterprise on the basis of the indicators of 
the financial state and determines the directions of their im-
provement. On the basis of the concept of economic profit, 
a matrix is constructed that determines the state of the enter-
prise, thus formulating directions (strategies) for its further 
development. Based on the study, approaches to constructing 
a matrix of possible managerial decisions are developed, de-
pending on the state of the enterprise, and its life cycle.

Keywords: financial index, industrial enterprise, effi-
ciency of management, directions of enterprise develop-
ment, matrix of managerial decisions.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ  
В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність роз-
витку підприємства на засадах інноваційності та інтелек-
туалізації його бізнес-процесів в умовах конкурентного 
ринку, проведено структуризацію інтелектуального ка-
піталу підприємства та аналіз економічного змісту його 
складових (людського, організаційного та структурного 
капіталів), а також розглянуто особливості ринкового ре-
гулювання процесів формування попиту, пропозиції та 
ціноутворення на інтелектуальний продукт.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, економіка 
знань, ринок інтелектуального капіталу, комерціаліза-
ція наукових розробок, об’єкти інтелектуальної власно-
сті, інтелектуальна праця, людський капітал, інновацій-
ний продукт.

Постановка проблеми. В умовах сучасного економічного 
розвитку основним атрибутом успішної діяльності підприєм-
ства на ринку є його інноваційна активність. Без використання 
досягнень науки та техніки підприємства не можуть утриму-
вати лідируючі позиції серед конкурентів. Тенденції розвитку 
світової економіки показують підвищення значимості інте-
лектуальних ресурсів, які за ефективного використання здатні 
створити унікальну, високотехнологічну продукцію, забезпе-
чити належне позиціювання підприємства на ринку, лояльність 
споживачів та підвищити конкурентоспроможність самого 
виробника. В сучасних умовах розвиток економічних проце-
сів неможливий без використання інтелектуального капіталу, 
в основі якого лежать інформація та знання та який, на відміну 
від інших видів капіталу, має здатність до самозростання у про-
цесі використання. Все це обумовлює дослідження особливос-
тей формування інтелектуального капіталу та його вплив на 
протікання економічних процесів на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці 
формування інтелектуального капіталу та практичним аспек-
там його використання у діяльності підприємств присвячено 
праці таких науковців, як, зокрема, І. Бажан [1], Н. Гавкалова 
[2], С. Гвоздю [3], Л. Городянська [4], О. Захаріна [5], І. Іва-
нова [6], С. Ілляшенко [7], О. Кендюхов [8], О. Колумбет [9], 
Н. Кравчук [10], Н. Маркова [2], Н. Притуляк [11], Л. Рибіна 
[12], О. Собко [13].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Сьогодні в науковій літературі залишаються питання 
ринкового регулювання процесів формування інтелектуаль-
ного капіталу та використання результатів інтелектуальної 
праці підприємства.

Мета статті полягає у виявленні особливостей розвитку 
ринку інтелектуального капіталу та його взаємодії з підприєм-
ницьким сектором.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з голов-
них та яскравих проявів сучасної інноваційної економіки є зро-
стаюча роль знань і перетворення їх в один з найважливіших 
ресурсів росту, а саме інтелектуальний. Застосування нових 

знань в економці сприяє збільшенню ринкової вартості підпри-
ємств. Їх можна розглядати як елемент ресурсів, що використо-
вується підприємством у своїй діяльності, і ресурс, який бере 
участь у безпосередньому відтворенні споживчої вартості това-
рів та послуг. Необхідно відзначити, що характер і роль знань 
на різних етапах розвитку суспільства суттєво змінювалися. 
Якщо у попередні часи знання мали загальний характер і були 
філософською категорією, то сьогодні знання є більш спеціа-
лізованими і стали економічною категорією. Знання у сучас-
ному розумінні – це необхідна підприємству інформація через 
призму рівня освіченості його кадрового потенціалу, досвіду, 
розуміння, яка має перш за все практичну цінність і використо-
вується для отримання конкретних результатів [12, с. 342].

У розвинутих економіках вартість промислових активів 
компаній та організацій безпосередньо пов’язана з їх здат-
ністю генерувати нові знання, з інтелектуальним капіталом. 
На думку аналітиків Всесвітнього банку, виробнича складова 
ВВП розвинутих країн становить лише 18–20%, решта 80% 
безпосередньо залежить від якості людських ресурсів (робочої 
сили) [14, с. 464]. Понад 50% світових економік базується на 
інтенсивному використанні інтелектуального капіталу. Тоді як 
обсяг продукції, що виготовляється із застосуванням прав інте-
лектуальної власності, в Україні складає менше 3%, що свід-
чить саме про неефективне або нераціональне використання 
інтелектуальної складової розвитку підприємницького сектору 
та обумовлює відсутність інноваційної продукції [3, с. 13].

Поява інновації на підприємстві безпосередньо залежить від 
двох умов, а саме інтелектуального потенціалу людини та його 
здатності до специфікації, адже нове знання має бути відкри-
тим (генерованим), а потім застосованим до специфічних задач 
в конкретному організаційному або виробничому контексті 
[12, с. 342]. Джерелом генерації нового знання на підприєм-
стві є інтелектуальна активність персоналу, тоді як місцем його 
комерціалізації виступає ринок інтелектуального капіталу.

Розглядаючи економічну основу формування інтелектуаль-
ного капіталу, відзначимо, що людина, відлучена від засобів 
виробництва, продає свої інтелектуальні здібності (інтелект) як 
капітал, який їй належить. Підприємець купляє їх, як купляв би 
будь-який інший актив, необхідний для успішної роботи свого 
підприємства. Для робітника його індивідуальні здібності 
виступають як товар, а для підприємства – капіталізована вели-
чина авансованої вартості капіталу, витраченої на наймання 
робітника (прибуток) [12, с. 342–343].

Система відносин між структурними складовими інтелек-
туального капіталу формує ринок інтелектуального капіталу. 
Дослідження цієї категорії показало, що в сучасній економіч-
ній думці, коли йдеться про комерціалізацію об’єктів права 
інтелектуальної власності, прийнято вживати поняття ринку 
інтелектуальної власності або трансферту технологій, а не капі-
талу, хоча ми вважаємо, що ринок інтелектуального капіталу 
виступає як сукупність:
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– знань, вмінь, навичок, творчих здібностей, кадрового 
потенціалу робочої сили, її мобільності, здатності до само-
освіти та перекваліфікації, що дають можливість швидко 
та якісно виконувати поставлені завдання, збільшувати додану 
вартість (людський капітал);

– власне об’єктів інтелектуальної власності та інфра-
структурних активів, що дають змогу отримати вигоду від 
знань, що перебувають всередині підприємства (структурний 
або організаційний капітал);

– відносин організації з бізнес-партнерами та спожива-
чами продукції, що дає змогу отримати вигоду від організації 
ефективних комунікацій із зовнішнім середовищем (спожи-
вчий або клієнтський капітал).

Зазвичай питання структуризації інтелектуального капіталу 
в науковій літературі проводиться на мікроекономічному рівні, 
тобто на рівні підприємства. Таку тенденцію можна пояснити 
тим, що зародження теорії інтелектуального капіталу почалося 
саме з дослідження практичної діяльності підприємства.

Людський капітал виступає необхідною умовою станов-
лення економіки знань, а продукування знань та ідей є осно-
вою економічного розвитку підприємства. Освіта, виховання, 
здоров’я, розвиток творчих здібностей виступають чинни-
ками формування якісного людського капіталу, що забезпе-
чить у майбутньому високий рівень особистого та суспільного 
доходу, мультиплікативний макроекономічний ефект.

Людський капітал уособлює потенціал працівників у вигляді 
навичок, досвіду, здібностей, що дають змогу генерувати нові 
ідеї та знання. Для одержання переваги на ринку підприєм-
ство створює інноваційний продукт, при цьому відбувається 
трансформація потенціалу, закладеного в людському капіталі, 
в інтелектуальні активи, а також їх втілення в інноваційному 
продукті. Саме людським капіталом формуються інтелектуальні 
активи, на які фірма може заявляти права власності. Тобто інте-
лектуальний продукт, створюючись фахівцями компанії, стає 
активом, що може набувати товарної форми. Особливість люд-
ського капіталу полягає в тому, що він практично єдиний серед 
усіх складових інтелектуального капіталу підприємства не нале-
жить йому на правах власності, оскільки заснований на знаннях, 
досвіді, навиках, здібностях співробітників, які є невіддільними 
від індивідуума [10, с. 124]. Підприємство як суб’єкт, що створив 
належні умови для відтворення та розвитку людського капіталу, 
на комерційних засадах використовує продукти інтелектуальної 
праці для досягнення власних цілей.

Для цілей інноваційного розвитку підприємства формування 
людського капіталу має базуватися на таких його особливостях.

1) Людський капітал окремого підприємства є унікальним 
і неповторним. При цьому слід зазначити, що якісною характе-
ристикою людського капіталу виступає саме сукупність здобу-
тих знань, вмінь та навичок, а не обставини, у яких вони реалі-
зовуються. Саме тому створення належних умов праці, у яких 
працівники можуть творчо розвиватися та самореалізовува-
тися, визначає ефективність використання людського капіталу 
та розкриття потенційних можливостей інноваційного потенці-
алу підприємства.

2) Людський капітал має здатність до накопичення в про-
цесі навчання, професійної підготовки та трудової діяльно-
сті, змінюючи свою корисність задля інноваційного розвитку 
підприємства. Ефективна реалізація інновацій неможлива без 
генерування прогресивних ідей та розробки шляхів їх практич-
ного втілення, а єдиним виробничим фактором, який містить 
творчу складову, є персонал. Саме тому формування якісного, 

інноваційно-активного складу людського капіталу підприєм-
ства вимагає значних вкладень.

3) Людський капітал є результатом інвестування в розви-
ток персоналу, генеруючи додаткові грошові потоки в процесі 
трудової діяльності. В контексті цього людський капітал під-
приємства визнається його активом, який здатний продукувати 
нові ідеї та матеріалізувати їх у конкретних благах, а його вико-
ристання забезпечує майбутні економічні вигоди як власнику, 
так і підприємству, що використовує найману працю.

4) Людський капітал невід’ємний від самого носія, тобто 
людини, яка наділена інтелектом та володіє комплексом знань, 
вмінь та навиків роботи, її участь у виробничому процесі 
є осмисленою та чітко спрямованою на досягнення поставле-
них цілей.

5) Підвищення ефективності використання людського 
капіталу та активізація інтелектуального потенціалу підприєм-
ства можливі за умови забезпечення нормального рівня відтво-
рення робочої сили відповідної кваліфікації.

6) Потреби та очікування працівників є стимулюючим 
чинником їх творчої діяльності, ініціативності та креатив-
ності. При цьому унікальність людських ресурсів виявляється 
у специфічній реакції на конкретні управлінські дії. Саме тому 
формування людського капіталу вимагає врахування моти-
воутворюючих чинників інноваційної діяльності працівників 
та застосування ефективних методів кадрового менеджменту.

7) Людський капітал як виробничий ресурс піддається оцінці 
для цілей відображення в обліку та звітності, що дає змогу оці-
нити витрати підприємства на активізацію інноваційної діяльно-
сті персоналу, отримані доходи від реалізації нововведень, а також 
визначити ефективність їх розробки [15, с. 82; 16, с. 195].

Людський капітал з часом не лише нагромаджується, але 
й має здатність до зношення та втрати конкурентоспроможно-
сті, що викликає потребу постійного інвестування в його роз-
виток. Понесені витрати підприємства на формування нових 
професійних знань персоналу покриваються доходами від реа-
лізації інноваційної продукції, які отримані за рахунок здобуття 
нових конкурентних переваг на ринку. Реалізація потенційних 
можливостей працівників дає змогу конвертувати людський 
потенціал в капітал, набути практичний досвід, підвищити 
рівень кваліфікації та збільшити доходи. Продуктивне від-
творення людського капіталу вимагає створення сприятливих 
умов праці та зростання рівня задоволеності від інтелектуаль-
ної роботи [15, с. 83].

Економічний зміст інтелектуалізації людського капіталу 
полягає в тому, що саме інтелектуальні, творчі знання, уміння, 
навички є тим активом, на основі якого соціально орієнтовані 
підприємства формують прибутки, а інтелектуальний капітал 
необхідний для виявлення та реалізації конкурентних пере-
ваг на ринку, підвищення вартості господарюючого суб’єкта, 
вдосконалення системи менеджменту тощо. Значення інтелек-
туалізації для окремої особистості полягає в тому, що людина 
може отримувати винагороду вищу тільки тоді, коли рівень її 
досвіду, освіченості, професіоналізму дає змогу знаходити 
нестандартні, креативні рішення, реалізація яких приносить 
відчутний соціально-економічний ефект як для всього підпри-
ємства, так і для окремого його підрозділу [2, с. 76].

Організаційний капітал можна визначити як відносно 
стійку систему ресурсів підприємства, що дає йому змогу від-
повідати вимогам конкурентного ринку. До елементів струк-
турного капіталу відносяться об’єкти інтелектуальної власно-
сті (патенти, ліцензії, торгові марки, знаки обслуговування) 
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та інфраструктурні активи (система фінансових відносин, 
процеси управління, організаційна структура та корпоративна 
культура, технічне та програмне забезпечення), тобто все, що 
має відношення до забезпечення господарської діяльності під-
приємства та робить її можливою взагалі.

Інтелектуальні активи, що набувають правового захисту, 
є об’єктами інтелектуального права. Ця частина інтелекту-
ального капіталу піддається комерціалізації, реалізуючись 
в інноваціях, є власністю підприємства, але може бути від-
носно самостійним об’єктом купівлі-продажу. На відміну від 
людського капіталу, організаційний капітал загалом або його 
окремі частини може бути скопійований, відтворений, відчу-
жений на користь іншого суб’єкта господарювання [9, с. 124].

Сьогодні в Україні практика в охороні та правовому режимі 
використання інтелектуальної власності ще недостатня, що 
викликає певні труднощі в розробці договірних документів між 
суб’єктами ринкових відносин. Водночас майнове право потре-
бує офіційної реєстрації, тобто охоронних заходів щодо збере-
ження авторських прав, власників інтелектуального продукту 
від посягань третіх осіб, які можуть скористатись майновими 
правами, що їм не належать.

Результатом взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем 
є такий елемент інтелектуального капіталу підприємства, як спо-
живчий капітал, тобто система надійних, довгострокових довір-
чих і взаємовигідних відносин підприємства зі своїми клієнтами, 
партнерами, які представлені іміджом підприємства на ринку, тор-
говою маркою, брендом, інформацією про клієнтів та конкурентів, 
технологіями збереження та залучення клієнтів тощо.

Таким чином, врахування особливостей структурної побу-
дови інтелектуального капіталу дає змогу виокремити базоу-
творюючу позицію людського капіталу у забезпеченні інно-
ваційного розвитку підприємства. Адже саме знання, творчі 
здібності, компетенції, професійний рівень та напрацювання 
спеціалістів сприяють удосконаленню системи управління, 
формуванню стабільних, взаємовигідних ділових зв’язків із 
партнерами, здійсненню частки ринку, розробці та виготов-
ленню інноваційної продукції, зростанню лояльності спожи-
вачів. Зворотній зв’язок організаційного капіталу з людським 
капіталом простежується під час систематизації знань співро-
бітників у вигляді баз даних та подальшого творчого їх застосу-
вання за рахунок різних методів управління персоналом, вико-
ристання інформаційних систем, технічного та програмного 
забезпечення тощо. За рахунок взаємодії людського та струк-
турного капіталів відбувається створення споживчого капіталу 
підприємства [17, с. 276].

Накопичення інтелектуального капіталу має двоїсту при-
роду. З одного боку, це процес нарощування знань і розвитку 
інтелектуальних здібностей суб’єктів, їх інтелектуальних сил. 
З цієї точки зору накопичення характеризує взаємодію людини 
з навколишнім світом у процесі інтелектуально-пізнаваль-
ної діяльності, необхідної для забезпечення життєвих потреб 
людини й суспільства. З іншого боку, накопичення інтелек-
туального капіталу має соціально-економічну визначеність, 
характеризуючи суспільну форму цього процесу, його соціаль-
но-економічну якість [1, с. 34].

Накопичення інтелектуального капіталу підприємства 
здійснюється в процесі використання інтелектуальної праці, 
що обумовлює виникнення ринкових відносини щодо при-
дбання суб’єктами господарювання відповідних активів 
та формування інтелектуального потенціалу розвитку органі-
зації. Інтелектуальна праця, що базується на знаннях та твор-

чих здібностях працівників, спрямована на створення й впро-
вадження інновацій та втілюється безпосередньо в об’єктах 
інтелектуальної власності. Водночас її результатом є не лише 
новий інтелектуальний продукт, але й інтелектуальний розви-
ток самої особистості.

Механізм попиту і пропозиції на ринку інтелектуальної 
праці базується на конкуренції, з одного боку, між продавцями 
робочої сили (інтелектуальної праці), які бажають вигідно 
застосувати свої здібності та отримати гідну винагороду, а 
з іншого боку, між роботодавцями, які прагнуть залучити най-
більш кваліфікованих, креативних працівників, здатних до 
інноваційної діяльності, з метою створення інтелектуального 
потенціалу фірми для забезпечення її конкурентних переваг [5].

Особливості ринку інтелектуальної праці зумовлюють 
і специфіку ціноутворення. Так, вартість інтелектуальної праці 
завжди вища, ніж на ринку праці загалом. На відміну від товар-
ної продукції, в ціну якої входять витрати виробництва, клю-
човим фактором ціноутворення на ринку інтелектуальної праці 
є прибуток, який отримає підприємство від комерціалізації нау-
кових розробок.

Ринкове регулювання інтелектуального капіталу виража-
ється у впливі різних ринків на господарюючі суб’єкти, які 
приймають рішення про рівень, ступінь та якість розвитку його 
елементів (освітній, інноваційний, комунікативний капітал) 
з метою отримання конкурентних переваг і вилучення інтелек-
туальної ренти. Відповідно до цього пропозиція на ринку інте-
лектуального капіталу формується під впливом інформаційних 
потоків з таких основних ринків [1, с. 34; 6, с. 24–25]:

1) товарний ринок, що сигналізує про попит на продукцію 
(послуги), відповідність її якості, життєвий цикл продукції, онов-
лення товарів на основі інновацій, мотиви споживчої поведінки;

2) ринок підготовлених до науково-дослідної роботи 
кадрів, що інформує про сформований науково-технічний 
потенціал країни, накопичений досвід виконання наукових 
досліджень та результативності комерціалізації їх результатів;

3) ринок освітніх послуг як посередник між процесами 
продукування та поширення знань, трансфер технологій 
у виробництво, а також інституцій, здатних забезпечити безпе-
рервне навчання працівників та підвищення їх кваліфікації;

4) ринок праці, який визначає вимоги до рівня кваліфікації 
та компетенцій сучасного працівника й сприяє якісній підго-
товці фахівця відповідно до запитів роботодавців;

5) ринок інтелектуальних продуктів, що безпосередньо 
пов’язаний з інститутом інтелектуальної власності, а також 
регулює механізми реалізації обмінних операцій з особливим 
товаром, а саме правом власності на використання інтелекту-
ального продукту.

Таким чином, ринковому механізму формування інтелек-
туального капіталу притаманні такі особливості: по-перше, він 
виступає генератором науково-технічного прогресу в країні; 
по-друге, сприяє активізації інноваційного розвитку підпри-
ємства; по-третє, посилює вимоги до розробки, виробництва 
та комерціалізації інноваційних продуктів, а також здійснює 
контроль за дотриманням прав використання об’єктів інтелек-
туальної власності; по-четверте, забезпечує економію ресурсів 
за рахунок використання прогресивних технологічних рішень; 
по-п’яте, створює сприятливі умови для інтелектуальної актив-
ності людського капіталу, зростання їх професійно-кваліфіка-
ційного рівня та розвитку їх творчого потенціалу.

Розвиток вітчизняної економіки та безпосередньо під-
приємств, а особливо в умовах високої конкуренції, майже не 
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можливий без активної спрямованості виробничих структур на 
інноваційно-інтелектуальну діяльність. Зростання ролі інфор-
мації та знань у виробничих процесах ставить у пряму залеж-
ність економічний прогрес і суспільний розвиток від суцільної 
інтелектуалізації життя населення. Інтелектуальна діяльність 
стає головною умовою економічного поступу, а інтелектуаль-
ний капітал – найважливішим та найціннішим ресурсом для 
досягнення цієї мети.

Висновки. Встановлено, що джерелом генерації нового 
знання на підприємстві є інтелектуальна активність персоналу, 
а місцем його комерціалізації виступає ринок інтелектуального 
капіталу. Визначено, що система відносин між структурними 
складовими інтелектуального капіталу формує власне ринок 
інтелектуального капіталу. Наведено особливості, які при-
таманні ринковому механізму формування інтелектуального 
капіталу. Показано, що ринок інтелектуальної праці зумовлює 
також специфіку ціноутворення. Доведено, що розробка ефек-
тивних механізмів управління інтелектуальним капіталом під-
приємства та пошук диверсифікованих джерел інвестування 
у його розвиток формують перспективи розвитку підприємства.
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Парий А.М. Интеллектуальный капитал в систе-
ме рыночных отношений

Аннотация. В статье обоснована необходимость 
развития предприятия на основах инновационности и 
интеллектуализации его бизнес-процессов в условиях 
конкурентного рынка, проведены структурирование ин-
теллектуального капитала предприятия и анализ эконо-
мического содержания его составляющих (человечес-
кого, организационного и структурного капиталов), а 
также рассмотрены особенности рыночного регулиро-
вания процессов формирования спроса, предложения и 
ценообразования на интеллектуальный продукт.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, 
экономика знаний, рынок интеллектуального капита-
ла, коммерциализация научных разработок, объекты 
интеллектуальной собственности, интеллектуальный 
труд, человеческий капитал, инновационных продукт.

Pariy О.М. Intellectual capital in market relations 
system

Summary. The article deals with reasoning the necessi-
ty of enterprise development on the basis of innovation and 
intellectualization of its business processes in a competitive 
market. Structuring of intellectual capital and analysis of 
economic content of its components (human, organizational 
and structural capital) are carried out. Features of market 
regulation of forming the demand, supply and pricing for 
an intellectual product is also considered.

Keywords: intellectual capital, knowledge economy, 
intellectual capital market, commercialization of scientific 
developments, objects of intellectual property, intellectual 
work, human capital, innovative product.
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ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЗАЛІЗНИЦЬ  

НА РИНКУ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ
Анотація. У статті запропоновано підходи до фор-

мування системи управління конкурентоспроможністю 
залізничних пасажирських перевезень. Розкрито зміст 
основних етапів управління конкурентоспроможністю 
залізничного комплексу на ринку послуг з перевезень 
пасажирів. Для оцінювання конкурентного положення 
залізниць на ринку перевезень пасажирів запропонова-
но використання SWOT-аналізу. Наведено результати 
застосування SWOT-аналізу в системі управління кон-
курентоспроможністю залізниць на ринку послуг з пе-
ревезень пасажирів.

Ключові слова: залізничний транспорт, пасажирське 
сполучення, конкурентоспроможність, SWOT-аналіз.

Постановка проблеми. Функціонування будь-якого госпо-
дарюючого суб’єкта в умовах ринку вимагає від нього постій-
ного моніторингу оточуючого середовища з метою гнучкої 
адаптації внутрішнього середовища до чинників зовнішнього 
оточення, що динамічним чином змінюються. Сама швидкість 
реагування на вимоги ринку полягає в основі успішності функці-
онування підприємств всіх галузей та будь-якої форми власності. 
І саме таке підприємство можна вважати конкурентоспромож-
ним. Особливо актуальним питання адаптації до ринкових умов 
господарювання є для залізничного транспорту в пасажирському 
сполученні, де розпочато та триває процес реформування форм 
власності, що має за мету підвищення ефективності функціону-
вання галузі та зміцнення конкурентних позицій на ринку, що 
обумовлює актуальність поставленої теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням кон-
куренції та визначення конкурентоспроможності підприємств 
займалося чимало закордонних та вітчизняних учених. Теоре-
тичні основи управління конкурентоспроможністю розгляда-
ються в працях О.Є. Кузьміна [1], В.В. Максимова [2], Р.А. Фат-
хутдинова [3] та інших науковців. Проблемами використання 
SWOT-аналізу та вивчення впливу факторів на залізничний 
транспорт займались такі вчені, як, зокрема, Т.С. Мельник [4], 
І.М. Аксьонов [5], О.В. Христофор [6]. Питанням підвищення 
якості пасажирських перевезень та оцінки конкурентоспро-
можності залізничного транспорту на ринку пасажирських 
перевезень присвячені праці Ю.С. Бараша [7], В.Л. Диканя [8], 
О.І. Калініченко [9], Н.П. Терьошиної [10] та інших дослідників.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Незважаючи на значну кількість робіт, що присвячені 
питанням визначення конкурентоспроможності підприємств 
та їх продукції (послуг) в різних галузях економіки, зокрема 

на залізничному транспорті, питання визначення напрямів під-
вищення конкурентоспроможності залізничної галузі загалом 
і в пасажирському секторі зокрема з використанням SWOT- 
аналізу є цікавими для подальших досліджень.

Мета статті мета статті полягає у визначенні напрямів 
підвищення конкурентоспроможності залізничних перевезень 
пасажирів на основі SWOT-аналізу їх конкурентних позицій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжгалу-
зева конкуренція має велике значення у формуванні ринку 
послуг з перевезень пасажирів. Найбільшими конкурентами 
залізниць є автоперевізники, що за рахунок власної маневре-
ності та можливості застосовувати рухомий склад різної міст-
кості мають низку суттєвих конкурентних преваг, таких як, 
зокрема, більше розмаїття маршрутів прямування, суттєвіше 
наближення станцій та зупиночних пунктів до місць прожи-
вання користувачів транспортних послуг, зручніший розклад, 
менша тривалість поїздки, вищий комфорт. У відповідь на це 
залізниці проводять роботи з комплексного покращення своїх 
позицій на ринку, зокрема ведеться робота зі зменшення часу 
поїздки та підвищення комфортності, що здійснюється шля-
хом розширення маршрутів руху прискорених пасажирських 
поїздів. З метою підвищення ефективності функціонування 
залізничних пасажирських перевезень видається доцільним 
запропонувати впровадження системи управління конку-
рентоспроможністю залізниць на ринку послуг з перевезень 
пасажирів, формування та функціонування якої пропонується 
проводити в такій послідовності:

1) моніторинг зовнішнього середовища залізничних послуг 
з перевезень пасажирів з метою виявлення змін, які можуть при-
вести до ускладнення конкурентної позиції залізниць;

2) аналіз проблем підприємств залізничного транспорту, 
які мають внутрішню природу та впливають на рівень їх конку-
рентоспроможності;

3) формулювання напрямів щодо підтримання та підви-
щення рівня конкурентоспроможності залізниць;

4) оцінка генерованих на попередньому етапі альтернатив 
напрямів підтримання та підвищення рівня конкурентоспро-
можності та вибір оптимальних варіантів, що передбачає:

– встановлення критерію прийняття рішень (такими кри-
теріями можуть виступати показники долі залізниць на ринку 
перевезень пасажирів, приріст економічної ефективності від 
надання послуг з перевезень пасажирам тощо);

– формулювання моделей оцінки та зв’язків між цілями 
(зростанням конкурентоспроможності) та змінними (пасажи-
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ропотоками, частковими показниками активності конкурен-
тів, серед яких можна виокремити кількісні показники (обсяг 
послуг) та якісні (періодичність, надійність тощо));

– побудову моделей оцінки та виконання оцінювання;
– вибір найкращого напряму підвищення конкуренто-

спроможності;
5) розробка програми стратегічних змін (конкурентної стра-

тегії) та планування заходів щодо практичної реалізації напрямів 
підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного 
транспорту на ринку послуг з перевезень пасажирів;

6) реалізація програми стратегічних змін на основі забез-
печення взаємоузгодження елементів внутрішнього середо-
вища підприємства та відповідності їх факторам зовнішнього 
оточення та цілям організації.

Концептуальну схему системи управління конкурентоспро-
можністю залізниць на ринку послуг з перевезень пасажирів 
представлено на рис. 1.

В межах моніторингу зовнішнього середовища доцільно 
розглядати низку таких факторів:

1) вимоги споживачів щодо кількості бажаних послуг 
(попит кількості послуг з перевезень за напрямами перевезень; 
часом доби, тижнем, сезоном; сполученнями) та їх якості (ком-
фортабельність перевезень, час перебування в рухомому складі 
та в процесі очікування поїздки, зручність доступу до отримання 
послуги, а саме розміщення кас, черги, можливість та доступ-
ність дистанційного придбання квитків та бронювання);

2) пропозиція та якість транспортних послуг конкурентів;
3) зайнятість населення, що впливає на значну долю 

попиту на перевезення в приміському пасажирському сполу-
ченні, а також формує економічні підґрунтя для формування 
попиту на поїздки в особистих та комерційних справах;

4) соціальна політика держави, що значно впливає на еко-
номічні результати роботи залізниць на ринку послуг з пере-
везення пасажирів, бо накладає на залізничний транспорт 

Рис
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Рис. 1. Концептуальна схема системи управління конкурентоспроможністю  
залізниць на ринку послуг з перевезень пасажирів
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роль «соціального перевізника», що обмежує можливість 
тарифоутворення відповідно до вимог ринку, а також призво-
дить до функціонування в умовах збитковості;

5) розвиток галузей економіки та стан економіки держави зага-
лом, що є підґрунтям для виникнення попиту на транспорт як такий;

6) політичні (податкова політика і законодавство у сфері 
залізничного транспорту, антимонопольне законодавство, 
закони з охорони природного середовища, регулювання зайня-
тості населення, профспілки та інші групи впливу (політич-
ного, економічного тощо));

7) економічні (тенденції валового національного про-
дукту, ставка дисконту та курс національної валюти, кількість 
коштів в обігу; рівень інфляції, рівень безробіття, контроль над 
цінами та заробітною платою, ціни на енергоресурси, інвести-
ційна політика, конкуренти);

8) соціально-культурні (демографічна структура насе-
лення, стиль життя, традиції та звички, соціальна мобільність 
населення, активність пасажирів) тощо.

Під час аналізування внутрішнього середовища найактуальні-
шими видаються такі проблеми, як, зокрема, стан рухомого складу, 
організаційні форми та методи управління залізничним комплек-
сом, рівень обслуговування, рівень матеріально-технічного забез-
печення, науково-технічний потенціал, кадровий потенціал (струк-
тура, професійно-кваліфікаційний склад), безпека перевезення.

Досить широко визнаним підходом, що дає змогу провести 
спільне вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища, 
є SWOT-аналіз, застосування якого дає змогу оцінити:

– Strengths – сильні сторони організації (переваги),
– Weaknesses – слабкі сторони (недоліки),
– Opportunities – можливості (чинники, використання 

яких створить переваги для організації на ринку),
– Threats – погрози (чинники, які можуть погіршити 

положення організації на ринку).
Результати проведеного SWOT-аналізу для умов функціо-

нування залізниць на ринку транспортних послуг з перевезень 
пасажирів представлено на рис. 2.

Зіставлення сильних і слабких сторін організації, можливостей 
та загроз ринку створює можливість визначити, які кроки можна 
здійснити для подальшого розвитку залізничних послуг з переве-
зень пасажирів та підвищення їх конкурентоспроможності.

Результати моніторингу та проведеного SWOT-аналізу 
дають можливість сформулювати такі напрями підтримання 

та підвищення рівня конкурентоспроможності залізничного 
комплексу з перевезень пасажирів:

1) розвиток сильних сторін;
2) розвиток можливостей;
3) зменшення прояву слабких сторін.
Більш детальну систему заходів щодо підвищення конку-

рентоспроможності залізничних пасажирських перевезень 
з урахуванням результатів SWOT-аналізу надано на рис. 3.

Проводити планування заходів щодо реалізації цілей з підви-
щення конкурентоспроможності залізничних послуг з перевезень 
пасажирів доцільно відповідно до наведених на рис. 3 напрямів.

Як заходи з удосконалення сильних сторін організації 
можна виділити:

– впровадження новітніх систем з контролю за виконанням 
розкладу руху поїздів та виконанням вимог безпеки руху поїздів;

– розробку нових та вдосконалення наявних маршру-
тів відповідно до маркетингових досліджень попиту, зокрема 
маршрутів конкурентів (автоперевізників);

– адаптацію системи тарифоутворення до вимог ринку, 
тобто визначення тарифів на ринкових важелях, а не на витрат-
ному принципі побудови.

Як заходи щодо зменшення прояву слабких сторін організа-
ції, що особливо актуально в умовах обмеження власних фінан-
сових ресурсів залізниць, доцільно виділити такі:

– залучення інвестиційних ресурсів різних форм власності 
для оновлення виробничої бази галузі та створення нормативної 
бази щодо участі в розвитку галузі капіталу різних форм влас-
ності, поширення використання лізингових схем у роботі галузі, 
що створить умови для більш ефективного господарювання;

– впровадження системи гнучкого реагування обсягів 
надання послуг з перевезення на зміни попиту;

– продовження та остаточний розподіл функцій управ-
ління інфраструктурою та перевізним процесом відповідно до 
процесів реформування галузі, що розпочаті та тривають;

– застосування переважно демократичного стилю керівни-
цтва, на відміну від нині поширеного адміністративного, який 
обмежує прояв ініціативи та творчого підходу до управління 
галуззю, що призводить до стримування розвитку та розкриття 
потенціалу галузі, а також уповільнює зворотній зв’язок між 
зовнішнім оточенням залізниць та внутрішнім середовищем.

Серед заходів, які спрямовані на реалізацію цілей з роз-
витку можливостей організації, найбільш актуальними є роз-

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses)
– точність руху поїздів;
– пристосованість до будь-яких погодних умов;
– розвинута інфраструктура;
– високий рівень безпеки;
– відносно низький рівень тарифів;
– висока пропускна здатність мережі;
– широкий спектр додаткових послуг

– фізичне та моральне зношення рухомого складу та об’єктів 
інфраструктури;
– недостатній рівень сервісного обслуговування;
– обмежена можливість доступу до отримання послуги у години пікових 
навантажень;
– застарілі організаційні форми та методи управління галуззю

Можливості (Opportunities) Загрози (Threats)

– збільшення пасажиропотоку;
– зменшення тривалості поїздки;
– побудова тарифів за ринковими принципами 
ціноутворення;
– розширення спектру додаткових послуг

– збільшення обсягу пропозицій конкурентів та якості їх послуг;
– обмеження фінансування збитковості пасажирського сполучення  
за рахунок прибутковості перевезень вантажу;
– посилення державного регулювання тарифоутворення на пасажирські 
перевезення;
– ризики аварій внаслідок зношення основних фондів;
– розгортання кризових явищ в економіці держави

Рис. 2. SWOT-аналіз залізничних пасажирських перевезень
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робка розкладу руху з урахуванням інтересів пасажирів, опти-
мізація маршрутів відповідно до пасажиропотоків та вимог 
споживачів, розвиток швидкісного руху тощо.

Висновки. Запропонована система управління конку-
рентоспроможністю залізниць на ринку послуг з перевезень 
пасажирів, що побудована з використанням SWOT-аналізу, дає 
можливість більш глибоко підійти до вивчення конкурентних 
позицій залізниць у сегменті надання послуг з перевезень паса-
жирів на ринку транспортних послуг в умовах конкурентного 
середовища та може бути адаптована до інших видів роботи 
залізниць, а також деталізована в подальших роботах для різ-
них видів сполучень і навіть окремих напрямів.
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Система заходів щодо підвищення 
конкурентоспроможності залізничних 

пасажирських перевезень з урахуванням 
результатів SWOT-аналізу

- контроль за виконанням розкладу руху поїздів;
- розробка та впровадження нових маршрутів відповідно 
до попиту споживачів;
- контроль за виконанням вимог безпеки руху поїздів;
- адаптація системи тарифоутворення до вимог ринку

- залучення інвестиційних ресурсів різних форм 
власності для оновлення виробничої бази галузі;
- створення нормативної бази щодо участі в розвитку 
галузі капіталу різних форм власності;
- поширення використання лізингу в роботі галузі;
- моніторинг попиту та впровадження систем гнучкого 
реагування залізниць на зміни обсягів та напрямів 
попиту послуг з перевезень;
- остаточний розподіл функцій управління 
інфраструктурою та перевізним процесом залізниць;
- постійний моніторинг витрат та пошук шляхів їх 
оптимізації;
- застосування демократичного стилю управління 
галуззю

Розвиток 
сильних сторін 
залізниць

Зменшення 
прояву 
слабких сторін
залізниць

Розвиток 
можливостей 
залізниць

- розробка розкладу руху на основі моніторингу попиту 
споживачів;
- оптимізація довжини маршрутів;
- приведення меж обслуговування пасажирів 
в приміських рухомих складах у відповідність до меж 
приміської зони;
- розвиток швидкісного руху

Рис. 3. Система заходів щодо підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень  
з урахуванням результатів SWOT-аналізу
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Семенцова О.В., Крыхтина Ю.А. Применение 
SWOT-анализа в системе управления конкуренто-
способностью железных дорог на рынке услуг по пе-
ревозке пассажиров

Аннотация. В статье предложены подходы к форми-
рованию системы управления конкурентоспособностью 
железнодорожных пассажирских перевозок. Раскрыто 
содержание основных этапов управления конкуренто-
способностью железнодорожного комплекса на рынке 
услуг по перевозке пассажиров. Для оценивания конку-
рентного положения железных дорог на рынке перевозок 
пассажиров предложено использование SWOT-анализа. 
Приведены результаты применения SWOT-анализа в 
системе управления конкурентоспособностью железных 
дорог на рынке услуг по перевозке пассажиров.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, пасса-
жирское сообщение, конкурентоспособность, SWOT-анализ.

Sementsova O.V., Krykhtina Yu.O. SWOT-analysis 
application in the control system of the control of  
the composition of the pipes in the market of passenger 
transport services

Summary. The article proposes approaches to the 
formation of a system for managing the competitive-
ness of rail passenger transportation. The content of 
the main stages of managing the competitiveness of the 
railway complex in the market of passenger transporta-
tion services is revealed. To assess the competitive posi-
tion of railways in the passenger transportation market, 
SWOT analysis is proposed. The results of application of 
SWOT-analysis in the system of railways competitive-
ness management in the market of passenger transporta-
tion services are presented.

Keywords: rail transport, passenger transport, competi-
tiveness, SWOT-analysis.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті запропоновано концептуальні 
положення інформаційного забезпечення інноваційної 
складової підприємства на основі сучасної парадигми 
управління. Упорядковано категорійний апарат пред-
метної галузі, зокрема визначено сутність категорії 
«інформаційне забезпечення». Обґрунтовано підходи 
до систематизації видів інформації для її забезпечення. 
Визначено перелік інструментів інформаційного забез-
печення управління.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, інно-
ваційна складова підприємства, система управління, 
види інформації.

Постановка проблеми. Формування ефективного управ-
ління інноваційною діяльністю та інноваційною працею є акту-
альним у зв’язку з необхідністю покращення системи управ-
ління інноваційною складовою підприємства.

Створення цілісної та гнучкої системи управління іннова-
ціями неможливо без глибокого дослідження та внесення змін 
в галузь інформаційного забезпечення інноваційної діяльності 
промислових підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
методології інформаційного забезпечення в системі управління 
інноваціями промислового підприємства присвячені праці таких 
зарубіжних та українських вчених, як, зокрема, А.В. Череп, 
О.М. Панченко, Л.А. Птиціна, В.М. Нижник, Н.І. Чухрай, 
А.М. Ткаченко, Т.О. Дробецька, В.В. Стадник, О.В. Головчук, 
П. Друкер, А.А. Турило, Л.Г. Мельник. Це ще раз підтверджує 
актуальність питань формування інформаційного забезпечення 
в системі управління інноваційною складовою підприємства. 
А.М. Ткаченко та Т.О. Дробецька [1] розглядають інформа-
ційне забезпечення як складову системи управління органі-
заційно-економічного забезпечення, поділяють його на види 
та дають характеристику кожного з видів, їх недоліків та переваг. 
В.В. Стадник та О.В. Головчук [2] класифікують інформаційне 
забезпечення управління інноваційною діяльністю відповідно 
до потреб цільових груп споживачів. Автори трактують інфор-
маційне забезпечення як безперервний процес з точки зору п’яти 
підходів. А.А. Турило [3] розглядає сутність інформаційного 
забезпечення в системі інноваційного розвитку підприємства. 
А.В. Череп, О.М. Панченко, Л.А. Птіцина [4] розглядають тео-
ретичні основи формування інформаційного забезпечення в сис-
темі управління підприємством. Зокрема, серед авторів немає 
єдності стосовно сутності інформаційного забезпечення управ-
ління інноваціями та класифікації його видів.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. У цих роботах не визначений єдиний підхід до форму-
вання інформаційного забезпечення в системі управління інно-
ваційною складовою підприємства, не виділені особливості 
його розробки, недостатньо розробленими залишаються також 

теоретичні та практичні питання щодо зміни сутності інформа-
ційного забезпечення в системі управління в сучасних умовах, 
що унеможливлює вироблення відповідних інструментів для її 
організаційно-економічного забезпечення.

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних засад 
інформаційного забезпечення в системі управління інновацій-
ною складовою підприємства.

Для досягнення поставленої мети визначено такі наукові 
завдання:

1) сформувати концептуальні положення інформаційного 
забезпечення в системі управління інноваційною складовою 
підприємства на основі сучасної парадигми управління;

2) упорядкувати категорійний апарат предметної галузі, 
зокрема визначити сутність категорії «інформаційне забезпе-
чення», обґрунтувати підходи до систематизації видів інформа-
ції для її забезпечення;

3) узагальнити інструментарій інформаційного забезпе-
чення управління інноваційною складовою підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки 
в економічній літературі [1–18] відсутня чіткість у визначенні 
змісту інформаційного забезпечення, класифікації його видів 
та особливостей його формування в системі управління інно-
ваційною складовою підприємства, обґрунтовано теоретичні 
засади інформаційного забезпечення в системі управління 
інноваційною складовою підприємства, а також сформульо-
вано такі концептуальні положення підходу, що пропонується.

По-перше, оскільки ми в поняття «інноваційна складова» 
включаємо сполучення інновацій та інноваційної праці, під 
час обґрунтування теоретичних засад інформаційного забезпе-
чення в системі управління інноваційною складовою підприєм-
ства будемо спиратись саме на цю точку зору.

По-друге, одним із найважливіших складових організацій-
но-економічного забезпечення управління інноваційною скла-
довою підприємства є інформаційне забезпечення.

В.В. Джинджоян [5] розглядає сучасну систему управління 
підприємства на основі якісного інформаційного забезпечення. 
Автор підкреслює необхідність формування нової системи управ-
ління підприємством у зв’язку з недостатнім розвитком матеріаль-
ного виробництва та відсутністю системного підходу до побудови 
системи управління підприємством на різних рівнях.

А.В. Череп, О.М. Панченко, Л.А. Птіцина [4] підкреслю-
ють, що більшість українських підприємств (53,3%) вважає, 
що для прийняття ефективних управлінських рішень слід 
покращити інформаційне забезпечення, 49% опитуваних серед 
головних причин робочих конфліктів називають «неправильну 
побудову системи комунікацій». Автори також вважають, 
що формування інформаційного забезпечення є «складним 
та багатогранним процесом надання зручної та ефективної 
форми інформаційного обміну як всередині підприємства, так 
і зовнішнім середовищем» [4].
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В.М. Нижник, І.В. Радіонова розглядають інформаційну під-
систему забезпечення стосовно інноваційної діяльності та інно-
ваційних ризиків. Вони вважають [6, с. 64], що інформаційна 
підсистема забезпечення «спрямована на збір, обробку та нако-
пичення інформації стосовно процесу втілення інноваційних 
рішень керівництва, що забезпечує гнучкість у реагуванні на 
різні обставини, що особливо стосується інноваційних ризиків». 
Також автори підкреслюють, що для швидкої адаптації до змін 
необхідно застосовувати сучасні інформаційні технології забез-
печення. Як зазначають автори, оперативність передачі інформа-
ції може бути досягнута за допомогою «налагодженої системи 
документообігу та зручних каналів засобів комунікацій» [6]. 
Вступ інформації, як вважають автори, повинен бути покроко-
вим та охоплювати управлінський процес загалом.

Т.В. Гринько, І.О. Вакуленко підкреслюють, що до інфор-
маційного забезпечення в сучасних умовах необхідно вико-
ристовувати новітні підходи, які включають застосування 
нових та найбільш прогресивних засобів забезпечення для 
прийняття управлінських рішень на всіх рівнях. Автори про-
понують застосовувати для забезпечення управлінського пер-
соналу інформацією концепцію необхідного інтервалу часу, 
у який буде отримана потрібна інформація з відповідним рів-
нем якості інформації та кількісним складом. Для ефективної 

системи інформаційного забезпечення управлінського персо-
налу, як вважають автори, потрібно вирішення деяких само-
стійних завдань різними структурними підрозділами підпри-
ємства, що потребує використання кількісних та некількісних 
показників для застосування необхідної інформації. Автори 
відокремлюють наукову та технічну інформацію для прийняття 
управлінських рішень одна від одної та поділяють її на такі 
види [7, с. 13]: креслення, плани, виробничі схеми; інформація 
про стандарти та відповідність; технічні та наукові розробки 
(власні розробки та права на використання сторонніх розро-
бок). Т.В. Гринько, І.О. Вакуленко також підкреслюють, що для 
керівної ланки підприємства потрібно застосовувати не тільки 
наукову та технічну інформацію, але й інформацію загально-
виробничого характеру (наприклад, технологічне та технічне 
забезпечення виробництва) та економічні показники (інформа-
ція про збут та закупівлі; організаційна оргструктура; страте-
гічні та тактичні плани, інтегральні показники діяльності).

По-третє, необхідність систематизації наявних підходів 
до сутності поняття «інформаційне забезпечення» викликана 
наявністю великої кількості публікацій [1–4; 6–18].

На основі дослідження поглядів зарубіжних та вітчизняних 
вчених, представлених у цих публікаціях, отримано результати, 
які узагальнені в табл. 1.

Таблиця 1
Морфологічний аналіз категорії «інформаційне забезпечення» в працях сучасних вчених

№ Автор Ключові слова

1
Л.О. Волощук, 
В.В. Кірсанова, 
С.В. Філиппова

Сукупність засобів отримання, пошуку, збереження, накопичення, передачі, обробки інформації; 
сукупність інформаційних ресурсів та засобів їх організації.

2 В.В. Стадник, 
О.В. Головчук

Система взаємодоповнюючих інформаційних потоків; сукупність інформаційних потоків;  
суто фізичний процес; невід’ємний елемент між учасниками інноваційної діяльності;  
частина функціонального розподілу інноваційної праці; інформаційний фундамент обґрунтування  
та прийняття управлінських рішень; з’єднувальна ланка.

3 Т.М. Іванюта Система, що включає сукупність методів, засобів і способів на збирання, аналіз, захист інформації.

4 Ю.Г. Горющенко Процес, що будується на вхідній інформації за допомогою показників; процес цілеспрямованого 
добору інформаційних показників.

5 В.М. Нижник, 
І.В. Радіонова Збір, обробка та накопичення інформації стосовно процесу втілення інноваційних рішень.

6 В.В. Немченко, 
Г.О. Ткачук

Цілеспрямована робота щодо збору інформації, її реєстрації, передавання, обробки, узагальнення, 
зберігання та пошуку суб’єктами контролю з метою використання для управління.

7 Е.П. Голенищев
Поєднання всієї використовуваної у системі управління інформації, специфічних засобів і методів її 
обробки, а також діяльності фахівців; динамічна система одержання, оцінки, зберігання та переробки 
даних, створена з метою вироблення управлінських рішень.

8 Сучасний економічний 
словник Інформаційне обслуговування управління.

9
Г.О. Дорошенко, 
Л.В. Піддубна, 

О.В. Піддубний, 
Л.В. Ярошенко

Сукупність методів і засобів розміщення та організації інформації, які охоплюють системи 
класифікації та кодування, уніфіковані системи документації, раціоналізації документообігу та форм 
документів.

10
А.В. Череп, 

О.М. Панченко, 
Л.А. Птіцина

Сукупність процесів, засобів та методів, пов’язаних зі збором, обробкою, зберіганням і використанням 
інформації, які забезпечують досягнення високої економічної ефективності системи управління 
підприємством.

11 В.П. Фельдман Сукупність дій, спрямованих на забезпечення інформацією процесу прийняття управлінських рішень.
12 Л.Г. Мельиик Формування інформаційної впорядкованості процесів.

13 О.В. Матвієнко Сукупність процесів з підготовки та надання спеціально підготовленої інформації для вирішення 
управлінських завдань.

14 А.М. Ткаченко Один з ключових елементів системи планування діяльності під час створення первинних документів.
15 Г.В. Товганець Пов’язана система взаємозалежних елементів, яка складається з компонентів.

Джерело: складено автором на основі джерел [2; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]
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На основі поглибленого морфологічного аналізу можна 
зробити такі висновки.

Більшість авторів розглядає інформаційне забезпечення як 
сукупність засобів, методів і способів, інформаційних ресур-
сів та потоків. Друге місце за частотою використання належить 
ключовим словам «система» та «процес».

Погоджуємося з думкою авторів [2; 12], які пов’язують 
поняття «інформаційне забезпечення» з прийняттям управлін-
ських рішень. А.В. Череп, О.М. Панченко, Л.А. Птіцина трак-
тують досліджувану категорію з точки зору системи управ-
ління підприємством. Деякі автори вважають, що інформаційне 
забезпечення [4] – це невід’ємний елемент або один з ключових 
елементів.

Отже, аналіз наведених визначень дав змогу стверджувати, 
що існують відмінності у підходах до трактування інформа-
ційного забезпечення, але більшість авторів розглядає його на 
основі ключових слів «сукупність», «система» та «процес».

Загалом інформаційне забезпечення – це сукупність мето-
дів, засобів, способів та процесів щодо збору, обробки, уза-
гальнення, зберігання та використання інформації, яка роз-
глядається як інноваційна складова підприємства в системі 
управління інноваціями та інноваційною працею сучасного 
підприємства.

По-четверте, особливості інформаційного забезпечення 
в системі управління інноваційною складовою промислового 
підприємства необхідно розглядати з урахуванням класифікації 
видів інформаційного забезпечення.

В працях зарубіжних та українських вчених існують 
досить різні точки зору щодо класифікації видів інформації. 
У табл. 2 наведено результати проведеного аналізу підходів до 
систематизації видів інформації для її забезпечення.

Ю.Г. Горющенко [10] класифікує інформацію за такими 
ознаками: за напрямом; за призначенням відносно цього органу 
управління; за функціями управління; за ознакою ступеня орга-
нізації; за тривалістю періоду; за відображуваними об’єктами; 
за ознакою взаємовідносин між об’єктами; за змістом.

А.В. Череп, О.М. Панченко, Л.А. Птіцина виділяють 
окремо економічну інформацію та розподіляють її за такими 

класифікаційними ознаками [4]: за функціональним призначен-
ням; по відношенню до об’єкта управління; по відношенню до 
процесу оброблення інформації; за періодичністю; за способом 
надання; за стабільністю; за стадією виникнення; за складні-
стю та за правовим режимом.

На основі проведеного дослідження, представленого 
у табл. 2, зроблено висновок, що частіше за все використовується 
розподіл інформації на такі види: первинна, вторинна та зов-
нішня, внутрішня. Слід зазначити, що тільки деякі вчені виділя-
ють інформаційні ресурси та інформаційне забезпечення управ-
ління інноваційною діяльністю. До них належать Л.О. Волощук, 
В.В. Кірсанова, С.В. Філиппова, А.М. Ткаченко, Т.О. Дробецька, 
В.В. Стадник, О.В. Головчук, Т.М. Іванюта, Ю.Г. Горющенко.

Висновки. Запропоновані концептуальні положення інфор-
маційного забезпечення інноваційної складової підприємства 
на основі сучасної парадигми управління містять такі наукові 
результати: 1) упорядковано категорійний апарат предметної 
галузі, зокрема визначено сутність категорії «інформаційне 
забезпечення»; 2) обґрунтовано підходи до систематизації 
видів інформації для її забезпечення; 3) визначено перелік 
інструментів інформаційного забезпечення управління іннова-
ційною складовою підприємства.

Майбутнім напрямом дослідження у цій предметній галузі 
може стати обґрунтування теоретичного підходу до форму-
вання організаційно-економічного механізму управління інно-
ваційною складовою сучасного підприємства.
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Таблиця 2
Аналіз підходів до видів інформації для її забезпечення

№ Автор Види інформаційного забезпечення

1 А.М. Ткаченко, 
Т.О. Дробецька Первинна, вторинна, зовнішня, внутрішня, на макрорівні, науково-технічна (технологічна), економічна.

2 М.М. Єрмошенко, 
Л.М. Ганущак-Єфименко

Потреби ринку, конкуруючі виробу, зародки нових виробів у науці та техніці, виявлення власних 
переваг і слабких сторін.

3
П.Г. Перерва, 
С.А. Мехович, 
М.Г. Погорєлов

Первинна, вторинна.

4 А.В. Череп, 
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5 В.В. Стадник, 
О.В. Головчук
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Черноиванова А.С. Информационное обеспече-
ние в системе управления инновационной составля-
ющей предприятия

Аннотация. В статье предложены концептуаль-
ные положения информационного обеспечения ин-
новационной составляющей предприятия на основе 
современной парадигмы управления. Упорядочен ка-
тегорийный аппарат предметной области, в частности 
определена сущность категории «информационное 
обеспечение». Обоснованы подходы к систематизации 
видов информации для ее обеспечения. Определен пе-
речень инструментов информационного обеспечения 
управления.

Ключевые слова: информационное обеспечение, 
инновационная составляющая предприятия, система 
управления, виды информации.

Chernoivanova H.S. Information support in  
the management system of the innovative component of 
the enterprise

Summary. The article proposes conceptual provisions 
of information support of the innovative component of  
the enterprise on the basis of the modern management par-
adigm. The category apparatus of the subject domain is 
orderly, in particular, a certain essence of the category "in-
formation support". The approaches to the systematization 
of types of information for its maintenance are grounded.  
The list of tools of information support for management of 
the innovative component of the enterprise is determined.

Keywords: information support, innovative component 
of the enterprise, management system, types of information.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  
ТА ЇЇ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація. У статті досліджено роль соціальної інфра-
структури та її основних елементів у соціально-економіч-
ному розвитку регіону. Проаналізовано еволюцію дефініції 
«людський капітал», розглянуто різні підходи науковців 
до його визначення, а також визначення видів інвестиції в 
людський капітал. Досліджено взаємозв’язок формування 
кваліфікаційно-професійної складової людського капіталу 
з функціонуванням соціально-економічної системи регіону.

Ключові слова: інфраструктура, соціальна інфра-
структура, соціально-економічний розвиток, охорона 
здоров’я, освіта, культура.

Постановка проблеми. Соціальна інфраструктура відіграє 
вирішальну роль у формуванні факторів економічного розвитку 
регіону, які відносяться до ендогенних. Серед них не останнє 
місце посідає людський капітал, формування якого в регіоні 
є завданням соціальної інфраструктури. У зв’язку з цим модер-
нізація соціальної інфраструктури стає не тільки першочерго-
вою задачею, яка вирішується в рамках соціально-економічної 
політики регіону, але й необхідною умовою функціонування 
та розвитку регіональної соціально-економічної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль соціальної 
інфраструктури в системі соціально-економічного розвитку регі-
ону досліджена В. Вакуленком, І. Кінашом, В. Куценко, В. Коло-
мійцем, В. Білик, С. Важетіним та іншими вченими. Проте, 
незважаючи на те, що в наукових колах спостерігається підви-
щений інтерес до питання функціонування в регіонах України 
соціальної інфраструктури, маловивченим залишається питання 
визначення її ролі у формуванні людського капіталу як голов-
ного фактору ефективного соціально-економічного розвитку.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Актуальність, недостатня теоретична та практична 
вивченість питань удосконалення соціальної інфраструктури 
регіону, яка формує людський капітал з точки зору забезпе-
чення економічного розвитку регіону, визначили вибір теми 
дослідження, його мету та задачі.

Мета статті полягає в дослідженні ролі соціальної інфра-
структури та її основних елементів у соціально-економічному 
розвитку регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній 
соціально-економічній системі соціальна інфраструктура має 
функціональне навантаження з формування людського капіталу. 

Це істотно відмінне від наявних підходів до визначення місця 
й ролі соціальної інфраструктури в системі соціально-еконо-
мічних відносин, які традиційно зводяться до обслуговування 
населення. Так, на думку С. Важетітна, призначення соціальної 
інфраструктури в процесі суспільного відтворення зводиться до 
задоволення всього комплексу потреб населення в послугах. При 
цьому рівень і якість життя, сприятливі умови діяльності госпо-
дарюючих суб’єктів стали основними критеріями ефективності 
функціонування соціальної інфраструктури [1].

Не заперечуючи ці положення, а розвиваючи і доповню-
ючи їх щодо акцентування уваги на особливій ролі соціальної 
інфраструктури у формуванні людського капіталу, вважаємо 
можливим уточнити місце й роль соціальної інфраструктури 
в сучасній соціально-економічній системі регіону (рис. 1).

Як видно з рис. 1, галузі соціальної інфраструктури забез-
печують формування кількісного та якісного складу праце-
здатного населення регіону, а саме людського капіталу, який 
використовується для задоволення цілей регіональної соціаль-
но-економічної системи.

При цьому охороні здоров’я надається визначальна роль 
у забезпеченні фізичного відтворення людського капіталу 
та підтримці у працездатному стані працездатного населення 
регіону. Відповідно до цього заклади системи охорони здо-
ров’я забезпечують надання комплексу медичних послуг 
та вжиття профілактичних заходів, метою яких є збереження 
працездатності населення регіону.

Завданням культури та загальної освіти є формування загаль-
ної культури населення регіону. При цьому система культури 
розкрита з позицій її фундаментальних можливостей, а щодо фор-
мування людського капіталу слід виокремити такі елементи, як 
історична спадщина країни, сучасні напрями соціально-культур-
ної діяльності. При цьому головним завданням культури є форму-
вання культурного, морально й духовно розвиненого суспільства.

Роль професійної та додаткової освіти, а також науки зво-
диться до формування професійно-кваліфікаційної складової 
людського капіталу, що з точки зору функціонування регіональ-
ної економіки є ключовим та визначальним елементом форму-
вання людського капіталу регіону.

Загалом структуру формування кваліфікаційно-професій-
ної складової людського капіталу можна представити у вигляді 
схеми (рис. 2).
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Рис. 1. Роль та функції соціальної інфраструктури регіону щодо формування людського капіталу
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Рис. 2. Взаємозв’язок формування кваліфікаційно-професійної складової людського капіталу  
з функціонуванням соціально-економічної системи регіону

Сучасна система професійної освіти складається з таких 
рівнів: загальна освіта (дошкільна, початкова загальна, базова 
середня), додаткова освіта (додаткова освіта дітей і дорослих, 
додаткова професійна освіта), професійна освіта (молодший 
спеціаліст, бакалавр, магістратура, підготовка кадрів вищої 
кваліфікації), професійне навчання. Всі ці рівні професійної 

освіти сприяють формуванню кваліфікаційно-професійної 
складової людського капіталу в регіоні.

В системі економічних відносин регіону людському капі-
талу відведено вирішальне місце в досягненні конкурентних 
переваг і забезпеченні якісних параметрів соціально-економіч-
ного розвитку регіону. У ХХІ столітті перспективи економіч-
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ного розвитку пов’язують саме з людиною, її потенціалом як 
носієм певного рівня знань, умінь, навичок. Провівши більш 
детальний аналіз, визначили, що «людський капітал» виступає 
головним фактором економічного зростання й розвитку, тому 
привертає до себе підвищену увагу вчених. Проте вплив люд-
ського капіталу на економічне зростання залишається малови-
вченим і вимагає більш детального розгляду.

Початок розвитку теорії людського капіталу пов’язують 
з працями Уїльяма Петті. Вчений зробив першу спробу під-
рахунку людського капіталу й описав всі результати в книзі 
«Політична арифметика» [2]. У. Петті оцінював людську скла-
дову національного багатства вище, ніж матеріальну. Оціню-
ючи праці основоположника англійської політичної економії, 
К. Маркс у своїй праці написав: «У. Петті зробив важливе від-
криття, яке полягає в тому, що «населення – багатство»» [3]. 
Варто наголосити на тому, що у всіх фінансово-економічних 
та промислових процесах головну роль завжди відігравала 
робоча сила. Про це свідчать визначення різних вчених.

У своїх наукових дослідженнях А. Сміт, розглядаючи 
питання продуктивності праці, писав, що «збільшення продук-
тивності корисної праці залежить, перш за все, від підвищення 
спритності та вміння робітника» [4]. На його думку, основними 
складовими капіталу є матеріальні засоби виробництва (устат-
кування, професійне обладнання, засоби праці), нерухомість 
та земля, на якій вона розташована, а також вміння та навички 
(набуті та корисні) всього населення регіону та країни зага-
лом. На думку науковця, отримати такі здібності можна через 
виховання, перевиховання та навчання, що вимагають певних 
витрат, які і є основним капіталом.

На думку К. Маркса, споживче виробництв варто розгля-
дати як другий вид громадського виробництва. Під час цього 
процесу робоча сила, як вважав він, стає ефективнішою та про-
дуктивнішою. Спостерігається так зване накопичення продук-
тивної робочої сили, умінь і навичок людини [3].

В середині ХХ століття спостерігалася значна нестача ква-
ліфікованої робочої сили. Галузь досліджень змістилася на 
дослідження основних методик відтворення та навчання якісно 
нової кваліфікованої робочої сили. Головними чинниками роз-
витку теорії людського капіталу нині виступили рушійні зміни 
в трудових кадрах та зростаючий інтерес до факторів еконо-
мічного розвитку. Основоположниками цієї теорії вважаються 
І. Фішер. Е. Денісон, У. Петті, А. Сміт та інші науковці.

Ірвін Фішер включає до складу капіталу також поняття 
«людина». Він визначає капітал як «корисний призначений 
матеріальний об’єкт», відповідно, людина є його невід’ємною 
частиною [5].

Ів. Гойї, досліджуючи питання продуктивності, наголошу-
вав на тому, що «людина – це капітал», а суспільство має бути 
зацікавлене в зменшенні смертей не тільки з гуманних, але 
й з економічних причин» [6].

Таким чином, проаналізувавши еволюцію дефініції «люд-
ський капітал», розуміємо його вплив на соціально-економічне 
зростання території. Безперечно, це нова визначальна частина 
капіталу, яка невіддільна від індивіда, здатна накопичуватися 
в процесі отримання нових знань, умінь та навичок. Під час 
дослідження дефініції «людський капітал» насамперед слід 
розглядати такі складові: 1) вроджені здібності, обдарування, 
виховання особистості; 2) придбаний запас знань; 3) невідділь-
ність від індивіда; 4) те, що його використання для отримання 
доходу приводить до його збільшення та сприяє підвищенню 
інвестування в людський капітал; 5) мотивація – невід’єм-

ний елемент капіталу; 6) застосування людського капіталу 
в суспільній діяльності, його відтворення спричиняють підви-
щення продуктивності праці, відповідно, підвищують ефектив-
ність розвитку економічної системи.

Продовжуючи досліджувати дефініцію «людський капі-
тал», І. Ільїнський виділяє такі його складові: 1) капітал здо-
ров’я; 2) капітал освіти; 3) капітал культури [7]. Також нау-
ковці виділяють певні види інвестицій в людський капітал. 
По-перше, це витрати на освіту, по-друге, витрати на охо-
рону здоров’я, по-третє, витрати на мобільність. Інший варі-
ант поділу інвестицій в людський капітал, який представлено 
в працях провідних науковців, є витратами на освіту, витратами 
на розвиток охорони здоров’я, витратами на міграцію робочої 
сили й на отримання інформації [8]. Іншими словами, велика 
кількість дослідників визнає багатовимірність дефініції «люд-
ський капітал».

Використовуючи процесний підхід до визначення струк-
тури людського капіталу, науковці виділяють певні його скла-
дові частини.

1) Капітал охорони здоров’я – базова складова, основний 
чинник нагромадження людського капіталу. У цьому виді капі-
талу виділяють два його підвиди, а саме набутий та базовий 
[7]. Базовий – це сукупність певних властивостей особистості, 
які даються їй при народженні. Набутий капітал особистість 
отримує під час роботи над своїми фізичними властивостями. 
Капітал надбаного індивідом рівня освіти й культури визначає 
те, наскільки інтенсивно відбуваються процеси зносу базової 
та придбаної частин капіталу здоров’я. Як зазначає А. Маслоу, 
«здоров’я – це найбільша громадська і особиста цінність, дже-
рело піднесеної духовної діяльності».

2) Інвестиції в капітал здоров’я – це збереження праце-
здатності за рахунок зменшення захворюваності та збільшення 
продуктивного періоду життя. Очевидно, що інвестиції в збе-
реження людською капіталу щодо здоров’я, подовження праце-
здатного віку й підвищення якості життя мають прямий вплив 
на ефективність вже здійснених і майбутніх інвестицій в освіту, 
науку й культуру.

3) Капітал культури – символічний капітал, який останнім 
часом стає локомотивом розвитку території, яка володіє куль-
турним потенціалом, який за тривалістю і значущістю може 
перевищувати потенціал індустріального або торгового сек-
тору економіки. Експерти визнають, що сьогодні у світі мало 
міст і територій, які всерйоз замислюються над тим, як оцінити 
ефективність програм розвитку, які базуються на культурі. 
Однак світовий досвід доводить, що капітал культури у вигляді 
культурних проектів і сценаріїв розвитку може вивести депре-
сивні території та міста на новий рівень розвитку.

4) Інвестиції в освіту – головна складова частина люд-
ського капіталу, яка є основним способом отримання квалі-
фікованої, професійної робочої сили. Сьогодні в усьому світі 
науково доведено залежність доходів від рівня освіти, яка має 
пряму залежність. Ця закономірність об’єктивна, адже вигідно 
не тільки здобувати освіту, але й інвестувати в неї капітал, 
оскільки освіта безпосередньо відбивається на продуктивності 
праці, а отже, впливає на ефективність економічного розвитку.

Значення освіти в матеріальному виробництві особливо 
яскраво підкреслює аналіз, проведений американським еконо-
містом Е. Денісоном. Він досліджував вплив різних чинників 
виробництва на економічне зростання й визначив, що фактор 
освіти посідає третє місце за значенням у зростанні продук-
тивності праці та становить 14% від загальної кількості всіх 
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чинників виробництва. У США витрачається 6–7% національ-
ного доходу саме на здобуття освіти, отже, інвестиції в цю 
галузь виявляються найбільш ефективними. Очевидно, що, 
відповідно до зростання рівня освіченості та кваліфікованості 
працівників, збільшення темпів економічного розвитку регіону 
можна здійснювати за рахунок якісної робочої сили. Крім того, 
з точки зору самого учня привабливість освіти також зростає. 
Не тільки суспільство усвідомлює важливість фінансування 
освіти, але й сама людина зацікавлена здійснювати вкладення 
у свою освіту з метою отримання в майбутньому більшого 
доходу [9]. Що ж входить в поняття «освіта» як головну скла-
дову людського капіталу? Перш за все кваліфікаційно-профе-
сійна складова, яка є мірою та видом професійної навченості 
працівника, наявність у нього знань, умінь і навичок, необхід-
них для виконання певної роботи. Отримані знання, вміння 
й навички можуть включатися до загального накопиченого 
освітнього капіталу. Цей освітній капітал можна застосовувати 
в широкому регіонально-економічному просторі. Спеціалізо-
ваний же освітній капітал створюється на основі професійної 
цілеспрямованої підготовки, яка наділяє особистість спеціалі-
зованими знаннями, вміннями й навичками, які можна застосо-
вувати лише у визначеній галузі регіональної економіки. Але 
обидва види отриманих знань, вмінь і навиків – це перш за все 
інвестиції в освітній капітал людини.

Висновки. Виходячи з вищесказаного, можемо дійти вис-
новку, що соціальна інфраструктура відіграє ключову роль 
у формуванні людського капіталу. Уточнюючи місце й роль 
соціальної інфраструктури в сучасній соціально-економічній 
системі регіону, ми визначили, що галузі соціальної інфра-
структури забезпечують формування кількісного та якісного 
складу працездатного населення регіону, а саме людського 
капіталу, який використовується задля досягнення цілей регі-
ональної соціально-економічної системи.

Проаналізувавши еволюцію дефініції «людський капітал», 
ми визначили його вплив на соціально-економічне зростання 
території. Безперечно, це нова визначальна частина капіталу, 
яка невіддільна від індивіда, здатна накопичуватися в процесі 
отримання нових знань, умінь та навичок.

Мотивуючими чинниками підвищення ефективності люд-
ського капіталу в регіоні є якість послуг, які надають заклади 
охорони здоров’я, освіти й культури. Варто зазначити, що 
система охорони здоров’я сприяє підвищенню працездатності 
суспільства; система професійної освіти сприяє формуванню 
кваліфікаційної складової людського капіталу; система куль-
тури сприяє формуванню системи інтелектуального та куль-
турного розвитку суспільства.
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Панасюк В.Н., Билоус С.П., Горнык В.И. Роль со-
циальной инфраструктуры и ее основных элементов 
в развитии региона

Аннотация. В статье исследована роль социальной 
инфраструктуры и ее основных элементов в социаль-
но-экономическом развитии региона. Проанализиро-
вана эволюция дефиниции «человеческий капитал», 
рассмотрены различные подходы ученых к его опре-
делению, а также определению видов инвестиции в 
человеческий капитал. Исследована взаимосвязь фор-
мирования квалификационно-профессиональной со-
ставляющей человеческого капитала с функционирова-
нием социально-экономической системы региона.

Ключевые слова: инфраструктура, социальная 
инфраструктура, социально-экономическое развитие, 
здравоохранение, образование, культура.
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infrastructure and its main elements in region development

Summary. The article investigates the role of social in-
frastructure and its main elements in the socio-economic 
development of the region. The evolution of the definition 
of “human capital” is analyzed, different approaches of sci-
entists to its definition, and determination of types of invest-
ments in human capital are considered. The interconnection 
of the formation of the qualification-professional compo-
nent of human capital with the functioning of the socio-eco-
nomic system of the region is researched.
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. У статті здійснено аналіз екологічного 
стану сільськогосподарських підприємств Черкаської 
області. Проаналізовано вплив сільськогосподарського 
виробництва на навколишнє природне середовище ре-
гіону, визначено основні екологічні проблеми галузі, 
серед яких доцільно виокремити надмірну розораність 
сільськогосподарських угідь, високу концентрацію ви-
робництва, застосування пестицидів та інсектицидів, 
спалювання пожнивних залишків, безгосподарне збе-
рігання й транспортування мінеральних добрив та от-
рутохімікатів тощо. Визначено основні напрями покра-
щення екологічного стану області.

Ключові слова: сталий розвиток, сільське госпо-
дарство, екологічний стан, органічне виробництво.

Постановка проблеми. Невід’ємною частиною сталого 
розвитку сільського господарства є екологічна складова. Зага-
лом аграрне виробництво, на думку деяких вчених, посідає 
перше місце за своїм антропогенним впливом на навколишнє 
природне середовище через значну територіальну пошире-
ність. Крім того, особливо потрібно виділити аспект якості 
і безпечності виробленої сільськогосподарської продукції, що 
є запорукою здоров’я і життя населення країни. Відповідно до 
екологічного паспорту Черкаської області у 2016 році серед 
2 044 підприємств сільського, лісового та рибного господарства 
553 (27%) були екологічно небезпечними.

Саме це стало результатом того, що екологія тісно перепле-
тена із сільськогосподарським виробництвом. Наведене вище 
доводить важливість аналізу екологічного стану сільськогоспо-
дарських підприємств регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ням екологічного стану сільськогосподарських підприємств 
присвячені праці таких вчених, як, зокрема, С.А. Балюк, 
О.М. Жукорський, Н.Г. Люта, С.А. Полковниченко, І.С. Роман-
ченко, І.В. Федулова.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Водночас екологічні проблеми сільськогосподарських 
підприємств на регіональному рівні вимагають подальших 
досліджень.

Мета статті полягає в аналізі екологічного стану сіль-
ськогосподарських підприємств Черкаської області, вивченні 
основних проблем та обґрунтуванні напрямів покращення еко-
логічного стану регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Негативний 
вплив аграрного виробництва України на довкілля спричине-
ний значною кількістю об’єктивних та суб’єктивних факторів. 
Серед них доцільно виділити надмірну розораність території, 
екстенсивне землеробство на розпайованих землях, засто-
сування глибокої оранки, меліорацію, високу концентрацію 
виробництва (особливо галузі тваринництва), використання 
важкої машинної техніки, застосування пестицидів та інсек-
тицидів, спалювання пожнивних залишків, безгосподарне 

зберігання й транспортування мінеральних добрив та отрутохі-
мікатів, відсутність або ненадійна робота очисних споруд, про-
дукування відходів, які можуть потрапляти у ґрунт, водойми 
й атмосферу тощо [1; 2].

Відповідно до статистичних даних на 1 січня 
2017 року сільськогосподарські угіддя в Україні займали 
70,8% (42 726,4 тис. га) від загальної земельної площі, а площа 
ріллі – 54% (за науково обґрунтованої норми у 40%). Це свід-
чить про значний ступінь розорення земельних площ країни 
та необхідність вжиття заходів зі зменшення цього показника. 
В країнах ЄС цей показник в декілька разів менший (рис. 1).  
Так, в Австрії коефіцієнт розораності земельних угідь стано-
вить 33,1%, в Німеччині – 32,7%, а в Австрії – 16,9%.

В Черкаській області останніми роками ступінь розорано-
сті земель перебуває на рівні близько 60%, що на 50% пере-
вищує нормативний показник. Це тому, що ґрунти Черкащини 
вважаються найбільш продуктивними в Україні.

Земельний потенціал сільськогосподарських підприємств 
Черкаської області слід розглядати не лише з кількісних пози-
цій, але й з якісних. Зміни форм господарювання й власності на 
землю, що стали основним змістом перетворень в аграрному 
секторі України останніми роками, на жаль, негативно позна-
чилися на родючості ґрунтів. Вони втратили значну частину 
гумусу, найродючіші у світі чорноземи перетворились у ґрунти 
із середнім рівнем родючості та продовжують погіршуватись.

Зіставлення гумусованості ґрунтів за часів Докучаєва 
(1882 рік) із сучасним станом свідчить про те, що відносні 
втрати гумусу за цей майже 120-річний період досягли 22% 
у Лісостеповій, 19,5% – у Степовій, близько 19% – у Поліській 
зонах України. Найбільші втрати гумусу відбулися в 60–80 роках 
минулого сторіччя, що обумовлено інтенсифікацією сільсько-
господарського виробництва за рахунок збільшення площ 
просапних культур, перш за все цукрових буряків і кукурудзи. 
У цей період щорічні втрати гумусу сягали 0,55–0,60 т/га [3].

На жаль, процеси дегуміфікації протягом останніх 20 років 
не зупинились, а продовжують протікати досить інтенсивним 
чином. За результатами агрохімічної оцінки земель сільсько-
господарського призначення в Черкаській області з 1985 року 
середньозважувальний вміст гумусу зменшився на 0,2% і ста-
новив 3,02% (табл. 1). Зменшення середньозваженого показ-
ника вмісту гумусу, відповідно, впливає на зміни в перероз-
поділі площ за його забезпеченістю. Зокрема, площі ґрунтів 
з високим і дуже високим вмістом зменшились, а з підвищеним 
та середнім, навпаки, збільшились.

В разі продовження інтенсивного ведення сільського госпо-
дарства і відсутності вжиття заходів з поповнення запасів 
у ґрунтах гумусу, його вміст і, відповідно, родючість ґрунтів 
будуть знижуватися, через що відбуватиметься виснаження 
ґрунтів. Серед районів Черкаської області найвищий показник 
вмісту гумусу в Тальнівському районі, а найнижчий – в Канів-
ському (лише 2,29%). У ґрунтовому покриві Черкаської області 
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переважають чорноземи типові та чорноземи сильно реградо-
вані, які займають 53,7%. Темно-сірі опідзолені та реградовані 
ґрунти й чорноземи опідзолені і слабо реградовані займають 
28,9%, а світло-сірі і сірі опідзолені ґрунти – 7,3% [5].

Згідно з інформацією Головного управління Держгеокада-
стру у Черкаській області у 2016 році знаходиться 361,8 тис. га 
деградованих та 108,8 тис. га малопродуктивних земель, потре-
бують консервації 139,2 тис. га деградованих та малопродук-
тивних земель.

Нинішній стан ведення сільського господарства в Чер-
каській області не відповідає вимогам раціонального приро-
докористування, що призводить, зрештою, до таких екологіч-
них наслідків, як ерозія, техногенне забруднення, вторинне 

осолонцювання, підтоплення та зсуви ґрунтів. Так, на кінець 
2016 року в області загальна площа порушених земель скла-
дала 3,478 тис. га, відпрацьованих – 1,957 тис. га, що показано 
в табл. 2.

Протягом 20 років екстенсивного ведення сільськогоспо-
дарського виробництва в регіоні спостерігається масове пору-
шення агрохімічного закону повернення поживних речовин, 
згідно з яким елементи живлення, відчужені з урожаями сіль-
ськогосподарських культур, мають бути повернені до ґрунту. 
А це, звісно, призведе до зниження урожайності основних сіль-
ськогосподарських культур. Одним із основних дієвих заходів 
повернення поживних речовин в ґрунт є використання органіч-
них і мінеральних добрив.
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Рис. 1. Рівень розораності земель в деяких країнах ЄС та Україні, %
Джерело: складено за даними джерела [1]

Таблиця 1
Агрохімічна характеристика обстежених земель за вмістом гумусу в ґрунтах Черкаської області [4; 5]

Роки 
обстеження

Обстежена 
площа, 
тис. га

Площі ґрунтів за вмістом гумусу Середньо- 
зважувальний  
вміст гумусу, 

%

дуже 
низький низький середній підвищений високий дуже 

високий
тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га %

1985–1989 1 214,5 0,1 0,0 78,8 6,5 358,2 29,5 572,1 47,1 205,3 16,9 0,0 0,0 3,24
1990–1994 1 147,3 0,0 0,0 76,6 6,7 309,2 27,0 587,5 51,2 174,0 15,2 0,0 0,0 3,25
1995–2000 1 013,6 0,0 0,0 70,3 6,9 290,4 28,7 521,6 51,5 131,3 13,0 0,0 0,0 3,24
2000–2005 957,8 1,1 0,1 68,2 7,1 270,9 28,3 469,2 49,0 146,2 15,3 2,2 0,2 3,23
2005–2010 893,7 1,3 0,1 59,6 6,7 302,4 33,8 453,1 50,7 75,4 8,4 1,9 0,2 3,12
2011–2015 850,1 0,9 0,1 73,1 8,6 318,8 37,5 398,7 46,9 57,0 6,7 2,6 0,3 3,02

Таблиця 2
Тенденції в порушенні та рекультивації земельних угідь у Черкаській області

Землі 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
Порушені, тис. га 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478
Відсоток до загальної площі території 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Відпрацьовані, тис. га 1,957 1,957 1,957 1,957 1,957
Відсоток до загальної площі території 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Рекультивовані, тис. га 0,010 0,0 0,0 0,0 0,0
Відсоток до загальної площі території 0,0005 0,0 0,0 0,0 0,0

Джерело: складено за інформацією Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області
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На жаль, в сільському господарстві Черкаської області спо-
стерігається чітка динаміка скорочення використання як орга-
нічних так і мінеральних добрив, що негативно позначається на 
розвитку підприємств цієї галузі (табл. 3).

Так, з 1990 року внесення мінеральних добрив скоротилося 
вдвічі, а органічних – у 12 разів, що, звісно, негативно впливає 
і на кількісні, і на якісні показники розвитку підприємств.

Роль органічних добрив у землеробстві загальновідома, 
і його роль як основного елемента правильної системи удо-
брення не знижувалась і тоді, коли вносились порівняно великі 
дози мінеральних добрив. Завдяки їм традиційно задовольнялось 
від 30% до 50% потреби рослин у живленні. Прикладом цього 
є розвинені країни Європи, а саме Німеччина, Велика Британія, 
Голландія, які поряд із внесенням значної кількості мінеральних 
добрив (350–800 кг/га д. р.) вносять на гектар орної землі високі 
норми органічних добрив, а саме 26–75 т, одержуючи стабільно 

Таблиця 3
Динаміка внесення органічних та мінеральних добрив  

у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області
Показник 1990 рік 2000 рік 2005 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Мінеральні добрива
Всього внесено в поживних 
речовинах, тис. ц 1 869,7 212,3 399,9 772,4 857,2 1 006,5 994,0 906,5 887,8 979,2

Удобрена площа  
під урожай, тис. га 944,9 309,3 416,8 735,4 777,6 809,5 813,6 804,9 797,6 828,8

Частка удобреної площі, % 80 30 47 79 82 86 87 87 87 91
Внесено в ґрунт у 
поживних речовинах на 1 
га посівної площі, кг

158 21 45 83 90 107 106 97 97 108

Органічні добрива
Всього внесено,  
тис. т 1 2509 2 544,6 1 000,9 1 147,4 1 152,1 1 134,4 1 038,9 1 230,6 1 076,0 1 130,0

Удобрена площа,  
тис. га 225,1 47,9 19,0 34,8 34,2 33,3 30,6 44,9 42,2 49,4

Частка удобреної площі, % 19 5 2 4 4 4 3 5 5 5
Внесено на 1 га посівної 
площі, т 10,6 2,5 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,2 1,2

Джерело: розраховано автором на підставі джерел [6; 7]

55–60 ц/га зернових культур. Щодо мінеральних добрив, то сві-
товий досвід застосування мінеральних добрив переконливо 
свідчить про їх 40–50% пайову участь у формуванні врожаю [3].

Розглянемо тенденцію зміни кількості використаних міне-
ральних добрив та урожайності зернових культур (без куку-
рудзи) на прикладі сільськогосподарських підприємств Чер-
каської області з метою виявлення залежності між названими 
показниками (рис. 2).

Дані рис. 2 показують позитивну тенденцію зростання 
обсягів внесених мінеральних добрив (рівняння тренду:  
y = 4,6x + 61,8) та урожайності зернових культур (рів-
няння тренду: y = 3,8515x + 26,907) в Черкаській області за 
1990–2016 роки. Проведений кореляційно-регресійний аналіз 
демонструє чітку залежність між урожайністю культур та кіль-
кістю внесених добрив. Так, величина коефіцієнта множинної 
кореляції R характеризує якість отриманої моделі. Згідно з роз-

Рис. 2. Динаміка урожайності зернових культур та обсягу внесених мінеральних добрив  
у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області

Джерело: побудовано автором на основі даних джерел [4; 5]
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рахунками цей коефіцієнт становить 0,941, що свідчить про 
наявність у моделі високої кореляції. Значення R-квадрата, тобто 
коефіцієнта детермінації, свідчить про відповідність вихідних 
даних регресійній моделі, оскільки його значення наближу-
ється до 1, а саме становить 0,886. Таким чином, лінійна модель 
пояснює 89% варіації, що означає правильність вибору фактору. 
Високе значення коефіцієнта кореляції та детермінації свідчить 
про те, що ця залежність є досить закономірною. Отриманий 
кореляційно-регресійний аналіз показників дає змогу побуду-
вати модель впливу обсягу внесених мінеральних добрив на 
урожайність зернових культур в сільськогосподарських підпри-
ємствах: У= 16,752 + 0,394Х1. Це дає підстави стверджувати, 
що розвиток сільськогосподарського підприємства залежить від 
якісного складу його земельного потенціалу, що необхідно вра-
ховувати у господарській діяльності.

Інтенсифікація сільського господарства включає широке 
застосування засобів захисту рослин біологічного чи хіміч-
ного походження. Пестициди й агрохімікати за неправильного 
застосування здійснюють негативний вплив на навколишнє 
природне середовище, тому їх застосування вимагає спеці-
альних знань та підготовки. Особливою проблемою стало 
неконтрольоване застосування засобів захисту рослин в домо-
господарствах та сільськогосподарських підприємствах, в яких 
через відсутність агрономічної служби можливе недотримання 
технологій виробництва. Небезпека використання пестицидів 
пов’язана з їх високою токсичністю, широким спектром дії 
та міграції. Вони є досить небезпечними для навколишнього 
природного середовища та здоров’я людини, оскільки мають 
здатність накопичуватися в живих організмах і передаватися 
по ланцюгу живлення. Особливість пестицидів порівняно 
з іншими хімічними речовинами полягає в неминучості їх цир-
куляції в біосфері протягом тривалого часу [5].

У Черкаській області за останні п’ять років зросла кількість 
внесених пестицидів на 1 га (табл. 4).

Екологічною проблемою Черкаської області, що потребує 
вирішення, є забруднення навколишнього природного середо-
вища внаслідок зберігання на її території непридатних або 
заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів (від-
ходів пестицидів), а також тари від них.

Станом на 1 січня 2017 року, за даними інвентари-
зації 2016 року, в області у шести її районах накопичено 
281,091 т непридатних або заборонених до використання 
пестицидів та агрохімікатів (табл. 5). З них найбільшу кількість 
відходів пестицидів, а саме 240,0 т, розміщено у сховищі в смт. 
Єрки Катеринопільського району, що становить 84% від загаль-
ної кількості накопичених відходів пестицидів.

Кожен склад зберігання відходів пестицидів є об’єктом потен-
ційної небезпеки, який в разі виникнення аварійної ситуації збіль-
шує ризик для здоров’я населення. У Черкаській області при-
йнято Програму «Забезпечення екологічно безпечного збирання, 
перевезення, зберігання, утилізації, видалення та знешкодження 
непридатних або заборонених до використання пестицидів і агро-
хімікатів та тари від них», метою якої є покращення екологічного 
стану навколишнього природного середовища області, обмеження 
шкідливого впливу непридатних та заборонених до використання 
пестицидів і агрохімікатів на довкілля та здоров’я людини шля-
хом проведення спеціалізованими підприємствами робіт з їх виве-
зення на знешкодження [7].

Проте, незважаючи на прийняту Програму, у 2016–2017 роках 
її фінансування не відбувалося, що є проблемою сучасності 
(табл. 6).

Безпосередній вплив на навколишнє природне середовище 
чинять процеси зрошення та осушення земель, згідно з даними 
Черкаського обласного управління водних ресурсів, станом на 
1 січня 2017 року в області обліковуються осушувальні системи 
на площі 55,7 тис. га та зрошувальні системи на площі 63,2 тис. га.

Важливою екологічною проблемою стійкого розвитку 
суспільства Україні є забруднення атмосферного повітря ста-

Таблиця 4
Тенденція застосування засобів захисту рослин у Черкаській області

Показник 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2016 рік у % 
до 2011 року

Витрати засобів захисту рослин, 
тис. т 2,45 2,45 2,49 2,59 2,23 2,14 87,3

Площа, на якій застосовувалися 
засоби захисту рослин, тис. га 2,67 2,93 2,94 3,07 2,59 2,59 97,0

Кількість внесених пестицидів 
на 1 га, кг 1,09 1,9 2,07 2,0 1,9 1,8 165,1

Джерело: складено за даними Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Таблиця 5
Кількість накопичених відходів пестицидів та агрохімікатів у Черкаській області на 1 січня 2017 року

№ Район Кількість накопичених відходів  
пестицидів та агрохімікатів, т

Розрахункова потреба в коштах  
на 2016–2018 роки, тис. грн.

1 Драбівський 15,000 765,000
2 Жашківський 2,250 114,750
3 Звенигородський 3,441 175,491
4 Катеринопільський 240,000 12 240
5 Монастирищенський 8,812 449,412
6 Тальнівський 2,500 127,500
7 Черкаський 9,088 463,488

Всього 281,091 14 335,641
Джерело: складено за даними Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
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ціонарними та пересувними джерелами забруднення. Атмос-
ферні забруднення шкідливо впливають на здоров’я та три-
валість життя людей і тварин, на родючість ґрунту, на зміну 
біогеоценозу території. Основними джерелами забруднення 
атмосферного повітря в сільському господарстві є:

–  вентиляційні викиди з приміщень для утримання птиці, 
тварин;

–  викиди від паливовикористовуючих установок (тепло-
генератори);

–  викиди від місць для зберігання та обробки пташиного 
посліду та гною;

–  викиди від сільськогосподарської техніки тощо [5].
Статистичні дані свідчать про загальну тенденцію до змен-

шення обсягів викидів в атмосферу в Черкаській області остан-
німи роками (табл. 7).

Загалом по Черкаській області у 2016 році щільність вики-
дів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів 
у розрахунку на 1 км2 складала 2,5 т (за 2015 рік – 2,7 т), а 
обсяги викидів забруднюючих речовин у розрахунку на душу 
населення – 42,3 кг (за 2015 рік – 46,1 кг).

Серед загального обсягу викидів в атмосферу в Черкаській 
області у 2016 році 21,4% (11,2 тис. т) належить підприємствам 
аграрного сектору. Причому слід зазначити, що ПрАТ «Миро-
нівська птахофабрика» є другим підприємством за обсягами 
викидів із показником 8 492,720 т у 2015 році та 8 192,701 т 
у 2016 році.

Для скорочення викидів та забезпечення нормативного 
стану атмосферного повітря необхідно розробляти відповідні 
заходи та вживати їх, зокрема впроваджувати новітні техно-
логії, пов’язані з економією палива, встановлювати на підпри-
ємствах високоефективне очисне обладнання. Так, у 2016 році 

в Україні прийнято в експлуатацію установки для уловлювання 
та знешкодження забруднюючих речовин з відхідних газів 
обсягом 25 тис.м3 газу за годину (рис. 3).

Безперечно, важливою галуззю сільськогосподарського 
виробництва є тваринництво. Проте діяльність цієї галузі спри-
чиняє негативний вплив на навколишнє природне середовище. 
Так, згідно з дослідженнями О.М. Жукорського, в Україні най-
більші обсяги викидів (забруднювальні хімічні речовини (без 
парникових газів), мікроорганізми, пил) спричиняють птахів-
ництво (72%), свинарство (19%) та інші підгалузі (9%) [9].

Джерелами забруднення можуть бути як самі тварини, так 
і продукти їх життєдіяльності, а також усі виробничо-господар-
ські процеси галузі. Так, в процесі утримання тварин в пові-
тряний простір потрапляють різні категорії забруднювальних 
речовин; відбуваються забруднення і зараження навколиш-
нього середовища гноєм; природних вод стоками тваринниць-
ких ферм; виснаження пасовищ; простежується тенденція до 
зростання відходів, пов’язаних зі спаленням туш тварин тощо. 
Саме тому важливо дотримуватися технології виробництва 
продукції тваринництва.

В Черкаській області загалом спостерігається спад у роз-
витку тваринництва (табл. 8), що пов’язане насамперед зі збит-
ковістю виробництва тваринницької продукції в Україні.

Наведені дані показують значне скорочення поголів’я тва-
рин в Черкаській області за винятком галузі птахівництва, яка 
і є основним забруднювачем довкілля в регіоні.

Сталий розвиток сільського господарства неможливий 
без впровадження альтернативних, ресурсоощадних екологіч-
них технологій виробництва сільськогосподарської продукції. 
Окремо важливо наголосити на розвитку органічного виробни-
цтва, яке стало досить поширеним у світі останніми роками [10].  

Таблиця 6
Обсяги фінансування «Обласної програми вилучення, утилізації, знищення та знешкодження  

непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них  
на 2016–2018 роки» в Черкаській області

Джерела фінансування Орієнтовний обсяг фінансування 
на 2016–2018 роки, тис. грн.

Зокрема, за роками
2016 2017 2018

Державний бюджет 12 240,0 – – 12 240,0
Місцеві бюджети 1 614,762 – – 1 614,762
Інші джерела 480,879 – – 480,879
Усього 14 335,641 – – 14 335,641

Джерело: складено за даними Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

Таблиця 7
Аналіз викидів в атмосферне повітря в Черкаській області

Рік

Викиди в атмосферне повітря, тис. т
Щільність викидів 

в розрахунку 
на 1 км2, т

Обсяги викидів 
в розрахунку на 1 особу, 

кгвсього
зокрема

стаціонарні 
джерела

пересувні 
джерела

2000 93,1 28,8 64,3 4,5 64,5
2011 140,2 62,2 78,0 6,7 109,4
2012 146,4 69,4 77,0 7,0 115,0
2013 150,0 73,1 76,9 7,2 118,6
2014 136,6 66,7 69,9 6,5 108,8
2015 120,3 57,5 62,8 5,7 96,4
2016 – 52,3 – 2,5 42,3

Примітка: у 2016 році збір даних по пересувних джерелах забруднення в Черкаській області не проводився
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В Україні також створюються можливості для розвитку орга-
нічного сільського господарства. Так, у 2014 році вступив в дію 
Закон «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподар-
ської продукції та сировини», згідно з яким під час органічного 
виробництва виключається застосування хімічних добрив, 
пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), кон-
сервантів тощо, а на всіх етапах виробництва (вирощування, 
переробки) застосовуються методи, принципи та правила, 
визначені цим Законом, для отримання натуральної (екологічно 
чистої) продукції, а також збереження та відновлення природ-
них ресурсів.

У 2016 році в Черкаській області нараховувалося 14 серти-
фікованих виробників органічної рослинної продукції та засобів 
захисту рослин, у 2015 році були лише 3 сертифіковані підприєм-
ства. Але частка сільськогосподарських земель, на яких впрова-
джуються екологічно орієнтовані та органічні технології ведення 
сільського господарства, незначна і становить близько 0,2% 
(1,6 тис. га) від загальної площі сільськогосподарських угідь.

Сертифіковані підприємства по рослинництву:
–  ТОВ «Агрофірма Орадівка» (Христинівський район), 

ФГ «Пама» (Смілянський район), ТОВ «Пономар» тощо (зер-
нові та технічні культури);

–  ТОВ НВЦ «Черкасибіозахист», ФОП Конкін Т.М. 
(виробники добрив та засобів захисту рослин);

–  Переробне підприємство ТОВ «Агрофірма «Поле»» 
(кукурудзяна та пшоняна крупа);

–  ФОП Кривенко М.І. та Куць Ф.М. (бджільництво);
–  ФОП Лановенко М.В. (Жашківський район),  

ФОП Кукунін Б.О., ФОП Мкртчян А.Р. (вирощування сад- 
жанців ягідних культур).

Вважаємо, що подальший розвиток органічного виробни-
цтва сприятиме покращенню екологічного та соціально-еконо-
мічного стану Черкаської області, тому слід спрямовувати сили 
в русло сталого розвитку.

Екологічні аспекти сталого розвитку в сільському госпо-
дарстві залежать від його інституційного забезпечення, насам-
перед законодавчого. Підписавши Угоду про асоціацію між 
Україною та країнами ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання 
щодо екологічного ведення сільськогосподарського виробни-
цтва, виконання всіх належних норм і дотримання відповідних 
стандартів [11]. Так, глава 6 «Навколишнє природне середо-
вище» передбачає розвиток співробітництва з питань охорони 
навколишнього середовища та поліпшення якості природних 
ресурсів. Глава 17 «Сільське господарство та розвиток сіль-
ських територій» передбачає заохочення сучасного і сталого 
сільськогосподарського виробництва з урахуванням необхід-
ності захисту навколишнього середовища і тварин, зокрема 
поширення застосування методів органічного виробництва 
та використання біотехнологій, впровадження кращих практик 
у цих сферах [11].

Загалом з 2013 року Європейська екологічна комісія ООН 
в рамках програми EAP GREEN сприяла розробленню в Укра-
їні національної системи Стратегічної екологічної оцінки 
та Оцінки впливу на довкілля стосовно перегляду наявної 
національної регуляторної та законодавчої бази. Результатом 
стало прийняття в травні 2017 року Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» та в березні 2018 року Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» [12; 13]. Метою вказаних 
законодавчих актів є встановлення правових та організаційних 
засад оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання 
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Рис. 3. Встановлення установок для уловлювання та знешкодження забруднюючих речовин  
з відхідних газів в Україні, тис. м3 газу за годину

Джерело: побудовано за даними джерела [8]

Таблиця 8
Динаміка поголів’я тварин в сільському господарстві Черкаської області, тис. гол.

Вид тварин 2000 рік 2005 рік 2010 рік 2015 рік 2016 рік Рівень 2016 року 
у % до 2000 року

ВРХ 422,5 279,6 208,8 186,4 176,4 41,8
Корови 188,7 131,1 95,4 88,4 83,1 44,0
Свині 506,4 433,3 488,1 400,2 386,2 76,3
Вівці та кози 62,7 48,0 39,3 33,9 31,1 49,6
Птиця 2 608,5 2 430,8 3 366,8 23 749,4 24 310,3 932,0

Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України
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шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони 
довкілля, раціонального використання й відтворення природ-
них ресурсів у процесі прийняття рішень про провадження 
господарської діяльності, яка може мати значний вплив на 
довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних 
інтересів, а також сприяння сталому розвитку шляхом забез-
печення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення 
та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під 
час розроблення та затвердження документів державного пла-
нування. Закони поширюються на всі галузі народного госпо-
дарства, зокрема на сільськогосподарське виробництво.

Як зазначають науковці відділу економіки і політики аграр-
них перетворень Державної установи «Інститут економіки 
та прогнозування НАН України», для здійснення спільної 
аграрної політики між ЄС та Україною у сфері сільського госпо-
дарства та сільського розвитку необхідно прийняти 60 регла-
ментів та директив (стосуються політики якості; органічного 
землеробства; генетично модифікованих сільськогосподар-
ських культур; біорозмаїття; ринкових стандартів для рослин, 
насіння, фруктів і овочів, для видів тварин і продуктів тварин-
ництва). Сьогодні прийнято лише частину необхідних законів, 
наприклад у природоохоронній сфері – всього 2, розроблено 
проекти шести законів України [14]. Головним виконавцем 
щодо приведення аграрного законодавства України у відповід-
ність до європейських вимог є Міністерство аграрної політики 
та продовольства України. Окрім законодавства, в Україні необ-
хідно проводити просвітницьку та консультаційну діяльність 
агровиробників, а також надавати належну фінансову допомогу 
для будівництва полігонів для зберігання органічних добрив, 
на впровадження ресурсозберігаючих технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, на закупівлю екологічно без-
печного обладнання, техніки тощо. Саме така практика здійс-
нюється в країнах ЄС і сприяє екологізації агровиробництва.

Згідно з Національною стратегією наближення україн-
ського законодавства до політики ЄС у сфері охорони довкілля 
відбувається у три періоди:

1) 2014–2017 роки;
2) період наближення й імплементації припаде на 

2018–2021 роки;
3) до кінця 2024 року переважно здійснюватиметься діяль-

ність із впровадження законодавства [15].
Відповідно до вимог Євросоюзу з метою здійснення еко-

логічно безпечного сільськогосподарського виробництва, раці-
онального природокористування та захисту навколишнього 
природного середовища від забруднень в країнах необхідно 
прийняти Національний кодекс належної сільськогосподар-
ської практики. Прикладами можуть виступати Польща, в якій 
у 2002 році було прийнято Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, 
Республіка Молдова (2007 рік), Чеська Республіка та інші кра-
їни. В Кодексі повинні бути розроблені базові мінімальні стан-
дарти сільськогосподарського виробництва, які обов’язково 
повинні виконуватись виробниками (стосуються дотримання 
технологій виробництва, зберігання добрив, запобігання ерозії 
ґрунту, дотримання стандартів якості продукції тощо), а також 
підвищені стандарти (порівняно з базовими). Саме цей доку-
мент повинен стати основним інструментом сталого розвитку 
сільського господарства в Україні.

Висновки. Сталий розвиток сільського господарства Чер-
каської області, складовою частиною якого є екологічний 
аспект, безпосередньо залежить від впливу сільського госпо-
дарства на навколишнє природне середовище. Серед основ-

них напрямів покращення екологічного стану регіону доцільно 
виокремити:

1) раціональне землекористування (зменшення ступеня 
розораності угідь; підвищення родючості ґрунтів та їх захист 
від ерозійних процесів; дотримання технологій під час застосу-
вання та зберігання добрив, а також засобів захисту рослин);

2) встановлення очисних споруд для уловлювання 
та знешкодження забруднюючих речовин, що потрапляють 
в атмосферне повітря та водні ресурси;

3) запровадження пільгового оподаткування, кредиту-
вання та організації компенсації витрат під час вжиття заходів 
екологічного змісту в сільському господарстві;

4) створення умов для впровадження екологічно орієнто-
ваних (зокрема, органічних) технологій виробництва в сільське 
господарство;

5) розроблення та виконання Програм і Стратегій еколо-
гічного спрямування на рівні регіону;

6) удосконалення екологічного законодавства;
7) розвиток екологічної свідомості людей.
Запровадження цих рекомендацій сприятиме покращенню 

екологічного стану Черкаської області та сталому розвитку 
регіону. Водночас необхідно зазначити, що важливим напря-
мом покращення екологічного стану є подальші дослідження 
для розвитку біоенергетики, зокрема за рахунок використання 
біомаси від сільськогосподарського виробництва.
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Лемещенко Н.М. Анализ экологического состо-
яния сельскохозяйственных предприятий Черкас-
ской области

Аннотация. В статье осуществлен анализ эколо-
гического состояния сельскохозяйственных предпри-
ятий Черкасской области. Проанализировано влияние 
сельскохозяйственного производства на окружающую 
природную среду региона, определены основные эко-
логические проблемы отрасли, среди которых це-
лесообразно выделить чрезмерную распашку сель-
скохозяйственных угодий, высокую концентрацию 
производства, применение пестицидов и инсектицидов, 
сжигание пожнивных остатков, бесхозяйственное хра-

нение и транспортирование минеральных удобрений и 
ядохимикатов и т. д. Определены основные направле-
ния улучшения экологического состояния области.

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельское 
хозяйство, экологическое состояние, органическое про-
изводство.

Lemeschenko N.M. Analysis of ecological condition 
of agricultural enterprises of Cherkassy region

Summary. The article analyzes the ecological state of 
agricultural enterprises in the Cherkassy region. The influ-
ence of agricultural production on the environment of the 
region is analyzed, the main environmental problems of 
the industry are identified, among which it is expedient to 
allocate excessive plowing of agricultural lands, high con-
centration of production, use of pesticides and insecticides, 
burning of crop residues, unproductive storage and trans-
portation of mineral fertilizers and pesticides, etc. The main 
directions of improving the ecological state of the region 
have been determined.

Keywords: sustainable development, agriculture, eco-
logical status, organic production.



76

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 332.32

Плетос С.В.,
старший викладач кафедри економіки природокористування,

Одеський державний екологічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ  
ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЗЕМЕЛЬ  

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ
Анотація. У статті наведено особливості сучасного 

стану використання земельних ресурсів міських агло-
мерацій на прикладі Одеського регіону. Представле-
но структуру земельного фонду Одеської агломерації. 
Проведено аналіз використання земельного ресурсу 
агломерації відносно віддаленості від міста (центру). 
Визначено сучасні тенденції ринку земель та інвести-
ційної привабливості в міській агломерації. Проана-
лізовано стан області щодо залучення інвестиційних 
ресурсів в регіон. Досліджено сильні та слабкі сторони 
інвестиційної привабливості області. Визначено загро-
зи, запропоновано напрями покращення інвестиційних 
можливостей. Побудовано тенденцію щодо зміни площі 
земель сільськогосподарського призначення. Проведено 
аналіз основних економічних показників інвестиційної 
привабливості Одеського регіону та області загалом.

Ключові слова: міська агломерація, земельні ресур-
си, урбанізація, інвестиційна привабливість, грошова 
оцінка.

Постановка проблеми. Земля як ресурс природного похо-
дження є унікальним об’єктом. Вона є обмеженим, багатофунк-
ціональним природним продуктом, який визначає специфічні 
підходи до її використання. Крім цього, з огляду на просторові 
властивості земельні ресурси виступають як багатофункціональ-
ний фактор відтворювального процесу й вимагають належного 
раціонального та ефективного використання. До того ж в умо-
вах, що складаються, зростає інтерес до використання земельних 
ресурсів в урбанізованих зонах та ареалах, у приміських зонах 
великих міст та агломераціях. Не винятком є й Одеська агломера-
ція, оскільки тут не лише виникає значна частина суперечностей 
в системі «людина – довкілля», але й загострюються відносини 
міста й прилеглих територіальних громад, інтенсивним чином 
приватизуються та забудовуються території, погіршуються умови 
проживання як у самому місті (центрі), так і на периферії, відбува-
ється неконтрольоване зростання ринку нерухомості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
питання раціонального використання, підвищення ефектив-
ності, відтворення та охорони земельних ресурсів присвячена 
низка наукових праць таких авторитетних вчених, як, зокрема, 
І. Бистряков, Д. Добряк, М. Ступень, А. Третяк, М. Хвесик. Тео-
ретичні та практичні аспекти інвестування, а також оцінювання 
інвестиційної привабливості регіонів знайшли висвітлення 
в наукових працях А. Асаула, І. Бланка, А. Булгакова, Л. Гіт-
мана, О. Градова, В. Демидовича, А. Загороднього, Г. Строко-
вича та інших вітчизняних і зарубіжних економістів. Саме на 
визначенні інвестиційної привабливості регіону формується 
характеристика його спроможності залучати капітал.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Водночас недостатньо дослідженими є проблеми 

та напрями залучення інвестиційних ресурсів в Одеський 
регіон. До того ж постає завдання раціонального землекорис-
тування, створення сприятливих умов для проживання насе-
лення, збереження та охорони природних ресурсів в агломеро-
ваних поселеннях.

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану викори-
стання земельних ресурсів Одеської агломерації та визначенні 
шляхів щодо раціонального їх використання і запропонованих 
методів інвестиційної привабливості регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. У централь-
ній частині Одеської області вздовж узбережжя Чорного моря 
з ядром-центром (м. Одеса) сформувалась Одеська агломера-
ція. Головними чинниками її створення та функціонування 
є морські порти, потужний морегосподарський комплекс 
України, міжнародна торгівля, культурний, освітній, діловий 
та рекреаційний центри [3]. Загальна площа земельного фонду 
в Одеській агломерації становить 1 005,26 тис. га. У структурі 
земельного фонду сільськогосподарські землі займають домі-
нуючу частину (близько 79% території), а саме 794,65 тис. га, 
забудовані землі – 51,74 тис. га, ліси та інші лісовкриті площі – 
42,08 тис. га, відкриті заболочені землі – 24,75 тис. га, відкриті 
землі без рослинного покриву або з незначним рослинним 
покривом – 10,78 тис. га, території, що покриті поверхне-
вими водами, – 80,46 тис. га. При цьому з усіх земель площа 
земель природоохоронного призначення становить 1,92 тис. га,  
оздоровчого призначення – 1,04 тис. га, рекреаційного при-
значення – 3,08 тис. га, історико-культурного призначення – 
0,02 тис. га. У структурі сільськогосподарських земель 97,28% 
займають сільськогосподарські угіддя. В структурі сільсько-
господарських угідь основне місце посідає рілля (642,61), що 
означає, що розораність Одеської агломерації становить 63,9%.

В Одеській агломерації, області, як і в Україні загалом, 
склалась критична ситуація з охороною земель. Прогресу-
ють деградація ґрунтів, їх ерозія і техногенне забруднення. 
Водній та вітровій ерозії піддається третина загальної площі 
сільськогосподарських угідь. Продовжується тенденція до зни-
ження в ґрунті гумусу через зменшення внесення органічних 
і мінеральних добрив, істотне скорочення площі зернобобових 
та багаторічних бобових трав тощо. Особливо прикрим є те, 
що сьогодні так господарюють не лише приватні орендарі на 
приватних землях, але й державні та комунальні підприємства 
й установи на землях державної власності. Останнім часом 
стало поширеним явищем нехтування сівозмінами і вирощу-
вання сільськогосподарських культур з грубим порушенням 
науково-обґрунтованих норм їх чергування або навіть беззмін-
них посівів. Високий рівень розораності угідь, а також роз-
ширення посівів енергонасичених культур (соняшник, ріпак 
тощо), незадовільний стан лісозахисних смуг призвели до 
стрімкого розвитку ерозійних процесів. Згідно зі статистикою 
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більшість земельних ділянок використовується для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва приватними 
орендарями на умовах оренди та взагалі без будь-якої науко-
во-обґрунтованої ротації сівозміни [4]. Надмірне розширення 
площі ріллі призвело до порушення екологічно збалансованого 
співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів та водойм, 
що негативно позначилося на стійкості агроландшафтів і зумо-
вило значне техногенне навантаження на екосферу. Досить 
інтенсивним чином розвиваються процеси лінійного розмиву 
та яроутворення. Значні площі систематично піддаються вітро-
вій ерозії. На якісному стані земельних ресурсів позначаються 
також інші негативні чинники (засоленість, солонцюватість, 
перезволоженість тощо). До того ж нераціональне сільсько-
господарське використання земель призводить до зниження 
родючості ґрунтів через їх переущільнення, втрати структури, 
водопроникності та аераційної здатності з усіма екологічними 
наслідками, що звідси випливають. Останнім часом посили-
лись процеси деградації ґрунтового покриву, які зумовлені тех-
ногенним забрудненням. Найбільшу небезпеку для навколиш-
нього природного середовища становить забруднення ґрунтів 
важкими металами, збудниками хворіб.

Власне, якщо звернути увагу на стабільне зростання кіль-
кості населення в Одесі та містах-супутниках, необхідно зау-
важити, що така динаміка простежується і в територіальному 
розвитку, який відбувається за рахунок земель інших катего-
рій земельного фонду тобто земель сільськогосподарського 
призначення, які назавжди втрачають своє функціональне 
використання, при цьому темпи територіального росту міст 
удвічі більші темпів росту їх населення, і ця тенденція чітко 
простежується протягом останніх десятиліть. Отже, динаміка 
до зміни площ земель сільськогосподарського призначення 
найбільше простежується в першій приміській зоні. Не мен-
шого значення набуває дослідження питань, пов’язаних із 
розмежуванням земель державної та комунальної власності, 
що потребує одночасного виконання цих видів робіт, надання 
переваги під час складання генплану забудови містобудівним 
нормам над правовим статусом земельних ділянок, виділення 
ландшафтних, екологічних та урбаністичних груп показни-
ків, встановлення буферних зон рекреаційного призначення, 
побудови моделі гармонійної містобудівної системи регіону 
та обґрунтування шляхів наближення до неї. Значної акту-
альності набуває питання планування території, або терито-
ріальної організації всієї агломерації, тобто виникла потреба 
оптимізації взаємодії між урбанізованою та аграрною зонами, 
а також гармонізації цих відносин, забезпечення їх раціональ-
ного співіснування.

На основі дослідження сучасних тенденцій урбанізації на 
Одещині принципово встановлено, що формування Одеської 
агломерації є її головною особливістю. Площа Одеської агло-
мерації складає 30,18% території області. При цьому кількість 
наявного населення агломерації становить 66,5% (це населення 
області). До того ж у структурі соціально-економічного потен-
ціалу за такими показниками, як кількість суб’єктів ЄДРПОУ, 
основні засоби, інвестиції в основний капітал, введення в екс-
плуатацію житла, обсяги експорту та імпорту товарів, прямих 
іноземних інвестицій, оптовий та роздрібний товарообіг, обсяг 
реалізованої продукції малих підприємств, на Одеську агломе-
рацію припадає понад 80%, а за деякими з них і більше 90% 
усього наявного потенціалу області. До того ж екологічна ситу-
ація в агломерації залишається напруженою, оскільки скидання 
забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти переви-

щує 70%, викиди забруднювальних речовин в атмосферне пові-
тря перевищують 65%, а утворення відходів загалом становить 
96% проти аналогічних показників в області. Особливості зем-
лекористування урбанізованих територій зумовлені як ланд-
шафтною специфікою території, так і значною мірою впливом 
соціальних та економічних чинників. Інтенсивні форми вико-
ристання земель характерні для територій, які прилягають до 
ядра агломерації [3]. Тут сільське господарство має риси інду-
стріального виробництва на напівпромисловій основі. За ступе-
нем віддаленості від ядра характер використання земель значно 
змінюється, а саме інтенсивність використання сільськогоспо-
дарських земель знижується в більш віддалених від центру 
територіях. Якщо загалом провести аналіз залежності викори-
стання земельного ресурсу агломерації відносно віддаленості 
від міста (центру), то спостерігаємо загальну закономірність 
збільшення інтенсивності використання території з наближен-
ням до міста, а саме збільшуються частки забудованих земель, 
земель промислового та комерційного використання, густота 
населення, зростає вартість земельно-майнового комплексу, 
пожвавлюється ринок земель. При цьому високий рівень інтен-
сивності виробництва характерний для приміських типів госпо-
дарювання. А за ступенем освоєння земель підвищується ціна. 
У приміській зоні земля набуває високої інвестиційної прива-
бливості та користується підвищеним попитом з боку суб’єктів 
економічної діяльності, які намагаються використовувати для 
розміщення своїх об’єктів сприятливі умови приміської зони 
з огляду на можливу економію витрат. Особливо прикрим є те, 
що це призводить до того, що міські агломерації розвиваються 
стихійним, некерованим чином, без дотримання найважливі-
ших містобудівних, природоохоронних, санітарно-гігієнічних 
норм, що супроводжується зниженням привабливості екосоці-
осистем, їх перевантаженням, надмірним тиском на довкілля.

Аналіз нормативної грошової оцінки земель населених пунк-
тів дає підстави визначити, що в межах міських агломерацій 
вона є досить високою та знижується за ступенем віддаленості 
на периферію. При цьому найвищі показники демонструють 
саме центральне місто (ядро агломерації) та приміські зони.

Доведено, що грошова оцінка земель є досить високою 
в центральній частині і зменшується за ступенем віддалено-
сті на периферію. Ринок земель урбанізованих територій має 
високу привабливість і конкурентну здатність, а також може 
суттєво розширити базу доходів усіх рівнів. При цьому характе-
ризується високою доступністю до приватизації, а саме вищою, 
ніж у державі загалом. Це насамперед стосується вільних від 
забудови земельних ділянок, наявності значної частки сіль-
ськогосподарських угідь, ділянок під житловими та промисло-
вими об’єктами, що підлягають приватизації. Значною є частка 
суб’єктів земельних відносин, що підвищує конкурентність на 
ринку земель; високий рівень персоніфікації земельних ділянок 
є визначальним для приватизації, формування й конкурентного 
функціонування ринку земель; високий рівень інфраструктур-
ного облаштування; значна частка незайнятих земель підвищує 
їх привабливість та дає можливості для залучення до економіч-
ного обігу; висока оцінка земель за ступенем віддаленості від 
ядра агломерації та зменшення густоти населення знижується, 
що збільшує можливості залучення до господарського обігу. 
Зазначені та інші чинники сприяють широкомасштабному 
залученню земель до економічного обігу.

Аналізуючи використання земельного фонду міської 
агломерації в ретроспективі та на сучасному етапі, зазна-
чимо, що останніми роками повсюдно спостерігається тен-
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денція до зменшення площі сільськогосподарських угідь. 
При цьому спостерігається збільшення площі земель під 
житловою забудовою, земель промисловості, земель комер-
ційного та іншого використання, земель, які використову-
ються для транспорту та зв’язку. Як правило, причинами 
такого стану є продаж та зміна цільового призначення коли-
шніх сільськогосподарських угідь на землі інших категорій 
земельного фонду.

До того ж особливий інтерес представляють цілі та функції, 
під які викупаються земельні ділянки. Як правило, більшість 
проданих земельних ділянок має комерційне використання, 
зокрема для розміщення магазинів, кафе, ресторанів, готелів, 
автозаправних станцій. Решта представлена ділянками вироб-
ничих об’єктів, земельними ділянками під житлову забудову. 
Власне, якщо звернути увагу на стабільне зростання кількості 
населення в Одесі та містах-супутниках, зазначимо, що така 
динаміка простежується і в територіальному розвитку, який 
відбувається за рахунок земель інших категорій земельного 
фонду, тобто земель сільськогосподарського призначення, які 
назавжди втрачають своє функціональне використання, при 
цьому темпи територіального росту міст удвічі більші від тем-
пів росту їх населення.

У міській агломерації земля набуває високої інвести-
ційної привабливості та користується підвищеним попитом 
з боку суб’єктів економічної діяльності, які намагаються 
використовувати для розміщення своїх об’єктів сприятливі 
умови з огляду на можливу економію витрат. При цьому най-
більш інвестиційно привабливими є саме приміські райони, 
але попитом на земельні ділянки користується і вся зона агло-
мераційного розселення. Об’єктом інвестиційної діяльно-
сті міської агломерації є нерухоме майно, зокрема земельна 
ділянка або територія (сукупність земельних ділянок), що 
перебувають у власності територіальної громади (громад), 
юридичних та фізичних осіб. При цьому продаж земельних 
ділянок підвищуватиме мотивацію до інвестування в еконо-
міку, вкладення коштів у будівництво, розширення та модер-
нізації підприємств, а також інтенсифікацію господарської 
діяльності та поліпшення якості землі.

Актуальність теми обумовлюється тим, що на сучасному 
етапі розвитку економічних відносин між країнами світу роль 
інвестицій продовжує зростати протягом десятків років. У про-
цесі глобалізації економіки всі держави світу тісно взаємопов’я-
зані економічними відносинами. На цьому етапі для кожної 
країни та регіону важливу роль відіграють високотехноло-
гічні показники, залучені в міжнародний обмін. За допомогою 
інвестицій такі галузі розвиваються швидше й продуктивніше. 
Будь-яка країна та регіон зацікавлені в залученні коштів у свою 
економіку з інших економічних систем. Одеський регіон не 
є винятком в цьому процесі. Ефективність проведення струк-
турних перетворень в економіці країни та регіону залежить від 
якості та повноти інформації про інвестиційну привабливість. 
Це забезпечує можливість своєчасного прийняття правильних 
управлінських рішень. На сучасному етапі розвитку інвести-
ційних відносин держава перебуває в складному становищі. 
На фоні нечисленних ефективно функціонуючих інвести-
ційних проектів більшість іноземних інвесторів з недовірою 
ставиться до проектів в регіонах України. Тому актуальними 
є аналіз реального інвестиційного становища області, прогноз 
та шляхи покращення інвестиційного клімату регіону. Під час 
розроблення аналізу розвитку інвестиційного стану регіону 
передусім необхідно обґрунтувати сутність, значення та мето-

дологічні основи загального процесу інвестиційного прогнозу-
вання. Складність формування аналізу розвитку полягає в тому, 
що за різних теоретико-методологічних підходів цей процес 
розглядається з конкретної позиції, а саме формування ана-
лізу як процес осмислення; формальний процес; аналітичний 
процес; процес передбачення; ментальний процес; процес, що 
розвивається; колективний процес; реактивний процес; процес 
трансформації.

Зважаючи на наслідки трансформацій, що відбулися 
в Україні протягом останніх двох десятирічь, можемо ствер-
джувати, що розвиток інвестиційної діяльності несталий. 
Залучення інвестицій безпосередньо пов’язане з інвестицій-
ною привабливістю об’єкта інвестування. Оцінка інвестицій-
ної привабливості потенційного об’єкта інвестування є пер-
шим кроком під час прийняття інвестиційного рішення. При 
цьому можливість залучення інвестицій залежить від розу-
міння та врахування всіх сторін проекту, можливості поба-
чити об’єкт інвестування з позиції інвестора та оцінити його 
інвестиційну привабливість. Кожен регіон України зацікав-
лений в підвищенні рівня інвестиційної привабливості, адже 
кожен суб’єкт господарювання прагне розвивати своє вироб-
ництво, підвищувати свою конкурентоспроможність, освою-
вати нові ринки. На цьому етапі розвитку одним з найпоши-
реніших та найефективніших джерел розвитку та розширення 
виробництва в регіоні є залучення інвестицій. Саме інвести-
ційні ресурси відіграють найбільшу роль у складі залучених 
ресурсів підприємств та організацій. Тому дуже важливим для 
об’єкта інвестування є створення умов, за яких інвестор вклав 
би свої кошти саме в цю область. Основою рішення інвестора 
про вкладення коштів буде рівень інвестиційної привабли-
вості та інвестиційного клімату в регіоні. Тому важливо вміти 
правильним та професійним чином оцінювати інвестиційну 
привабливість регіону, а в разі необхідності ще й підвищувати 
її рівень, вирішувати проблеми, що, звичайно, матиме пози-
тивний ефект під час прийняття управлінських рішень щодо 
інвестування.

Висновки. Загалом оцінюючи сучасний стан земель-
них ресурсів, зазначимо, що охороні, раціональному вико-
ристанню та відтворенню родючості ґрунтів не приділяють 
достатньо уваги як на державному, регіональному, так і на 
місцевому рівнях.

З вивчених теоретичних питань розвитку інвестиційної 
привабливості та інвестиційного клімату регіону, а також 
розробленого аналізу інвестиційної привабливості Одеської 
області за останні роки сформульовані такі висновки. Для 
покращення інвестиційної привабливості Одеського регіону 
треба розробити та вдосконалити систему заходів та про-
грам, а саме концентрувати наявні ресурси в пріоритетних 
галузях економіки з їхньою подальшою трансформацією 
в інвестиції, завдяки чому створити умови для економічного 
зростання, інвестування в людський капітал, підвищення 
ступеня кваліфікації працівників; забезпечити прозорості 
прийняття інвестиційних проектів у сфері місцевого вироб-
ництва, сервісу, нерухомості й сільського господарства; 
переглянути фінансово-кредитну систему для іноземних 
інвесторів; удосконалити законодавчу базу в галузі інвесту-
вання; удосконалити маркетингові технології, що використо-
вують агенції для впливу на бренд-імідж та появи зацікавле-
ності у потенційного інвестора.

Шляхи підвищення інвестиційної привабливості землеко-
ристування повинні бути спрямовані на формування місцевої 
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інвестиційної земельної політики, скерованої на вирішення 
комплексу земельно-правових питань удосконалення земель-
них відносин та планування просторового розвитку.

В сучасних умовах інвестиційна привабливість регіону 
залежить від рішучих дій органів влади та вдало розробленої 
маркетингової стратегії регіону. Саме від ефективного позиці-
онування області залежать перспективи реалізації потужних 
інвестиційних проектів та залучення інвестиційних ресурсів. 
Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економічному 
розвитку країни: з одного боку, це додатково залучений капі-
тал, а з іншого боку, це надходження в державу нових техно-
логій. Тому політика уряду України повинна сприяти розвитку 
регіонів, впровадженню інвестиційних проектів і програм на 
місцевому та регіональному рівні.

Отже, Одеська міська агломерація – це вигідний інвес-
тиційно-привабливий регіон України, який посідає визначне 
місце за обсягом залучення інвестиційних ресурсів та рейтин-
гом інвестиційної привабливості. Тобто є всі необхідні пере-
думови для підвищення показників області. Водночас стан 
залучення іноземного капіталу в Одеську область залежить 
не лише від загальних макроекономічних факторів, але й від 
суттєвих дій органів місцевої влади. Вирішення зазначених 
проблем та перепон для залучення інвестиційних ресурсів 
дасть змогу розвивати галузі Одеської області, наповнювати 
державний і місцевий бюджети додатковими інвестиційними 
ресурсами, підняти рейтингові показники області. Цілеспря-
мована інвестиційна політика держави повинна забезпечувати 
вигідні умови для розвитку всіх сфер діяльності та формувати 
в області сприятливий інвестиційний клімат, який є необхідним 
елементом стабілізації економіки країни загалом.
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Плетос С.В. Современное состояние использова-
ния земельных ресурсов и инвестиционная привле-
кательность земель Одесской городской агломерации

Аннотация. В статье приведены особенности со-
временного состояния использования земельных ре-
сурсов городских агломераций на примере Одесского 
региона. Представлена структура земельного фонда 
Одесской агломерации. Проведен анализ использова-
ния земельного ресурса агломерации относительно уда-
ленности от города (центра). Определены современные 
тенденции рынка земель и инвестиционной привлека-
тельности в городской агломерации. Проанализировано 
состояние области по привлечению инвестиционных 
ресурсов в регион. Исследованы сильные и слабые 
стороны инвестиционной привлекательности области. 
Определены угрозы, предложены направления улуч-
шения инвестиционных возможностей. Построена тен-
денция касательно изменения площади земель сельско-
хозяйственного назначения. Проведен анализ основных 
экономических показателей инвестиционной привлека-
тельности Одесского региона и области в целом.

Ключевые слова: городская агломерация, земель-
ные ресурсы, урбанизация, инвестиционная привлека-
тельность, денежная оценка.

Pletos S.V. The current state of land resources use 
and investment attractiveness of the land of the Odessa 
urban agglomeration

Summary. In the article features of a modern condition 
of use of land resources of city agglomerations on an exam-
ple of the Odessa region are given. The structure of the land 
fund of the Odessa agglomeration is presented. The analysis 
of the use of agglomeration land resources relative to the 
distance from the city (center). The modern tendencies of 
the land market and investment attractiveness in the urban 
agglomeration are determined. The state of the region on 
attracting investment resources to the region is analyzed. 
The strengths and weaknesses of the region’s investment 
attractiveness are explored. Threats are identified and direc-
tions for improving investment opportunities are proposed. 
The tendency of change of the area of the earths of an ag-
ricultural purpose is constructed. The analysis of the main 
economic indicators of the investment attractiveness of the 
Odessa region and the region as a whole is made.

Keywords: urban agglomeration, land resources, ur-
banization, investment attractiveness, monetary valuation.
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СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
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ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ 
ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМИ, ПОБУДОВА НОВОЇ МОДЕЛІ  

В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню договір-

ного регулювання соціально-трудових відносин та ви-
значенню напрямів його вдосконалення в умовах роз-
витку цифрової та креативної економік в Україні. Автор 
здійснює оцінювання якості договірного регулювання 
соціально-трудових відносин в Україні за власною ме-
тодикою, яка ґрунтується на цілісному баченні всієї сис-
теми та взаємодії сторін і суб’єктів соціально-трудових 
відносин, має низку інтегральних показників. У статті 
представлено модель соціально-трудових відносин, яка 
має бути сформована; визначено базові компоненти цієї 
моделі; розмежовано сфери впливу та відповідальності 
учасників соціально-трудових відносин.

Ключові слова: договірне регулювання соціаль-
но-трудових відносин, ринок праці, оплата праці, соці-
альний договір, партнерство, модель соціально-трудо-
вих відносин.

Постановка проблеми. Соціально-трудова сфера є найсклад-
нішою для розуміння. Чимало авторів досліджують її компоненти, 
намагаються розробити ефективні механізми її регулювання. 
Проте залишаються проблемні «поля», оскільки соціально-тру-
дова сфера не є статичною системою, вона як продукує мотиви 
та ціннісні орієнтири, так і ґрунтується на ціннісних домінантах 
і морально-етичних нормах, котрі притаманні тому чи іншому 
суспільству. Вже незаперечним є факт того, що європейська спіль-
нота, у якій базовими є цінності протестантської етики, схильна 
до чіткого дотримання регламентів, праця визначається домі-
нантним мотивом життя, про що писали Е. Лоуренс, М. Хефер 
та інші науковці [3; 4; 7]. Водночас, розглядаючи трудові мотиви 
українського суспільства через призму історії, побачимо него-
могенну структуру мотивів. З одного боку, є працелюбність, а 
з іншого боку, є низька мотивація до колективної праці. Через це 
сформована система соціально-трудових відносин недосконала, 
в ній переважають державні інструменти впливу на ринок праці, 
соціальну сферу. Водночас останні чотири роки стали періодом 
зламу, який змусив українське суспільство переглянути поведінку 
пасивного погодження з усіма державними заходами, програмами 
[1]. Крім того, соціально-трудові відносини як динамічна система 
в умовах поступу 4 промислової революції, цифровізації вимага-
ють переосмислення та пошуку нових інструментів регулювання. 
Пов’язано це перш за все з новими реаліями на ринку праці, а саме 
появою нових видів трудової діяльності, поширенням дистан-
ційної зайнятості, інших гнучких форм роботи. Як засвідчують 
науковці [2; 8; 9; 10], подолання кризових явищ неможливе без 
інтелектуалізації економіки, зокрема України, а це вимагає імпле-
ментації актуальних підходів до оплати праці, визначення нових 
принципів соціально-трудових відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвих здо-
бутків у царині вивчення проблем соціально-трудових відносин 
в Україні досягли А.М. Колот [5; 6], Е.М. Лібанова, І.В. Терон 
[9]. Здебільшого автори зосереджують увагу на питаннях 
структури, проблемах становлення та розвитку соціально-тру-
дових відносин загалом. Крім того, окремо предмети соціаль-
но-трудових відносин, такі як оплата праці, зайнятість в умовах 
інноваційного розвитку, ґрунтовно досліджували О.О. Гераси-
менко, Л.С. Лісогор, І.Л. Петрова, Л.В. Щетініна (вивчали дис-
танційну зайнятість, зміст інноваційної праці, умови реалізації 
гідної праці), Г.С. Лопушняк, С.О. Цимбалюк [11; 12], які скон-
центрувалися в полі проблем оплати праці, зокрема виконанні 
заробітною платою її мотивацій функції, розробленні нових 
підходів до побудови оплати праці на засадах грейдування.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Водночас недостатньо опрацьованими залишаються 
питання трансформації інституту соціально-трудових відносин 
та його договірного регулювання в умовах нової креативної 
економіки, становлення цифрової економіки.

Мета статті полягає в аналізі стану договірного регулю-
вання соціально-трудових відносин в Україні та визначенні 
напрямів реформування цього інструмента.

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціаль-
но-трудові відносини в України переживають складний період. 
За формальними ознаками в країні сформована модель соці-
ального партнерства, водночас соціальний діалог реалізується 
неповною мірою, оскільки учасники не завжди спроможні 
брати на себе зобов’язання й бути відповідальними за прийняті 
рішення. Нормативно-правові ознаки системи соціально-тру-
дових відносин нашої країни мають характеристики європей-
ської моделі, такі як багаторівневість, спрямування на захист 
трудових прав працівників, досить високий відсоток залучення 
працівників у колективно-договірні процеси. Якість договір-
ного регулювання соціально-трудових відносин чітко просте-
жується на прикладі оцінки співвідношення норм права і норм 
договорів. Оскільки законодавство не гарантує правової сили 
угодам, вони не стали такими. Отже, Генеральна угода, котра 
була укладена на 2016–2017 роки, хоча й поширюється майже 
на всіх найманих працівників, проте, щоби не містити супереч-
ностей із Законом України «Про оплату праці», не стала джере-
лом права, інструментом захисту прав найманих працівників. 
У 2017 році до угоди були внесені зміни, котрі кардинально 
змінюють сутність формування рівня основної (базової) заро-
бітної плати, тобто в цьому разі договірні інструменти підлаш-
товували під потреби уряду.

Традиційною характеристикою стану соціально-трудових 
відносин є оцінка динаміки укладання колективних договорів. 
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На думку автора, кількість укладених договорів свідчить про 
рівень залучення працівників у колективно-договірні процеси 
на виробничому рівні. За цим показником, як бачимо, просте-
жується стабільна тенденція до зниження, але рівень є досить 
високим (рис. 1).

Але все це не свідчить про ефективність означеної системи. 
З одного боку, ці дані показують рівень довіри до профспілок, а 
з іншого – глибину впливу на управлінські рішення щодо забез-
печення соціальних і трудових прав найманих працівників. 
Одразу зазначимо, що поза межами впливу колективно-дого-
вірного інструмента захисту прав працюючих залишаються ті, 
які працюють на умовах фрілансу, тимчасової зайнятості тощо. 
І таке є результатом цифровізації економіки, адже чимало пра-
цівників ІТ-сфери віддають перевагу роботі вдома за гнучким 
графіком. Так само журналісти та блогери працюють за тимча-
совими договорами або без них і сьогодні є поза межами колек-
тивно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

Аналізуючи ефективність системи соціально-трудових 
відносин, ми визначили низку показників, таких як глибина 
впливу на економіку, відповідність викликам ринку, чуттєвість 
до потреб ринку праці, рівень захисту соціально-трудових прав 
працівників. Названі показники є інтегральними, дають змогу 
якісно та кількісно виміряти стан, означити перспективи роз-
витку договірного регулювання соціально-трудових відносин. 
Спрощену модель аналізу зображено на рис. 2. Звернемо увагу 

на те, що глибина впливу на економіку 
та рівень захисту соціально-трудових 
прав працівників є взаємопов’язаними 
показниками, які характеризують зміни, 
котрі відбуваються завдяки переговор-
ним процесам, укладенню угод та дого-
ворів на різних рівнях; відповідність 
викликам ринку та чуттєвість до потреб 
ринку праці є також взаємопов’язаними 
показниками й дають змогу відстежити 
динаміку змін, їх своєчасність, повноту.

З огляду на вищенаведену авторську 
методику, ми дійшли висновку, що чинна 
система соціально-трудових відносин 
в Україні перебуває в стадії стагнації. 
Такий стан має низку ризиків. По-перше, 
подальше зниження довіри до профспі-
лок, звуження сфери договірного регу-
лювання соціально-трудових відносин. 
По-друге, формалізація соціального 
діалогу, котрий не матиме реального 

ефекту. По-третє, руйнування системи захисту трудових прав 
працюючих, зокрема за дистанційної або за інших гнучких 
форм роботи (неповної зайнятості). По-четверте, відсутність 
єдності суспільства у розумінні причин тих чи інших процесів 
та способів вирішення нагальних проблем соціально-економіч-
ного характеру.

Авторські дослідження довели, що світ переживає кар-
динальні зміни [1; 2]. Особливістю ринку праці буде його 
чітка структуризація за ознакою наукоємності, суттєво зро-
статимуть сегменти інноваційної та креативної праці, де тра-
диційні підходи до визначення розміру заробітної плати не 
спрацьовують, не мотивують до якісної продуктивної праці. 
Очікується, що стабільний розвиток з гідними умовами праці 
буде спостерігатися лише в країнах, де будуть сконцентровані 
центри інновацій. Інноваційна праця має низку особливос-
тей, врахування яких дасть змогу управляти цими процесами, 
отримуючи суспільні блага. Отже, щоби вбудувати економіку 
України у світовий простір, сторонам соціально-трудових від-
носин необхідно змінити формат взаємовідносин, здійснивши 
перехід від формальної взаємодії до співробітництва. У цьому 
новому форматі роль кожної сторони має бути чітко визначена. 
Отже, перш за все маємо дати відповідь на запитання про те, 
до якої моделі соціально-трудових відносин Україна прагне. 
На нашу думку, Україна має сформувати модель партнерської 
взаємодії (співробітництва) основних акторів ринку, а саме 
держави, суспільства (робочої сили), громадських організацій. 
Авторська позиція полягає в тому, що необхідно укласти новий 
соціальний договір. Метою цього документа має бути визна-
чення принципів та ціннісних домінант, закріплення базових 
правил взаємодії усіх акторів ринку. Акторами ринку у цьому 
разі можуть виступати держава в особі органів виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, громадські органі-
зації, зокрема об’єднання роботодавців та профспілок, самі 
наймані працівники та власники підприємств (роботодавці), 
органи судової влади. Усі вони є виразниками інтересів грома-
дянського суспільства. Проте, на жаль, сьогодні інтереси цих 
акторів різні: держава намагається стримувати прояви кризо-
вих явищ будь-якою ціною, роботодавці – знизити рівень заре-
гулювання соціально-трудової сфери, профспілки – фрагмен-
тарно актуалізувати проблеми оплати праці, умов праці тощо. 
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Отже, як в українській казці, усі мають спільну хорошу мету, 
але крокують у різні боки. Тому пропонуємо так визначити ролі 
та завдання кожного учасника соціально-трудових відносин.

1) Держава є гарантом. Виступає гарантом прав усіх учас-
ників ринку, соціально-трудової сфери; контролює дотримання 
та забезпечує мінімальні стандарти якості життя населення.

2) Громадські організації є активними учасниками. Об’єд-
нання роботодавців, профспілки, громадські організації (творчі 
або волонтерські) розробляють та спільно реалізують проекти 
в соціально-трудовій сфері; допомагають державі забезпечувати 
оголошений рівень соціальних та трудових стандартів, гарантій; 
контролюють органи державної влади щодо дотримання прин-
ципів прозорості та цільового розподілу бюджетних коштів.

3) Носії первинного права (сторони соціально-трудових 
відносин, а саме наймані працівники, самозайняті, робото-
давці (власники підприємств)) є донорами. Вони створюють 
суспільні блага, продукують цілі та завдання для представ-
ницьких організацій і держави, органів місцевого самовряду-
вання; контролюють виконання зобов’язань усіма учасниками 
соціально-трудових відносин; делегують свої права представ-
ницьким організаціям.

4) Органи місцевого самоврядування є координаторами.  
Ці актори ринку здійснюють узагальнення та обґрунтування 
пріоритетних напрямів розвитку регіонів; інформаційну 
та іншу ресурсну підтримку громадських організацій щодо 
реалізації спільних проектів.

5) Органи судової влади є арбітрами. Вони забезпечують 
справедливий судовий і досудовий розгляд трудових спорів, 
виконання прийнятих зобов’язань учасниками соціально-тру-
дових відносин.

Задля реалізації усіма акторами (учасниками) соціаль-
но-трудових відносин своїх цілей та завдань необхідно ство-
рити постійно діючу платформу для обговорення, моніторингу 
виконання зобов’язань, оцінювання ризиків соціально-трудової 
сфери, вироблення нових рішень.

Будуючи нову модель соціально-трудових відносин, не 
можемо не згадати про принципи. Базовими принципами соці-
ально-трудових відносин в України мають стати такі (табл. 1).

Окремо зосередимо увагу на рівнях соціально-трудових 
відносин. Автор виділяє шість рівнів, таких як наднаціональ-

ний (міжнародний), національний (державний), регіональний, 
галузевий, виробничий та індивідуальний. Відповідно до зако-
нодавства України лише чотири з названих рівнів віднесені 
до сфери дії договірного регулювання, а саме національний 
(державний), регіональний, галузевий та виробничий. Таким 
чином, звужено можливості використання потенціалу договору 
як інструмента регулювання соціально-трудових відносин, 
зокрема на індивідуальному рівні. Вважаємо, що процес при-
йняття на роботу, визначення оплати праці під час прийому на 
роботу, робочого часу, інших аспектів трудових відносин – це, 
безумовно, договірні відносини, а особливо тоді, коли уклада-
ється контракт.

Щодо розмежування сфер впливу угод різних рівнів та дого-
ворів, то відзначимо таке. На національному рівні в новій автор-
ській моделі соціально-трудових відносин укладається Гене-
ральна угода, яка фактично має стати соціальним (суспільним) 
договором. Її положення повинні мати силу закону. Основною 
метою угоди має стати закріплення пріоритетів розвитку соці-
ально-трудових відносин, окреслення меж втручання держави 
в бізнес-процеси. Важливо розуміти, що Угодою на галузевому 
рівні встановлюються галузеві норми, зокрема, щодо норму-
вання праці, оплати праці, визначення мінімального (базового) 
тарифу (посадового окладу), розмірів діапазону диференціації 
в оплаті праці, тарифних коефіцієнтів/грейдів, схем віднесення 
до грейдів, інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, 
премій тощо), процедур їх призначення, нарахування, виплати 
та перегляду з урахуванням специфіки, умов праці окремих 
професійних груп і категорій працівників галузі; забезпечення 
рівних прав та можливостей працівників стосовно продуктив-
ної зайнятості, відсутності дискримінації; відповідності рівня 
кваліфікації виконуваним роботам; встановлення правових 
форм регулювання трудових відносин та сфери поширення 
контрактів; регулювання зайнятості персоналу за гнучкої, дис-
танційної зайнятості, особливостей праці людей з обмеженими 
можливостями. Регіональні (територіальні) угоди мають тран-
сформуватись у соціальні договори місцевих адміністрацій, 
громад і бізнесу задля забезпечення рівних прав та можливо-
стей працівників щодо продуктивної зайнятості, відсутності 
дискримінації; встановлення мінімальних гарантій у сфері 
оплати праці (мінімальної заробітної плати, мінімального/

Таблиця 1
Базові принципи нової моделі соціально-трудових відносин

Принцип Зміст
Принцип цінності права 
на якісне й здорове життя

Будь-які рішення, соціальні проекти, що можуть зашкодити життю людини прямо чи опосередковано,  
не можуть бути прийнятими до виконання.

Принцип безперервності
Соціально-трудові відносини не можуть бути фрагментарними (закінчення соціально-трудових відносин 
можливе лише для носіїв первинного права за умови їхнього особистого добровільного рішення),  
не можуть перериватися через те, що будь-який учасник «вийшов» з ринку.

Принцип сталого 
гармонійного розвитку

Усі проекти, рішення мають бути спрямовані на розвиток, не можна звужувати права будь-якого 
учасника соціально-трудових відносин; прагнення усіх учасників мають бути гармонізованими, сприяти 
консолідації суспільства.

Принцип 
відповідальності Взяті зобов’язання потребують повного виконання.

Принцип автономії Учасники договірного процесу є незалежними, вільними від будь-якого незаконного примусу, мають 
власні інтереси та зобов’язання.

Принцип визнання Учасники визнають справедливість інтересів іншої сторони, поважають і не порушують права інших.

Принцип відкритості Принцип передбачає відкритість усіх учасників, «пріоритет правди» в обговоренні будь-яких проблем 
суспільства. Усі правила мають бути чіткими та зрозумілими, однозначними.

Джерело: розроблено автором
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базового тарифу/посадового окладу); забезпечення реалізації 
програм розвитку регіону/території шляхом збереження здо-
ров’я населення, розвитку талантів, навчання (підтримки соці-
альних проектів підприємств) тощо.

Впровадження авторської моделі соціально-трудових від-
носин потребує змін у законодавстві, зокрема прийняття нової 
редакції Закону України «Про колективні договори і угоди». 
З огляду на вимоги цифрової економіки врахування авторських 
пропозицій у новій редакції Закону дасть змогу нівелювати 
негативні впливи 4 промислової революції та мотивувати усіх 
учасників соціально-трудових відносин до формування іннова-
ційних центрів в Україні.

Висновки. Договірне регулювання соціально-трудових від-
носин – перспективний інструмент, який дасть змогу суттєво 
знизити вплив негативних чинників, пов’язаних з поширенням 
креативної та цифрової економіки, диференціацією країн за 
ознакою інтелектуалізації праці. З огляду на особливості змін 
в економіці соціально-трудові відносини будуть також транс-
формуватися. В ідеалі маємо сформувати модель, за якої усі 
учасники соціально-трудових відносин були б партнерами, а 
їхня робота – дійсно командною. Запропонована модель соці-
ально-трудових відносин дасть змогу максимально ефективно 
реалізовувати потенціал усіх учасників, мотивувати до іннова-
ційного розвитку.
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Поплавская О.Н. Договорное регулирование со-
циально-трудовых отношений: проблемы, постро-
ение новой модели в условиях развития цифровой 
экономики

Аннотация. Статья посвящена исследованию дого-
ворного регулирования социально-трудовых отношений 
и определению направлений его совершенствования в 
условиях развития цифровой и креативной экономик в 
Украине. Автор осуществляет оценивание качества дого-
ворного регулирования социально-трудовых отношений в 
Украине по собственной методике, которая основывается 
на целостном видении всей системы и взаимодействии 
сторон и субъектов социально-трудовых отношений, име-
ет ряд интегральных показателей. В статье представлена 
модель социально-трудовых отношений, которая должна 
быть сформирована; определены базовые компоненты 
этой модели; разграничены сферы влияния и ответствен-
ности участников социально-трудовых отношений.

Ключевые слова: договорное регулирование соци-
ально-трудовых отношений, рынок труда, оплата труда, 
социальный договор, партнерство, модель социаль-
но-трудовых отношений.

Poplavs’ka O.M. Contractual regulation of social and 
labor relations: problems, construction of a new model 
in the conditions of development of digital economy

Summary. The article is devoted to the study of contrac-
tual regulation of social and labor relations. The author de-
fined the directions of its improvement in the conditions of 
development of digital and creative economies in Ukraine. 
Shi gives an assessment of the quality of contractual regu-
lation of social and labor relations in Ukraine. The research 
keep own methodology, which is based on a holistic vision 
of the whole system and the interaction of parties and sub-
jects of social and labor relations, includes a number of in-
tegrated indicators. The article substantiates the need and 
presents a model of social and labor relations, which should 
be formed; the basic components of this model are defined, 
the spheres of influence and responsibility of participants in 
social and labor relations are delineated.

Keywords: contractual regulation of social and labor 
relations, labor market, labor remuneration, social contract, 
partnership, model of social and labor relations.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ  
ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті розглянуто особливості прогно-
зування чисельності зайнятого населення в Україні. На-
ведено класифікацію основних методів прогнозування, 
надано характеристику цих методів, розкрито особли-
вості їх застосування. Визначено фактори, які впливають 
на чисельність зайнятого населення в Україні. Надано 
характеристику впливу цих факторів на чисельність за-
йнятого населення. Побудовано економіко-математичну 
модель залежності чисельності зайнятого населення в 
Україні від досліджених факторів. Визначено значен-
ня факторів моделі за 2018–2021 рр., а також здійснено 
оптимістичне, реалістичне та песимістичне прогнозу-
вання чисельності зайнятого населення України.

Ключові слова: прогнозування, ринок праці, чи-
сельність зайнятого населення, економіко-математичні 
методи, фактори.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 
суспільства жодна сфера життя не може обійтись без прогнозів 
як основного засобу погляду в майбутнє. Не є винятком і еко-
номіка, адже прогнозування дає змогу обґрунтувати основні 
напрями політики держави, передбачити основні наслідки 
прийнятих управлінських рішень. Тому аналіз і прогнозування 
економічного розвитку є одними з основних наукових чинни-
ків формування державної стратегії і тактики. На основі нау-
ково обґрунтованих прогнозів ринку праці дається можливість 
визначати цілі та пріоритети розвитку сфери зайнятості, уточ-
нювати програмні заходи в розвитку ринку праці країни тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
прогнозування приділена значна увага в роботах вітчизняних 
і зарубіжних вчених-економістів. Цими проблемами займа-
лися, зокрема, Н. Багров, О. Білоус, В. Буркинський, В. Геєць, 
Д. Голдштейн, І. Коломієць, О. Кузьмін, С. Макрідакіс, Л. Лісо-
гор, І. Петрова, К. Фісун. Їхні праці є основою для моделю-
вання та прогнозування економічного розвитку.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Проте питання прогнозування ринку праці здебільшого 
залишається поза рамками досліджень вчених.

Мета статті полягає у висвітлені основних методів прогно-
зування на ринку праці та прогнозуванні чисельності зайнятого 
населення в Україні на основі розробленої економіко-матема-
тичної моделі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим 
в економіці є прогнозування, основною метою якого є обґрун-
тування напрямів та перспектив розвитку для вироблення 
економічної та соціальної політики і прийняття відповідних 
управлінських рішень. Прогнозування соціально-економіч-
ного розвитку – це передбачення майбутнього стану економіки 
і соціальної сфери як однієї зі складових частин державного 
регулювання економіки, яка покликана визначати напрями роз-
витку та його структурних складових.

Прогнозування соціально-економічного розвитку засноване 
на якісному та кількісному аналізі реальних економічних про-
цесів, виявленні об’єктивних умов, факторів і тенденцій його 
розвитку. Досягти цього можна за допомогою різних методів.

Під методами прогнозування слід розуміти сукупність спо-
собів і прийомів мислення, які дають змогу на основі ретро-
спективного аналізу тенденцій та закономірностей розвитку 
ендогенних (внутрішніх) та екзогенних (зовнішніх) даних 
об’єкта прогнозування зробити висновок про його розвиток 
у майбутньому за певних умов [2, c. 90].

Згідно з оцінкою спеціалістів нараховується більше 
200 методів прогнозування, хоча на практиці використову-
ються 20–30. Серед них можна виокремити такі групи методів 
[2, c. 90]:

–  інтуїтивні (методи експертних оцінок, історичних 
та географічних аналогій);

–   формалізовані (розрахункові) (методи прогнозної екс-
траполяції, моделювання, економіко-математичні).

Інтуїтивні методи використовуються в тих випадках, коли 
неможливо врахувати вплив багатьох факторів через склад-
ність об’єкта прогнозування. Ці методи переважно базуються 
на використанні експертних оцінок. У цьому разі використову-
ються думки експертів про поведінку об’єкта прогнозування.

Сутність методу експертних оцінок полягає в тому, що 
в основу прогнозу закладаються здійснені експертизи (ана-
ліз явищ, об’єктів, процесів та можливих шляхів їх розвитку) 
окремими фахівцями (індивідуальна експертна оцінка) або гру-
пою фахівців (колективна експертна оцінка) [1, c. 168]. Хоча 
отримані результати експертного аналізу мають певною мірою 
суб’єктивний характер, його переваги полягають в отриманні 
незалежних та фахових оцінок.

Метод історичних та географічних аналогій і прогнозу-
вання за зразком вимагає застосування своєрідної екстраполя-
ції. Техніка прогнозування полягає в аналізі високорозвиненої 
аналогічної системи (країни, регіону, галузі), і на основі історії 
розвитку процесу, що вивчається, у високорозвиненій системі 
будується прогноз для менш розвиненої системи. Практика 
свідчить про те, що такі аналогії можна використовувати під 
час визначення шляхів розвитку нових галузей і видів техніки 
(виробництво ЕОМ, телевізорів тощо), структури виробни-
цтва, споживання тощо. Отриманий таким чином зразок є лише 
початковим пунктом прогнозування. Остаточного висновку 
можна дійти, лише наслідуючи внутрішні умови розвитку 
та закономірності [2, c. 90].

Формалізовані методи прогнозування базуються на матема-
тичній теорії, яка забезпечує підвищення достовірності та точ-
ності прогнозів, значно скорочуючи строки їх розроблення, дає 
змогу забезпечити діяльність з оброблення інформації та оці-
нювання результатів [6, с. 131]. До цієї групи належать такі 
методи.
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1) Методи екстраполяції, що базуються на припущенні про 
безперервність розвитку процесів реального життя. Якщо для 
системи в минулому був характерним розвиток (зростання чи 
спад) з певною постійною швидкістю або прискоренням, то є під-
стави вважати, що ця швидкість чи прискорення залишаються 
незмінними і на певний проміжок часу в майбутньому [7, c. 610].  
Під час формування прогнозів за допомогою екстраполяції вихо-
дять з тенденцій змін тих чи інших кількісних характеристик 
об’єкта, що статистично склалися. Він враховує динаміку прогно-
зованих індикаторів, а також можливі тенденції їх варіації.

2) Методи моделювання (економіко-математичні методи), 
що передбачають використання в процесі прогнозування різ-
них видів економіко-математичних моделей, які становлять 
формалізований опис об’єкта (економічного процесу), що 
досліджується, у вигляді математичних залежностей [2, c. 90].

Кожен з цих методів має свої переваги й недоліки. Необхідно 
зазначити, що жоден з розглянутих методів не може забезпечити 
високої надійності прогнозу. Тому на практиці зазвичай зверта-
ються до комбінованих, комплексних методів. Такий підхід дає 
змогу усунути недоліки окремих методів і гарантувати більшу точ-
ність та надійність прогнозів. Необхідно відзначити, що складні 
статистичні моделі часто не дають точних прогнозів, незважаючи 
на підтвердження їхньої адекватності, тоді як найпростіші моделі, 
незважаючи на їхню статистичну обмеженість, часто дають 
значно кращі результати з точки зору точності прогнозування.

Розвиток ринку праці в Україні супроводжується численними 
викликами та ризиками, а основним вектором трансформації 
сучасного ринку праці, як зазначає І. Петрова [5, c. 137], є інно-
ваційний розвиток, вплив якого є неоднозначним. Для зниження 
впливу викликів і ризиків на ринок праці істотним є прогнозування 
ринку праці, ключовим показником якого є чисельність зайнятого 
населення. З метою прогнозування значення цього показника про-
ведено економіко-математичне моделювання чисельності зайня-
того населення віком 15–70 років в Україні.

Для дослідження використано ті статистичні дані, які є еко-
номічними факторами впливу на чисельність зайнятого насе-
лення віком 15–70 років в Україні, насамперед чисельність осіб 
працездатного віку, приріст фізичного обсягу валового внут-
рішнього продукту до попереднього року, приріст споживчих 

цін до попереднього року, приріст реальної заробітної плати 
до попереднього року, витрати на інноваційну діяльність, дер-
жавні видатки на освіту (табл. 1).

В моделі очікується, що зростання чисельності осіб праце-
здатного віку позитивно вплине на чисельність зайнятого насе-
лення віком 15–70 років, адже саме зайняті люди працездатного 
віку складають найбільшу частку серед зайнятого населення 
віком 15–70 років. Цілком логічним є очікування того, що 
зростання фізичного обсягу валового внутрішнього продукту 
здійснюватиме позитивний вплив на чисельність зайнятого 
населення віком 15–70 років. Зростання споживчих цін забез-
печує зростання чисельності зайнятого населення, бо спонукає 
тих, хто не має роботи, активно її шукати. Також припускаємо, 
що зростання реальної заробітної плати матиме кумулятив-
ний позитивний ефект, а саме збільшення як пропозиції робо-
чої сили, так і попиту на робочу силу у зв’язку зі зростанням 
попиту на товари й послуги, що спричинено збільшенням купі-
вельної спроможності населення. Зростання витрат на іннова-
ційну діяльність приведе до зростання чисельності зайнятого 
населення в короткостроковому періоді, проте в довгостроко-
вому періоді таке зростання витрат на інновації сприятиме під-
вищенню ефективності виробництва, а отже, може призвести 
до зменшення чисельності зайнятого населення. Іншим істот-
ним моментом є відображення в моделі такої важливої змінної, 
як державні видатки на освіту. Зростання державних видатків 
на освіту сприятиме зростанню чисельності зайнятого насе-
лення. Проте такий вплив відбуватиметься не прямим чином, 
а в процесі якісних змін на ринку праці. Адже здобуття освіти 
може істотно вплинути на рівновагу на ринку праці шляхом 
зменшення надлишку чи скорочення дефіциту пропозиції робо-
чої сили за певною професією.

Для здійснення математичних розрахунків ми використали 
статистичні дані за 2000–2016 рр. Моделювання чисельності 
зайнятого населення віком 15–70 років в Україні здійснено шля-
хом використання методу найменших квадратів з метою побу-
дови рівняння регресії. Результатами моделювання є побудована 
модель залежності (для моделювання використано інструмент 
«Регресія» пакета «Аналіз даних» програми Microsoft Office 
Excel згідно з даними, відображеними в табл. 2).

Таблиця 1
Позначення та найменування факторів, які входять до складу економіко-математичної моделі  

чисельності зайнятого населення в Україні
№ Позначення 

показника Опис показника Очікуваний вплив показника на чисельність 
зайнятого населення

1 Чзайн Чисельність зайнятого населення віком 15–70 років, 
тис. осіб. (залежна змінна)

2 Чпрац Чисельність осіб працездатного віку, тис. осіб. Зростання чисельності осіб працездатного віку матиме 
позитивний вплив на чисельність зайнятого населення.

3 Пввп Приріст фізичного обсягу валового внутрішнього 
продукту до попереднього року, %. Позитивно впливатиме зі значенням більше 0%.

4 Пцін Приріст споживчих цін до попереднього року, %. Зростання споживчих цін позитивно впливатиме  
на чисельність зайнятого населення.

5 Пзарп Приріст реальної заробітної плати до попереднього 
року, %.

Збільшення реальної заробітної плати сприятиме 
зростанню чисельності зайнятого населення.

6 Віннов Витрати на інноваційну діяльність, млн. грн.
Зростання витрат на інноваційну діяльність матиме 
позитивний вплив на чисельність зайнятого населення 
в короткостроковому періоді.

7 Восвіт Державні видатки на освіту, млн. грн. Матиме непрямий позитивний вплив на чисельність 
зайнятого населення.

Джерело: розроблено автором
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Таблиця 2
Вихідні дані для побудови економіко-математичної моделі  

чисельності зайнятого населення віком 15–70 років в Україні

Рік

Чисельність 
зайнятого 
населення 

віком 15–70 
років, тис. осіб

Чисельність 
осіб 

працездатного 
віку, тис. осіб

Приріст 
фізичного 

обсягу валового 
внутрішнього 
продукту до 

попереднього 
року, %

Приріст 
споживчих 

цін до 
попереднього 

року, %

Приріст 
реальної 

заробітної 
плати до 

попереднього 
року, %

Витрати на 
інноваційну 
діяльність, 
млн. грн.

Державні 
видатки  
на освіту,  
млн. грн.

2000 20 175,0 28 713,1 5,9 28,2 -0,9 1 760,1 7 085,5
2001 19 971,5 28 787,7 8,8 12 19,3 1 979,4 9 903,9
2002 20 091,2 28 809,7 5,3 0,8 18,2 3 018,3 12 268,3
2003 20 163,3 28 880,9 9,5 5,2 15,2 3 059,8 14 977,7
2004 20 295,7 28 947,9 11,8 9 23,8 4 534,6 18 333,2
2005 20 680,0 28 892,0 3,1 13,5 20,3 5 751,6 26 801,8
2006 20 730,4 28 863,9 7,6 9,1 18,3 6 160,0 33 785,0
2007 20 904,7 28 751,0 8,2 12,8 12,5 10 821,0 44 333,6
2008 20 972,3 28 585,2 2,2 25,2 6,3 11 994,2 60 959,4
2009 20 191,5 28 373,3 -15,1 15,9 -9,2 7 949,9 66 773,6
2010 20 266,0 28 098,7 4,1 9,4 10,2 8 045,5 79 826,0
2011 20 324,2 27 849,4 5,4 8 8,7 14 333,9 86 253,6
2012 20 354,3 27 934,2 0,2 0,6 14,4 11 480,6 101 560,9
2013 20 404,1 28 030,4 0 -0,3 8,2 9 562,6 105 538,7
2014 18 073,3 26 652,9 -6,6 12,1 -6,5 7 695,9 100 109,5
2015 16 443,2 24 316,6 -9,8 48,7 -20,2 13 813,7 114 193,5
2016 16 276,9 24 342,9 2,3 13,9 9,0 23 229,5 129 437,7
2017 16 156,4 24 039,0 2,5 14,4 19,1 9 117,5 177 915,8

Джерело: розроблено автором на основі джерел [3; 4]

Отримана модель матиме такий вигляд:

× × Ï Ïçàéí ïðàö ââï öіí= − + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+

21330 3886 1 4137 11 1217 23 249

5

, , , ,

,, , ,2251 0 0414 0 015⋅ + ⋅ + ⋅Ï Â Âçàðï іííîâ îñâіò . (1)

Рівняння регресії має задовільні економетричні властиво-
сті. Коефіцієнт детермінації цієї моделі становить 0,993, що 
свідчить про те, що зміна чисельності зайнятого населення 
в Україні на 99,3% визначається дослідженими незалежними 
змінними.

Для прогнозування чисельності зайнятого населення на 
базі цієї моделі використано дані незалежних змінних, які опу-
бліковані в періодичному виданні Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України «Україна: перспективи розвитку 
(консенсус-прогноз)» (табл. 3) [6].

Розраховані прогнозовані дані наведені в табл. 4.

Таблиця 3
Прогноз чисельності зайнятого населення в Україні  

у 2017–2020 рр.

Рік
Чисельність зайнятого населення, тис. осіб

Оптимістичний 
прогноз

Реалістичний 
прогноз

Песимістичний 
прогноз

2018 17 923,7 17 125,3 16 754,9
2019 18 263,9 17 338,2 16 890,5
2020 18 713,3 17 804,1 17 449,3
2021 19 312,7 18 288,7 17 867,8

Джерело: розраховано автором

Аналіз розрахованих прогнозованих даних, поданих 
у табл. 4, дає можливість зробити висновок про те, що протя-
гом 2018–2021 рр. буде простежуватися зростання чисельності 
зайнятого населення в Україні. У 2021 р. чисельність зайня-
того населення досягне 17 867,8 тис. осіб за песимістичним 
прогнозом, 18 288,7 тис. осіб – за реалістичним прогнозом, 
19 312,7 тис. осіб – за оптимістичним прогнозом.

Розроблена модель не враховує факторів зовнішнього 
середовища та міграцію населення, що може вплинути на ймо-
вірність справдження розрахованого прогнозу.

Висновки. Прогнозування є важливим елементом досліджень 
ринку праці. Серед методів прогнозування виділяють інтуїтивні 
(експертні) та формалізовані (методи економічного аналізу), спе-
ціалізація яких обумовлена специфікою цілей і завдань, кількістю 
та якістю вихідної інформації, періодом прогнозу. На практиці 
доцільно застосовувати комбіновані, комплексні методи, адже 
жоден з методів не може забезпечити високої надійності прогнозу. 
Використання методів прогнозування в економіці дає змогу визна-
чити її структуру й елементи, їхні взаємозв’язки та механізми 
функціонування, а також виявити напрями розвитку.

На ринку праці одним зі значущих показників є чисельність 
зайнятого населення. Як показало дослідження, на чисельність 
зайнятого населення значний вплив здійснюють такі фактори, як 
чисельність осіб працездатного віку, приріст фізичного обсягу 
валового внутрішнього продукту, приріст споживчих цін, приріст 
реальної заробітної плати, витрати на інноваційну діяльність, 
державні видатки на освіту. Прогнозування чисельності зайня-
того населення в Україні показало, що протягом 2018–2021 рр. 
простежуватиметься зростання досліджуваного показника.
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Чакалова К.А. Прогнозирование численности за-
нятого населения в Украине

Аннотация. В статье рассмотрены особенности 
прогнозирования численности занятого населения в 
Украине. Приведена классификация основных методов 
прогнозирования, дана характеристика этих методов, 
раскрыты особенности их применения. Определены 
факторы, влияющие на численность занятого населе-
ния в Украине. Предоставлена характеристика влияния 
этих факторов на численность занятого населения. По-
строена экономико-математическая модель зависимо-
сти численности занятого населения в Украине от ис-
следованных факторов. Определены значения факторов 
модели за 2018–2021 гг., а также осуществлено оптими-
стическое, реалистическое и пессимистическое прогно-
зирование численности занятого населения Украины.

Ключевые слова: прогнозирование, рынок труда, 
численность занятого населения, экономико-математи-
ческие методы, факторы.

Chakalova K.O. Forecasting the number of  
the employed population in Ukraine

Summary. The article deals with the peculiarities 
of forecasting the number of the employed population in 
Ukraine. The classification of the main methods using in 
forecasting is given, these methods are characterized and 
the peculiarities of their using are revealed. The factors 
influencing the number of the employed population in 
Ukraine are determined. The influence of these factors on 
the number of the employed population is characterized. 
The economical and mathematical model of the dependence 
of the number of the employed population in Ukraine on the 
investigated factors is constructed. The value of the factors 
in the model for 2018–2021 years is determined, as well as 
optimistic, realistic and pessimistic predictions of the num-
ber of the employed population are made.

Keywords: forecasting, labor market, number of em-
ployed population, economical and mathematical methods, 
factors.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  
З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Анотація. У статті представлено теоретико-прак-
тичні аспекти оподаткування в зарубіжних країнах, 
особливості їх податкових систем та адміністрування 
податків. Дослідження зарубіжного досвіду та проб-
лемних питань вітчизняної практики дало змогу за-
пропонувати шляхи удосконалення податкової системи 
України з метою створення сприятливих умов для роз-
витку суб’єктів господарювання та відновлення пози-
тивної економічної динаміки.

Ключові слова: податки, податкова система, опо-
даткування, податкове адміністрування, зарубіжний 
досвід, податкова політика.

Постановка проблеми. Провідне значення у формуванні 
дохідної частини бюджету відіграють податки. За роки неза-
лежності в Україні податкова система зазнавала значних змін: 
від високого рівня податкових ставок і високого податкового 
навантаження до скорочення кількості податків та оптимізації 
пільг. Сьогодні податкова система України забезпечує близько 
80% доходів бюджету. Оподаткування було й залишається важ-
ливим чинником наповнення державного бюджету, тому подат-
кова реформа в Україні набула статусу пріоритетної. Водночас 
євроінтеграційний вибір України, необхідність підвищення 
темпів економічного зростання, вирішення проблем військової 
агресії потребують подальшого реформування податкової сис-
теми з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, 
пов’язані з удосконаленням податкової системи, податковим 
реформуванням, дослідженням різних аспектів оподаткування 
в зарубіжних країнах, висвітлені в публікаціях як науковців, 
так і практиків. Серед них в аспекті порушеної у статті проб-
лематики слід назвати таких, як А. Вігірінський, А. Лавре-
шов, Л. Ліпкова, М. Грес, А. Понсарова, В. Кміть, О. Яскевич, 
О. Котляр, А. Ослунд [1–6]. Їхні дослідження та коментарі 
підкреслюють важливість функціонування ефективної подат-
кової системи, необхідність її удосконалення для розвитку 
національних економік в умовах зміни світового податкового 
клімату та загострення податкової конкуренції. Нові виклики 
потребують пошуку шляхів подальшого вдосконалення вітчиз-
няної податкової політики та податкової системи з урахуванням 
світового досвіду, що дасть змогу окреслити нові можливості 
та перспективи податкового реформування.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Сучасні економічні зрушення вимагають змін та вдо-

сконалення податкової системи країни, адаптації позитивного 
зарубіжного досвіду як одного з варіантів удосконалення 
та покращення функціонування податкової системи, що спри-
ятиме вирішенню низки проблемних питань оподаткування 
в Україні.

Мета статті полягає у висвітленні особливостей податко-
вих систем зарубіжних країн та виокремленні тих елементів 
оподаткування, які доцільно враховувати у вітчизняній прак-
тиці для створення сприятливих умов розвитку суб’єктів госпо-
дарювання та відновлення й стабілізації позитивної економіч-
ної динаміки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Можна конста-
тувати, що податкова система України сформована, однак має 
низку недоліків, серед яких слід назвати переважно фіскальну 
спрямованість, все ще громіздке податкове адміністрування, 
низьку податкову культуру платників податків, ухилення від 
оподаткування.

Зазвичай розвиток податкової системи може відбуватися 
двома шляхами, а саме внесенням змін та доповнень у чинне 
податкове законодавство чи проведенням реформи. В Україні ці 
два шляхи тісно переплетені. Прийняття Податкового кодексу 
України (ПКУ) упорядкувало систему оподаткування, однак 
час показав його недосконалість [7]. Тому внесення постій-
них змін до ПКУ з метою спрямування податкової системи 
в якісно новий стан недостатньою мірою сприяє покращенню 
інвестиційного клімату, продовжується практика ухиляння від 
оподаткування, зберігається значна частка тіньового сектору 
економіки. Крім того, збільшення урядом мінімальних заробіт-
них плат та дефіцит пенсійного фонду спричиняють зростання 
податкових ризиків у середньостроковій перспективі.

Системне проведення податкової реформи та перманентні 
зміни в Податковому кодексі України вважаються необхідними 
в Україні для забезпечення достатнього рівня надходжень до 
бюджету, подолання дефіциту бюджету, погашення постійно 
зростаючого державного боргу, створення сприятливих умов 
для розвитку суб’єктів господарювання та відновлення пози-
тивної економічної динаміки. Водночас важливими питаннями 
сьогодні є забезпечення відносної простоти адміністрування 
податків, прозорості, забезпечення надійної системи податко-
вого контролю та її реальної децентралізації.

Слід зазначити, що податкова реформа в Україні відбува-
ється під впливом міжнародної податкової конкуренції, необ-
хідності європейської податкової гармонізації та координації 
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національної податкової політики в напрямі досягнення стра-
тегічної мети, що полягає в інтеграції країни до ЄС. Тому 
реформування податкової системи України здійснюється з ура-
хуванням сучасних тенденцій розвитку систем оподаткування 
зарубіжних країн, зокрема країн-членів ЄС.

Для податкової системи України характерне переважання 
непрямих податків, що певним чином нівелює втрати бюджету 
внаслідок ухиляння від оподаткування. У країнах з ринко-
вою економікою це співвідношення має певні особливості. 
Наприклад, у США, Японії, Великобританії, Канаді переважа-
ють прямі податки (зокрема, у США вони становлять 54,7%), 
у Франції – непрямі (56,6%), серед яких слід назвати податки 
на споживання (на додану вартість, продаж та обіг), акцизи, 
внески підприємців у фонди соціального страхування. Німеч-
чина та Італія мають більш урівноважену структуру податків 
(частка непрямих податків у Німеччині становить 45,2%, в Іта-
лії – 48,9%) [4; 8].

Податкові системи зарубіжних країн також змінюються, 
хоча більш повільно, ніж в Україні. Так, останніми роками 
основними змінами в оподаткуванні прибутку корпорацій стало 
зниження податкових ставок. Наприклад, за останні десять 
років знижено ставки корпоративного податку в Бельгії (із 45% 
до 39%), Канаді (з 36% до 29%), Данії (з 50% до 34%), Франції 
(із 45% до 33%), Німеччині (з 56% до 45%), Японії (із 43% до 
37%), Швеції (із 52% до 28%), США (із 45% до 39,6%). Вод-
ночас відбувався процес розширення податкових баз з цього 
податку. Його частка в структурі податкових надходжень в еко-
номічно розвинених країнах залишається стабільною на рівні 
8–9% [2]. Слід зазначити, що податок на прибуток, на який 
глобальні та європейські процеси координації та гармонізації 
мають незначний вплив, сьогодні набув особливої значимості, 
а способи оподаткування доходів у різних країнах стають істот-
ними чинниками міжнародної податкової конкуренції [3].

Окремі аспекти позитивного досвіду вирішення проблем-
них питань з удосконалення податкових систем є в багатьох 
країнах світу. Розглянемо більш детально приклад оподатку-
вання в таких країнах-членах ЄС, як Італія та Латвія. Їх пози-
тивний досвід можна легко запозичити та адаптувати до вітчиз-
няних умов, адже Італія та Литва є унітарними державами, як 
і Україна, крім того, Латвія є пострадянською країною.

Податкова система Італії досить складна й специфічна. Осо-
бливостей оподаткування дуже багато, насамперед це визначення 
суб’єктів оподаткування, а також того, чи є вони резидентами 
країни. Від цього залежить база оподаткування. Коли суб’єктом 
оподаткування є резидент Італії, то він сплачує податки в казну 
держави з усіх видів доходів (включаючи закордонні), нерези-
дентом – тільки з прибутку, який він отримує на території країни. 
Компанії-нерезиденти в Італії повинні здійснювати відрахування 
з чітко окресленого переліку доходів (табл. 1).

Таблиця 1
Перелік та ставки податку на доходи  

нерезидентів в Італії
Дохід Ставка податку,%

Дивіденди 26 (1,2 для резидентів ЄС та ЄЕЗ)
Роялті 22,5
Відсотки 12,5/26
Технічні збори 30
Грошові перекази 0

Джерело: побудовано авторами за джерелом [9]

Найбільш прибутковими щодо наповнення бюджету в Італії 
вважаються податок на додану вартість (ПДВ) і податок на при-
буток, адже в сумі ці два податки забезпечують найбільшу частку 
податкових надходжень до бюджету. Також особливістю податко-
вої системи Італії, якої немає у жодній країні, є наявність податку 
на телебачення, зокрема володіння обладнанням, яке дає змогу 
прослуховувати радіо й телепередачі, незалежно від фактичного 
використання або наміру використовувати цю послугу. Податок 
надходить до бюджету державної телерадіокомпанії RAI.

Окрім прямого оподаткування (IRPEF), в Італії існують 
також регіональний податок у розмірі 0,7–3,33% та муніци-
пальний податок у розмірі 0–0,9%. Стандартна ставка корпора-
тивного податку в Італії (IRES) у 2018 р. становить 24%. Крім 
того, місцевий податок (ІРАП) нараховується за ставкою, як 
правило, 3,9%, в результаті чого ефективна податкова ставка 
дорівнює 27,9%. Банки та фінансові компанії платять корпора-
тивний податок у розмірі 27,5%.

В Італії всі доходи залежно від джерел поділяються на 
5 основних категорій: доходи за підприємництво; доходи за 
роботу по найму, фріланс; доходи за нерухомість і земельну 
власність; доходи за капітал; інші джерела доходів. Також існує 
поняття податкових збитків: якщо компанія мала податкові 
збитки в перші 3 роки діяльності, то їх можна додати у статтю 
витрат фірми на найближчі 5 років. Також в Італії звільняється 
від оподаткування дохід сільськогосподарських, деяких вироб-
ничих і малих рибальських кооперативів. З прибутку можуть 
бути вирахувані збитки за п’ять років [9].

Всі фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які отримують 
доходи на території Італії, повинні платити податки. Щорічно 
в податкову службу подається податкова декларація. Також 
в країні передбачено податковий кредит, який умовно можна 
розділити на такі категорії: у зв’язку з трудовою діяльністю, 
сімейний податковий кредит, інші причини.

Податкову та митну політику в Латвії розробляє Міністер-
ство фінансів, яке й готує рекомендації для установ, відпові-
дальних за податкове та митне управління, щодо здійснення 
податкової та митної політики. Контроль над справлянням 
податків здійснює Служба державних доходів (СДД).

Податкова система Латвії передбачає систему податкових 
ставок, знижок з податків і грошової допомоги, що дає змогу 
кожному платнику податків вибрати оптимальну сферу діяль-
ності й управління своїми коштами [10].

Система оподаткування та зборів в Латвії складається з:
– державних податків, об’єктів та ставок, які встановлю-

ються Сеймом;
– державних зборів, які застосовуються відповідно до 

Закону «Про податки та збори», інших законів та постанов 
Кабінету Міністрів;

– зборів місцевого самоврядування;
– інших обов’язкових платежів, встановлених норматив-

ними актами Європейського Союзу.
Згідно з латвійським законодавством податки поділяються 

на прямі та непрямі. До прямих податків відносяться податок 
на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб 
(ПДФО), обов’язкові внески до державного соціального стра-
хування, податок на мікропідприємство, податок на нерухо-
мість та солідарний податок. До непрямих відносяться ПДВ, 
акцизний збір, податок на електроенергію, операційний пода-
ток на транспортні засоби, податок на автомобільні компанії, 
мито. Окремо виділяють податок за користування природними 
ресурсами.



92

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Податок на прибуток підприємств в Латвії має свої особли-
вості. Податковий період складає один рік, але він не залежить 
від бюджетного періоду. Також цікавим є те, що ще до подання 
декларації податок сплачується авансованим платежем. Отже, 
якщо брати період січня-червня 2018 р., то декларацію підпри-
ємство має подати до 20 липня 2018 р., а податок повинен за 
цей період бути сплаченим авансом.

Податок на прибуток платять особи вільних професій або 
підприємства, зареєстровані як платники податків, включаючи 
сільськогосподарські та риболовецькі господарства. Передба-
чена компенсація податку на прибуток для платників податків, 
які оплачують освіту або медичні послуги. Коригування бази 
оподаткування переважно здійснюється для того, щоби пере-
конатися, що доходи перевищують ті витрати, які не обклада-
ються податком (наприклад, витрати, не пов’язані безпосеред-
ньо з комерційною діяльністю), або для того, щоби знизити 
доходи, якщо законом передбачено знижки з податку. Оподат-
кування прибутку підприємств в Латвії та його база наведені 
в табл. 2.

З 1 січня 2018 р. ставка ПДФО в Латвії, як і в Італії, є про-
гресивною. Також у Латвії існують певні особливості оподат-
кування. Так, з 30 червня 2011 р. акцизним податком не обкла-
дається природний газ, який використовується як паливо [10]. 
Також існує солідарний податок, який сплачується тоді, коли 
дохід перевищує максимальну суму об’єкта обов’язкових внес-
ків державного соціального страхування (більше 55 000 євро). 
У 2017 р. внесені зміни до податку на користування корисними 
копалинами, а саме додано базу оподаткування, таку як викиди 
вуглекислого газу. Ще цікавим є те, що в Латвії сплачується 
податок на електроенергію. Сплачується він суб’єктами, які 
постачають електроенергію кінцевим споживачам та виробни-
кам самоврядування. Ставка податку встановлюється в латах 
на мегаватт-годину [11].

Таким чином, аналіз податкових систем Італії та Литві свід-
чить про те, що у них сформована більш широка база оподат-
кування, ніж в Україні. В Україні загалом необхідно застосову-
вати системний підхід до податкової реформи.

Цікавим є досвід реформування податкової системи з точки 
зору пошуку й розробки більш ефективних методів оподатку-
вання доходів у Чеській і Словацькій Республіках. Незважаючи 
на те, що оподаткування доходів у цих країнах суттєво не різ-
ниться, до змін більше схильна Словаччина, а Чехія є більш 
консервативною, при цьому система оподаткування у Словач-
чині більш ефективна й менш затратна, ніж у Чехії [9].

Стимулювання виведення бізнесу із «сірої зони» економіки 
та підвищення інвестиційної активності країни чи певного 
регіону не завжди результативні, попри вдосконалення законо-
давства, про що свідчить аналіз останніх змін у Податковому 
кодексі України.

Сьогодні в Україні Законом «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України про поліпшення інвестиційного клі-
мату в Україні» від 21 грудня 2016 р. № 1797-VIII (далі – Закон) 
передбачено звільнення на три роки після всіх перевірок ново-
створених підприємств, якщо такі є, а їх обіг менше 3 мільйо-
нів гривень [12]. Реалізовано правила електронного платника 
податків на рівні ПКУ. Ця ініціатива дасть змогу платникам 
податків мати менше контактів з контролюючими органами, 
що, зрештою, знизить ризик корупції. Крім того, використання 
електронних кабінетів дасть змогу платникам податків витра-
чати менше часу й ресурсів для реалізації своїх прав і обов’яз-
ків, що приведе до спрощення податкового адміністрування. 
Щодо ПДВ, то серед нововведень слід підкреслити перш за 
все заміну двох регістрів заявок на його відшкодування. Це 
дасть змогу уникати правової невизначеності, що мала місце 
у 2016 р. Таким чином, всі платники ПДВ на момент подачі 
заяви на відшкодування з бюджету будуть записані в тому ж 
регістрі в хронологічному порядку [12].

Нині основні положення цього Закону допомагають мінімі-
зувати часові витрати на адміністрування податків для обох сто-
рін. Будь-яка людина може отримати індивідуальну консультацію 
з податкових питань через офіційний сайт. Додатково створюється 
Єдиний державний реєстр таких консультацій. Водночас цим Зако-
ном введено поняття податкової відпустки до 31 грудня 2021 р., 
що полягає у застосуванні нульової ставки податку на прибуток 
підприємств для тих підприємств, чий річний дохід не перевищує 
3 мільйонів гривень, а розмір винагороди (доходу) працівників, 
розрахований за кожний місяць звітного періоду, не нижче двох 
мінімальних заробітних плат, за дотримання таких умов.

1) Підприємство створене до 1 січня 2017 р.
2) Підприємства, діяльність яких протягом трьох років 

поспіль в попередні роки приносила річний дохід у розмірі не 
більше 3 мільйонів гривень, а середня кількість співробітників 
у цей період була від 5 до 20 осіб.

3) Підприємства, які були зареєстровані платниками цього 
податку відповідно до правил, які діяли до 1 січня 2017 р., в якому 
до останнього календарного року сума доходів від виробництва 
товарів (робіт, послуг) встановлена до 3 мільйонів гривень, а 
середня кількість працівників складала від 5 до 50 осіб.

Таблиця 2
Податкові ставки та база оподаткування податку на прибуток підприємств Латвії у 2018 р.

Платники База оподаткування Податкова ставка
Латвійські компанії або компанії-
резиденти, які здійснюють 
комерційну діяльність

Розподілений прибуток (розрахункові дивіденди, платежі, що розглядаються 
як дивіденди, та дивіденди, що вважаються), а також розподіл прибутку, що 
підлягає визначенню (витрати, не пов’язані з економічною діяльністю тощо).

20%

Іноземні компанії або компанії-
нерезиденти, комерційні 
організації, фізичні та інші особи

Винагорода за управління та консультаційні послуги. 20%
Винагорода за відчуження нерухомого майна, розташованого в Латвії. 3%
Платежі юридичним особам, фізичним особам та іншим особам,  
які перебувають, створені або засновані в країнах чи територіях  
з низьким оподаткуванням або без оподаткування.

20%

Постійні представництва 
підприємств-нерезидентів Загальний дохід. 15%

Індивідуальні підприємства Загальний дохід. 26%
Джерело: [11]
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Водночас змінилися критерії для платника податків, що від-
носяться до категорії великих платників податку. Зокрема, від 
12 до 20 мільйонів гривень платежів; ставка оплати в держав-
ний бюджет збільшена для платежів, що контролюються ДФС; 
критерій доходу для всіх видів діяльності за останні чотири 
податкові квартали (звітність) збільшено з 500 мільйонів гри-
вень до 1 мільярда гривень.

Станом на 1 січня ФОП другої та третьої груп будуть 
змушені заплатити одноразовий внесок соціального страху-
вання в розмірі 704 гривень на місяць, навіть якщо тимчасово 
не мають прибутку. Водночас ФОП першої групи матимуть 
можливість платити половину мінімального внеску в розмірі 
352 грн. на місяць. Раніше ФОП, які свого часу мали дохід, 
сплачували 5% від доходу. Саме тому багато підприємців пла-
тили податки, тільки якщо у них були реальні доходи. Таким 
чином, ці зміни призвели до чисельних ЄСВ черг в центрі адмі-
ністративних послуг через процес масового закриття неприбут-
кових ФОП, щоб уникнути сплати податків без прибутку.

Засновано податок в половину суми від загальної ставки 
(18%), тобто 9% для пасивного доходу у вигляді дивідендів за 
акціями, інвестиційними сертифікатами, корпоративними пра-
вами, що повинні бути оплачені нерезидентами, інститутами 
спільного інвестування, суб’єктами які не платять прибутковий 
податок. Ця ставка податку, визначається також на пасивний 
дохід у вигляді дивідендів від зовнішньої сторони.

Розмір добових, які не вимагають документального під-
твердження, які не обкладаються ПДФО у 2017 р., становитиме 
для відряджень в Україні 0,1 мінімальної заробітної плати, 
встановленої на 1 січня (320 грн.), для відряджень за кордон – 
0,375 МЗП (1 200 грн., або близько 40 євро).

Протягом 2016 р. сільськогосподарські виробники мали 
право вибирати 4 групу спрощеної системи оподаткування. 
З 1 січня 2017 р. спеціальна система оподаткування в галузі 
скасована. Водночас державний бюджет 2017 р. подвоює сіль-
ськогосподарські субсидії до 5,5 млрд грн.

Запроваджено електронний кабінет для платників податків, 
завдяки якому можна надсилати листи до контролюючих орга-
нів; надавати й отримувати документи (податкові декларації, 
скарги, акти перевірок, звітність та інші документи); перегля-
дати інформацію в режимі реального часу про платника подат-
ків, а також отримати таку інформацію у вигляді документа, 
який генерується автоматично.

Ухвалення електронного обміну інформацією з податко-
вими органами можна віднести до безперечних переваг Закону. 
Проте експерти вже зауважують, що введення єдиного елек-
тронного документа ускладнює захист конфіденційної інфор-
мації. Також не виключається ризик несанкціонованого про-
никнення в електронні системи.

Таким чином, розглянутий Закон спрямований на покра-
щення інвестиційного клімату в Україні за рахунок спрощення 
податкової системи, підвищення прозорості та якості адміністру-
вання податків, ліквідації поширених схем ухилення від оподат-
кування тощо. Водночас, як вважають окремі науковці, спро-
щення податкової системи не є тенденцією в зарубіжних країнах, 
а в Україні податкова система не відрізняється своєю складністю 
[2]. Ймовірно, більш актуальними для України є питання спро-
щення адміністрування, зменшення кількості безсистемних змін 
у податкове законодавство, зниження ухилення від оподатку-
вання, формування у суспільстві податкової культури.

Економічний експерт А. Вігірінський вважає, що у зв’язку 
зі змінами законодавства всі суб’єкти господарювання будуть 

змушені виконувати свій конституційний обов’язок щодо сплати 
податків, адже «податкова культура – теж потрібна річ у нашому 
суспільстві, її інакше, як примусом, не вдасться виховати» [1].

Важливим аспектом удосконалення оподаткування в Укра-
їні є використання податкової відпустки. Податкова відпустка – 
механізм, спрямований на підвищення підприємницької актив-
ності. Результатом, ймовірно, стане значне збільшення кількості 
новостворених суб’єктів господарювання. Проте експерти 
вважають, що запровадження п’ятирічних податкових канікул 
для всіх малих підприємств є недоцільним. Вони можуть бути 
застосовані лише для новостворених суб’єктів господарювання 
після перевірки того, чи справді вони нові, а не перереєстровані 
під іншою назвою.

Висновки. Нині в Україні створено податкову систему, 
яка дає змогу мобілізувати кошти в розпорядження держави, 
тобто податки виконують перш за все фіскальну функцію. 
Водночас для більш ефективного здійснення їхнього розпо-
ділу та перерозподілу на цілі економічного й соціального роз-
витку, а отже, підвищення регулятивної функції податкової 
системи необхідне подальше її вдосконалення з урахуванням 
позитивного зарубіжного досвіду. Проведений аналіз досвіду 
прогресивних моделей оподаткування, які використовуються 
в зарубіжних країнах, зокрема Італії і Латвії, свідчить про 
те, що окремі їх елементи доцільно адаптувати в Україні для 
вдосконалення регулятивного характеру впливу на економіку. 
Це насамперед стосується визначення шкали величин доходу 
й відповідних податкових ставок для кожного рівня доходу 
суб’єкта господарювання та фізичних осіб; повного звільнення 
від оподаткування на певний період або надання податкових 
пільг підприємствам видобувної галузі для стимулювання роз-
робки родовищ власного природнього газу та їх належної екс-
плуатації. Крім того, для системного вдосконалення податкової 
політики та податкової системи України важливо вирішити такі 
завдання:

– підвищення прозорості сплати податків, запровадження 
спрощених процедур адміністрування податків для платників;

– формування податкової культури у суб’єктів господа-
рювання;

– забезпечення надійної системи податкового контролю, яка 
не буде обтяжувати платників податків, але й обумовлюватиме 
відповідальність за вчинення податкового правопорушення.

Для відновлення позитивної економічної динаміки необ-
хідна переорієнтація податкової політики та податкової сис-
теми України на переважно регулюючу/стимулюючу функцію. 
Результатом має стати покращення інвестиційного клімату 
країни та стимулювання інноваційно-інвестиційної активності 
суб’єктів господарювання, що є перспективою подальших 
досліджень.
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Лысяк Л.В., Гуменюк М.А., Филимонова Д.А. 
Усовершенствование налоговой системы Украины с 
учетом опыта зарубежных стран

Аннотация. В статье представлены теоретико-прак-
тические аспекты налогообложения в зарубежных стра-

нах, особенности их налоговых систем и администри-
рования налогов. Исследование зарубежного опыта и 
проблемных вопросов отечественной практики позво-
лило предложить пути совершенствования налоговой 
системы Украины с целью создания благоприятных 
условий для развития субъектов хозяйствования и вос-
становления положительной экономической динамики.

Ключевые слова: налоги, налоговая система; нало-
гообложение, налоговое администрирование, зарубеж-
ный опыт, налоговая политика.

Lysiak L.V., Humeniuk M.O., Filimonova D.A. 
Improvement of the tax system of Ukraine with 
accordance to experience of foreign countries

Summary. The article presents the theoretical and prac-
tical aspect of taxation in foreign countries, the features 
of their tax systems and tax administration. The taxation 
practices in some unitary countries, in particular, Latvia 
and Italy, are considered in more detail. The study of for-
eign experience and problems of domestic practice allowed 
proposing ways to improve tax policy and the tax sys-
tem of Ukraine in order to create favorable conditions for  
the development of economic entities and the resumption of 
positive economic dynamics.

Keywords: taxes, tax system, taxation, tax administra-
tion, foreign experience, tax policy.



95

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 336.144

Мельничук Н.Ю.,
к. е. н., доцент,

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Національна академія статистики, обліку та аудиту

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ

Анотація. У статті розглянуто класифікацію видатків 
бюджету. Проаналізовано класифікацію видатків у розрізі 
її видів, а саме відомчої, економічної, функціональної та 
програмної. Виокремлено проблемні аспекти програмної 
та відомчої класифікації видатків. Запропоновано напря-
ми вдосконалення бюджетної класифікації видатків.

Ключові слова: видатки бюджету, бюджетна класифі-
кація, бюджет, бюджетні кошти, фінансування бюджету.

Постановка проблеми. Видатки забезпечують фінан-
сову підтримку різних сфер національної економіки, харак-
теризують її структуру. Від своєчасності прийняття рішень 
щодо розподілу та використання бюджетних коштів залежить 
збалансованість усієї фінансової системи України. Однак, як 
переконує практика, економіка України зазнає значних втрат 
внаслідок обмеженості та нераціонального використання 
бюджетних ресурсів. Недосконалість організації бюджетного 
процесу та відсутність критеріїв результативності викори-
стання бюджетних ресурсів призводять до невизначеності 
у визначенні пріоритетних напрямів їх спрямування, що впли-
ває на соціально-економічний розвиток України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
теоретичних засад напрямів використання бюджетних коштів 
приділяли увагу такі вітчизняні науковці, як, зокрема, О. Васи-
лик, К. Павлюк, Ю. Пасічник, В. Опарін, В. Федосов.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Незважаючи на актуальність досліджуваного питання, 
в бюджетній класифікації видатків існують проблемні аспекти, 
які потребують додаткового дослідження, що дасть можливість 
запропонувати напрями вдосконалення законодавчого підходу 
до бюджетної класифікації видатків.

Мета статті полягає в дослідженні методологічних засад 
бюджетної класифікації видатків, виокремленні її проблем 
і розробці пропозицій щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Видатки 
бюджету відображають соціальну та економічну політику 
держави. Через них, як і через бюджет загалом, держава бере 
участь у розподільчих процесах, встановлюючи певні пропор-
ції в розподілі [3] бюджетних коштів, спрямовуючи їх у різних 
напрямах (піднесення добробуту населення, розвиток основ-
них галузей економіки та інфраструктури виробництва, реа-
лізація комплексних економічних програм, обслуговування 
державного боргу, національна оборона, державне управління 
та міжнародні відносини), забезпечуючи досягнення сталого 
соціально-економічного розвитку суспільства, підвищуючи 
загальний рівень добробуту громадян.

Згідно із законодавчим підходом, видатки бюджету систе-
матизують за бюджетною класифікацією, під якою розуміють 
групування доходів, видатків і фінансування бюджету за озна-
ками економічної сутності, функціональної діяльності, органі-

заційного устрою тощо відповідно до чинного законодавства 
України та міжнародних стандартів [2].

Вперше бюджетну класифікацію прийнято Верховною 
Радою України 12 липня 1996 р. згідно з Постановою «Про 
структуру бюджетної класифікації України» [10], якою було 
визначено функціональну, відомчу та економічну класифікації 
видатків бюджету. Оскільки структура бюджетної класифікації 
постійно змінювалась відповідно до підходів бюджетної полі-
тики (запровадження у 2002 р. програмно-цільового методу 
планування видатків), з часом виокремлено ще й програмну 
класифікацію видатків і кредитування бюджету.

Сьогодні, згідно з Бюджетним кодексом України, розріз-
няють такі класифікації видатків [2], як відомча, економічна, 
функціональна й програмна (в разі застосування програмно-ці-
льового методу в бюджетному процесі). Застосування цього 
методу передбачає оцінку ефективності використання бюджет-
них коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

Відомча класифікація видатків державного бюджету відо-
бражає розподіл бюджетних призначень за головними розпоряд-
никами коштів бюджетів. На її підставі Державна казначейська 
служба України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх 
розпорядників бюджетних коштів. Згідно з відомчою класи-
фікацією під час аналізування видатків бюджету є можливість 
виокремити того, кому безпосередньо надаються бюджетні асиг-
нування. А це сприяє ефективному бюджетному контролю.

Аналіз державного бюджету України за 2011–2017 рр. 
дає змогу скласти загальні уявлення про розподіл видатків 
бюджету між головними розпорядниками. Укрупнену відомчу 
класифікацію видатків державного бюджету України відобра-
жено на рис. 1.

Як засвідчують дані рис. 1, у 2017 р. найбільший обсяг 
бюджетних коштів було виділено:

– Міністерству внутрішніх справ України, а саме 
58,8 млрд. грн. (середній темп зростання протягом  
2012–2017 рр. сягав 128,4%);

– Міністерству оборони України, а саме 68,9 млрд. грн. 
(середній темп зростання протягом 2012–2017 рр. сягав 
137,66%);

– Міністерству освіти і науки України, а саме 
32,7 млрд. грн. (середній темп зростання протягом  
2012–2017 рр. сягав 109,23%);

– Міністерству охорони здоров’я України, а саме  
16,8 млрд. грн. (середній темп зростання протягом  
2012–2017 рр. сягав 115,21%);

– Міністерству соціальної політики України, а 
саме 144 млрд. грн. (середній темп зростання протягом  
2012–2017 рр. сягав 116,34%).

Економічний зміст видатків зведеного, державного та міс-
цевих бюджетів України розкриває економічна класифікація 
видатків бюджету. Вона відображає економічний бік опера-
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цій, пов’язаний з видатками. Згідно з її кодами здійснюються 
планування та облік видатків бюджетних установ. Економічна 
класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до 
всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання 
бюджету. Відповідно до економічної класифікації виокремлю-
ють поточні та капітальні видатки.

Поточні видатки пов’язані з наданням бюджетних коштів 
юридичним і фізичним особам з метою покриття їх поточних 
потреб. До цих витрат відносять закупівлю товарів і послуг, 
необхідних для утримання економічної та соціальної інфра-
структури; трансферти населенню; поточні субсидії державним 
і приватним підприємствам, а також нижчестоящим органам 
влади; виплату процентів по державному боргу тощо. У своїй 

сукупності поточні видатки формують звичайний бюджет, на 
який припадає основна частина всіх бюджетних витрат. Капі-
тальні видатки пов’язані з інвестуванням бюджетних коштів 
в основні фонди й нематеріальні активи, зі створенням держав-
них запасів і резервів. Капітальні видатки включають витрати 
на нове будівництво та розвиток діючих об’єктів державної 
та комунальної власності, інвестиційні субсидії, довгострокові 
бюджетні кредити й державні гарантії інвесторам, які фінансу-
ють високоефективні інвестиційні проекти [4, с. 4].

Дослідимо динаміку поточних та капітальних видатків 
України протягом 2010–2017 рр. (рис. 2).

Дані рис. 2 показують, що, згідно з економічною класифіка-
цією видатків, поточні видатки у структурі видатків державного 
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Рис. 1. Укрупнена відомча класифікація видатків державного бюджету України за 2011–2017 рр., млрд. грн.
Джерело: розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України [8]
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Рис. 2. Динаміка поточних і капітальних видатків державного та місцевих бюджетів України за 2010–2017 рр., млрд. грн.
Джерело: розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України [8]
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та місцевих бюджетів України мають найбільшу питому вагу. 
Протягом 2010–2017 рр. темп їх зростання постійно змінювався. 
При цьому у 2011 р. темп зростання поточних видатків держав-
ного бюджету становив 106,97%; у 2012 р. – 121,18%; у 2013 р. – 
105,30%; у 2014 р. – 109,65%; у 2015 р. – 132,31%; у 2016 р. – 
117,66%, у 2017 р. – 121,33%. Темп зростання видатків місцевих 
бюджетів також характеризувався постійними змінами. Так, 
якщо у 2017 р. він склав 141,56%, то у 2013 р. – лише 99,61%.

Згідно з економічною класифікацією видатків за 
2011–2017 рр. середній темп зростання поточних видатків 
зведеного бюджету сягнув 115,91%, державного бюджету – 
116,34%, місцевих бюджетів – 117,03%.

Згідно з економічною класифікацією видатків капі-
тальні видатки мають меншу питому вагу у структурі видат-
ків державного та місцевих бюджетів України. При цьому за 
2011–2017 рр. середній темп зростання капітальних видат-
ків зведеного бюджету дорівнював 128,51%, державного 
бюджету – 126,68%, місцевих бюджетів – 135,11%.

Функціональна класифікація видатків здійснюється від-
повідно до основних функцій державних органів влади. На її 
основі можна аналізувати зміни у видатках держави, відсте-
жувати їх динаміку відносно їх функціонального призначення. 
Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталі-
зації: 1) розділи, в яких систематизуються видатки і креди-
тування бюджету, пов’язані з виконанням функцій держави,  
АР Крим або місцевого самоврядування; 2) підрозділи й групи, 
в яких конкретизуються видатки та кредитування бюджету на 
виконання функцій держави, АР Крим або місцевого самовря-
дування [2, с. 22].

Згідно зі структурою функціональної класифікації видат-
ків та кредитування бюджету виокремлюють 10 груп видатків 
(загальнодержавні, оборона, громадський порядок, безпека 
та судова влада, економічна діяльність, охорона навколишнього 
природного середовища, житлово-комунальне господарство, 
охорона здоров’я, духовний і фізичний розвиток, освіта, соці-
альний захист та соціальне забезпечення). Структуру видатків 

за функціональною класифікацією видатків і кредитування зве-
деного бюджету України за 2010–2017 рр. наведено на рис. 3.

Як свідчать дані рис. 3, за функціональною класифікацією 
видатків і кредитування структура видатків зведеного бюджету 
характеризує загальні цілі державного управління. У 2017 р. 
вони зросли на 679,2 млрд. грн. порівняно з 2010 р. При цьому 
за 2011–2017 рр. середній темп зростання видаткової частини 
зведеного бюджету становив 103,62%.

У 2017 р. пріоритетними були видатки на соціаль-
ний захист і соціальне забезпечення (285,8 млрд. грн.); 
освіту (178,0 млрд. грн.); загальнодержавні функції 
(103,62 млрд. грн.); економічну діяльність (102,9 млрд. грн.); 
охорону здоров’я (102,4 млрд. грн.). Важливо підкреслити, що 
за 2011–2017 рр. середній темп зростання видатків зведеного 
бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення сягав 
100,4%; освіту – 105,35%; загальнодержавні функції – 103,62%; 
економічну діяльність – 92,5%; охорону здоров’я – 93,72%.

За функціональною класифікацією видатків і кредитування 
у 2017 р. найменший обсяг у структурі видатків зведеного 
бюджету простежується за такими напрямами, як духовний 
та фізичний розвиток (24,3 млрд. грн.), житлово-комунальне 
господарство (27,2 млрд. грн.), охорона навколишнього при-
родного середовища (7,3 млрд. грн.). При цьому середній темп 
зростання зазначених напрямів за 2011–2017 рр. становив 
91,6%, 123,04% і 101,09% відповідно.

Щодо структури видатків державного бюджету за  
2010– 2017 рр., то тут спостерігається подібна тенденція (рис. 4).

Найбільший обсяг у структурі видатків державного 
бюджету протягом 2010–2017 рр. за функціональною класифі-
кацією видатків і кредитування мали загальнодержавні функції 
(107,8 млрд. грн.), оборона (63,0 млрд. грн.), громадський поря-
док, безпека та судова влада (59,3 млрд. грн.), економічна діяль-
ність (11 млрд. грн.), охорона навколишнього природного середо-
вища (2,4 млрд. грн.), охорона здоров’я (7,9 млрд. грн.), духовний 
та фізичний розвиток (2,7 млрд. грн.), освіта (12,5 млрд. грн.), 
соціальний захист та соціальне забезпечення (75,2 млрд. грн.).

Рис. 3. Структура видатків зведеного бюджету України за 2010–2017 рр.  
за функціональною класифікацією видатків та кредитування

Джерело: розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України [8]
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Важливо зазначити, що за 2011–2017 рр. середній темп 
зростання видатків державного бюджету за функціональною 
класифікацією видатків і кредитування на загальнодержавні 
функції становив 105,94%, оборону – 116,84%, громадський 
порядок, безпеку та судову владу – 100,12%, економічну 
діяльність – 84,87%, охорону навколишнього природного 
середовища – 101,51%, охорону здоров’я – 107,96%, духовний 
та фізичний розвиток – 88,15%, освіту – 88,73%, соціальний 
захист і соціальне забезпечення – 99,15%.

Найменший обсяг видатків у структурі державного 
бюджету у 2017 р. за функціональною класифікацією видатків 

і кредитування має місце за таким напрямом, як житлово-кому-
нальне господарство (0,78 млрд. грн.).

Розглядаючи фактичні обсяги видатків державного 
бюджету за функціональною класифікацією видатків і кре-
дитування, зауважимо, що у 2017 р. вони зросли порівняно 
з 2010 р. на 331,02 млрд. грн., причому майже за всіма 
напрямами використання бюджетних коштів, крім житло-
во-комунального господарства. Середній темп зростання 
видатків державного бюджету за 2011–2017 рр. за функціо-
нальною класифікацією видатків та кредитування дорівню-
вав 125,74%.
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Рис. 4. Структура видатків державного бюджету України за 2010–2017 рр.  
за функціональною класифікацією видатків та кредитування

Джерело: розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України [8]

Рис. 5. Структура видатків місцевих бюджетів України за 2010–2017 рр.  
за функціональною класифікацією видатків та кредитування

Джерело: розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України [8]
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Структуру видатків місцевих бюджетів за функціональною 
класифікацією видатків і кредитування відображено на рис. 5.

У 2017 р. фактичний обсяг видатків місцевих бюджетів за 
функціональною класифікацією видатків і кредитування збіль-
шився порівняно з 2010 р. на 337,51 млрд. грн. При цьому за 
2011–2017 рр. середній темп їх зростання складав 98,26%.

При цьому у 2017 р. найбільший обсяг видатків місцевих 
бюджетів за функціональною класифікацією видатків та креди-
тування спрямовувався на житлово-комунальне господарство 
(85,7 млрд. грн,), освіту (136,6 млрд. грн.), економічну діяль-
ність (55,9 млрд. грн.), соціальний захист і соціальне забезпе-
чення (141,3 млрд. грн.). Середній темп зростання групи видат-
ків по житлово-комунальному господарству становив 155,4%, 
освіті – 144%, економічній діяльності – 160,6%, соціальному 
захисту і соціальному забезпеченню – 132,8%.

У 2017 р. найменший обсяг видатків місцевих бюджетів за 
функціональною класифікацією видатків і кредитування про-
стежувався за такими напрямами, як громадський порядок, без-
пека та судова влада (0,6 млрд. грн.), охорона навколишнього 
природного середовища (2,6 млрд. грн.), духовний та фізич-
ний розвиток (16,4 млрд. грн.). Середній темп їх зростання за 
напрямами сягнув: громадський порядок, безпека та судова 
влада – 150%, охорона навколишнього природного середо-
вища – 136,0%, духовний та фізичний розвиток – 137,8%.

Програмну класифікацію видатків державного бюджету 
розроблено на основі функціональної класифікації видатків 
і кредитування. Згідно з програмною класифікацією відбува-
ється розподіл бюджетних призначень за бюджетними програ-
мами. Кожна така програма виконує визначену для неї функ-
цію та відображає одного головного розпорядника бюджетних 
коштів. Бюджетна програма складається з паспорта, який є її 
зовнішнім атрибутом.

Моніторинг та оцінка бюджетних програм включають 
насамперед порівняння результатів і витрат на їх досягнення, 
аналіз тривалості їх виконання, аргументацію та відповід-

ність цих програм вимогам часу [5]. Застосування відповід-
них показників дає можливість порівнювати стан виконання 
бюджетних програм у динаміці, за роками та між головними 
розпорядниками бюджетних коштів, передбачати строк їх 
виконання та визначити найефективніші бюджетні програми 
під час розподілу бюджетних коштів на середньострокову 
перспективу. Крім того, це допомагає здійснити оптимальний 
вибір пріоритетів у бюджетній політиці на середньострокову 
перспективу та забезпечити досягнення позитивних результа-
тів під час використання бюджетних коштів [6].

У 2017 р. загальна кількість результативних показників 
у міністерствах України становила 4 704, тоді як у 2016 р. – 
4 978 [1, с. 9]. У розрізі міністерств зазначену інформацію зобра-
жено на рис. 6.

У 2017 р. найбільша кількість результативних показників 
була у Міністерства молоді та спорту України, а саме 629, що на 
33 (або на 5,5%) більше, ніж у 2016 р. (596). У Міністерства охо-
рони здоров’я України відповідний показник становить 606, проте 
порівняно з попереднім роком їх загальна кількість зменшилась 
на 22 (або на 4,1%). Слід підкреслити, що у Міністерства освіти 
і науки України попереднього року було найбільше результатив-
них показників, а саме 771, проте у 2017 р. їх кількість скороти-
лась на 171, досягши позначки у 600. Це сталося через відмову 
від бюджетної програми «Надання кредитів на будівництво  
(придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних пра-
цівників», а також скорочення значної кількості результативних 
показників в інших бюджетних програмах [1, с. 9–10].

Сьогодні державним бюджетом визначаються бюджетні 
програми, які протягом року реалізовуватимуться головними 
розпорядниками бюджетних коштів. Динаміку кількісного 
співвідношення бюджетних програм державного бюджету 
та головних розпорядників бюджетних коштів у 2005–2017 рр. 
відображено на рис. 7.

Згідно з даними рис. 7, протягом аналізованого періоду 
спостерігалася тенденція до зменшення загальної кількості 

Рис. 6. Кількість результативних показників у міністерствах України у 2016–2017 рр., од.
Джерело: складено автором на основі джерела [1, с. 9–10]
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бюджетних програм державного бюджету та головних розпо-
рядників бюджетних коштів. З 2005 р. по 2011 р. (за винятком 
2009 р.) кількість бюджетних програм перевищувала 1 000, 
що зумовило неефективне використання бюджетних коштів. 
Як наслідок, кількість головних розпорядників бюджетних 
коштів у 2017 р. скоротилась порівняно з 2005 р. на 375. Слід 
зазначити, що за окремими розпорядниками бюджетних коштів 
може бути закріплено від 1 до 60 і більше бюджетних програм.

За сучасних умов господарювання програмно-цільовий 
метод застосовується на рівні державного бюджету та дея-
ких місцевих бюджетів і дає змогу певною мірою відстежити 
ефективність і результативність витрачання бюджетних коштів 
шляхом використання інформації про результативні показ-
ники та іншої інформації, що міститься в бюджетних запитах, 
паспортах бюджетних програм, звітах про виконання паспор-
тів бюджетних програм [11, с. 5]. Проте, відповідно до пункту  
7 розділу 2 плану заходів щодо реалізації Стратегії рефор-
мування системи управління державними фінансами на 
2017–2020 рр., з 1 січня 2018 р. набрав чинності Наказ Міністер-
ства фінансів України «Про затвердження складових програм-
ної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» 
(зі змінами) від 20 вересня 2017 р. [9]. Цим документом затвер-
джено типову програмну класифікацію видатків і кредитування 
місцевих бюджетів/тимчасову класифікацію видатків і креди-
тування для бюджетів органів місцевого самоврядування, які 
не застосовують програмно-цільовий метод.

Згідно з програмною класифікацією видатків і кредиту-
вання державного бюджету спостерігається структурування 
видатків за виконавцями, що відображено в табл. 1.

За даними табл. 1 аналіз програмної класифікації видат-
ків і кредитування державного бюджету дає змогу оцінити 
його виконання в розрізі головних розпорядників бюджетних 
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Рис. 7. Динаміка кількісного співвідношення бюджетних програм державного бюджету  
та головних розпорядників бюджетних коштів у 2005–2017 рр.

Джерело: розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України [8]

коштів. Протягом 2010–2017 рр. відбулося чимале зростання 
фінансування державних органів влади. Темп зростання їх 
видатків досить варіюється. Якщо у 2011 р. видатки Мініс-
терства оборони України становили лише 12,3 млрд. грн., то 
у 2017 р. – 68,9 млрд. грн. По Міністерству соціальної політики 
України показники були на рівні 63 млрд. грн. і 144 млрд. грн. 
відповідно. Згідно з програмною класифікацією видатків 
і кредитування державного бюджету значно знизилися видатки 
Міністерства фінансів України. Так, якщо у 2011 р. вони 
досягли 33,6 млрд. грн., то у 2017 р. – лише 11,8 млрд. грн. 
(тобто на 21,8 млрд. грн. менше).

За наведеними даними, розрахованими на основі фінан-
сової звітності Державної казначейської служби України, 
визначити рівень виконання тієї чи іншої бюджетної програми 
надзвичайно важко. Це пов’язане з тим, що назви бюджетних 
програм відображаються тільки в матеріалах головних розпо-
рядників бюджетних коштів, а додатки до відповідного закону 
містять лише класифікаційні програмні коди за певними відом-
ствами та суб’єктами бюджетного процесу.

Зокрема, слід зауважити, що показники виконання бюджет-
них програм є складними в обчисленні, оскільки вимагають вра-
хування різнобічних взаємозв’язків якості та ефективності, які не 
завжди піддаються кількісному оцінюванню [7]. Погоджуємося 
з думкою Т. Федченко про те, що бюджетні програми різняться 
між собою напрямами та цілями, засобами та ресурсами для реа-
лізації, а також впроваджуються в різні галузі. З огляду на це роз-
робка універсальної системи показників для визначення резуль-
тативності та ефективності виконання всіх бюджетних програм 
є недоцільною. Центральне місце у визначенні ефективності 
використання бюджетних коштів повинен посісти інтегральний 
показник ефективності виконання бюджетних програм, який би 
відображав підсумкові результати спільної дії окремих факторів, 
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Таблиця 1
Структура програмної класифікації видатків і кредитування державного бюджету України за 2010–2017 рр.

Назви головних розпорядників  
згідно з програмною класифікацією  

видатків і кредитування

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
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Апарат Верховної Ради України 0,9 0,3 0,8 0,2 0,9 0,2 0,7 0,2 0,7 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1
Державне управління справами 1,4 0,4 1,4 0,4 1,3 0,3 1 0,2 1,2 0,2 1,4 0,2 2,3 0,3
Господарсько-фінансовий департамент 
Секретаріату Кабінету Міністрів України 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,3 0,0 1,1 0,1

Державна судова адміністрація України 2,7 0,8 3,7 0,9 4,2 1,0 4,5 1,0 4,6 0,8 6,5 0,9 8,7 1,0
Верховний Суд України 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
Вищий господарський суд України 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Конституційний суд України 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Генеральна прокуратура України 2,3 0,7 2,9 0,7 3,6 0,9 2,8 0,7 3 0,5 3,1 0,5 5,7 0,7
Міністерство внутрішніх справ України 14,1 4,2 15,1 3,8 15,8 3,9 24,2 5,6 36,4 6,3 50,3 7,3 58,8 7,0
Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України 0,3 0,1 1,4 0,4 1,3 0,3 1,1 0,3 1,3 0,2 1,3 0,2 2,7 0,3

Міністерство освіти і науки України 20,1 6,0 25,7 6,5 23,8 5,9 21,9 5,1 24,8 4,3 28,3 4,1 32,7 3,9
Міністерство охорони здоров’я України 7,6 2,3 8,5 2,1 9,8 2,4 8,6 2,0 10,9 1,9 12,2 1,8 16,8 2,0
Міністерство соціальної політики України 63 18,7 70 17,7 88,4 21,9 80,7 0,2 104,8 18,2 151,2 22,1 144 17,2
Міністерство молоді та спорту України 0 0,0 0 0,0 0,9 0,2 0,7 0,2 1 0,2 1,4 0,2 2,1 0,3
Міністерство фінансів України 33,6 10,0 38,4 9,7 33,8 8,4 1,3 0,3 1,8 0,3 8,4 1,2 11,8 1,4
Міністерство юстиції України 1,4 0,4 5,2 1,3 5,3 1,3 5,1 1,2 6,7 1,2 7 1,0 9,6 1,1
Міністерство інформаційної політики України 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
Антимонопольний комітет України 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Державна регуляторна служба України 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16,9 3,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Міністерство аграрної політики та 
продовольства України 8 2,4 8 2,0 7,2 1,8 5,5 1,3 2,1 0,4 2,2 0,3 9 1,1

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України 0,8 0,2 1,4 0,4 1 0,2 0,8 0,2 0,9 0,2 1,3 0,2 1,6 0,2

Центральна виборча комісія 0,06 0,0 2 0,5 0,1 0,0 1,4 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Місцеві державні адміністрації 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Державна інспекція ядерного регулювання України 0,02 0,0 0,02 0,0 0,02 0,0 0,02 0,0 0,02 0,0 0,03 0,0 0,05 0,0
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 0,004 0,0 0,03 0,0 0,03 0,0 0,03 0,0 0,03 0,0 0,03 0,0 0,05 0,0

Національне антикорупційне бюро України 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,07 0,0 0,5 0,1 0,6 0,1
Національне агентство України з питань 
державної служби 0 0,0 0,07 0,0 0,06 0,0 0,04 0,0 0,04 0,0 0,07 0,0 0,1 0,0

Міністерство інфраструктури України 2,2 0,7 1,6 0,4 1,6 0,4 1,5 0,3 3,5 0,6 0,6 0,1 1,1 0,1
Міністерство культури України 2 0,6 2,4 0,6 2,5 0,6 2,2 0,5 2,4 0,4 2,7 0,4 4,2 0,5
Міністерство екології та природних ресурсів 
України 3,1 0,9 3,8 1,0 4,3 1,1 3,6 0,8 5,6 1,0 6,5 0,9 7,5 0,9

Рада національної безпеки і оборони України 0,04 0,0 0,05 0,0 0,1 0,0 0,04 0,0 0,06 0,0 0,07 0,0 0,1 0,0
Головне управління розвідки Міністерства 
оборони України 0,4 0,3 0,5 0,1 0,5 0,1 0,7 0,2 0,9 0,2 1,4 0,2 1,6 0,2

Управління державної охорони України 0,3 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 0,9 0,1
Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України 11,3 3,4 17,4 4,4 15,7 3,9 9,9 2,3 2,4 0,4 2,8 0,4 3,3 0,4

Міністерство закордонних справ України 1,1 0,3 1,2 0,3 1,1 0,3 1,2 0,3 2,4 0,4 2,8 0,4 3,6 0,4
Міністерство оборони України 12,3 3,7 14 3,5 13,9 3,4 26,5 6,2 49,1 8,5 58,1 8,5 68,9 8,2
Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України 6,9 2,0 2 0,5 1,3 0,3 0,4 0,1 1,4 0,2 1,9 0,3 1,6 0,2

Міністерство з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,4 0,1 0 0,0 0,01 0,0 0,04 0,0

Джерело: розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України [8]
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які характеризують різні аспекти ефективності та відобража-
ються певною системою показників [12].

З огляду на результати проведеного аналізу особливостей 
використання бюджетних коштів ми повністю погоджуємося 
з бюджетною класифікацією видатків, затвердженою Бюджет-
ним кодексом України. Вважаємо, що існування проблем у цій 
класифікації насамперед пов’язане не із самою класифікацією 
видатків, а з формами звітності, в яких вони відображаються. 
Ті форми звітності, що затверджені Міністерством фінансів 
України (згідно з наказом «Про затвердження Порядку скла-
дання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 
державного соціального і пенсійного страхування» від 24 січня 
2012 р. із змінами, внесеними Міністерством фінансів України 
за Наказом від 22 серпня 2017 р.), відображають лише відпо-
відні категорії видатків згідно з кодами бюджетної класифіка-
ції, але не є результатом їх використання. Інакше кажучи, на 
основі затверджених форм звітності неможливо побачити, який 
саме результат було отримано від обсягу бюджетних коштів, 
спрямованих у ту чи іншу сферу бюджетної системи, та оці-
нити ефективність їх використання. Тому для забезпечення 
результативного виконання бюджетних програм необхідно вдо-
сконалити наявні форми бюджетної звітності.

Висновки. Таким чином, законодавчий підхід до класи-
фікації видатків бюджету дає більш-менш чітке уявлення про 
природу та суспільне призначення кожного виду видатків, хоча 
існують певні суперечності, що приводять до неможливості 
оцінити результативність використаних бюджетних коштів. 
Це пов’язане не із самою класифікацією видатків, а з формами 
звітності, в яких вони відображаються. Ті форми звітності, що 
затверджені Міністерством фінансів України, відображають 
лише відповідні категорії видатків згідно з кодами бюджетної 
класифікації, але не є результатом їх використання.
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Мельничук Н.Ю. Методологические основы 
бюджетной классификации расходов

Аннотация. В статье рассмотрена классификация 
расходов бюджета. Проанализирована классификация 
расходов в разрезе ее видов, а именно ведомственной, эко-
номической, функциональной и программной. Выделены 
проблемные аспекты программной и ведомственной клас-
сификации расходов. Предложены направления совер-
шенствования бюджетной классификации расходов. 

Ключевые слова: расходы бюджета, бюджетная 
классификация, бюджет, бюджетные средства, финан-
сирование бюджета.

Mel’nychuk N.Yu. Methodological principles of 
budget expenditures classification

Summary. The article considers the classification of 
budget expenditures. Classification of budget expenditures 
is analyzed in the context of its types: departmental, eco-
nomic, functional, and program. Problematic aspects of  
the program and departmental classifications of expendi-
tures are distinguished. Directions to improve budget ex-
penditures classification are proposed.

Keywords: budget expenditures, budget classification, 
budget, budget funds, budget financing.
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КОРПОРАТИВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ  
ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Анотація. У статті розглянуто особливості корпора-

тивного пенсійного страхування, виділено його основні 
принципи та форми участі в ньому. Визначено основні 
фактори впливу на вибір пенсійних програм для суб’єк-
тів господарювання, наведено переваги та ризики за-
провадження корпоративного пенсійного страхування.

Ключові слова: недержавне пенсійне забезпечення, 
корпоративне пенсійне страхування, пенсійна програма 
підприємства, пенсійні виплати.

Постановка проблеми. Забезпечення соціального захисту 
населення пенсійного віку – одне з важливих завдань будь-якої 
держави. Однак у зв’язку зі складною демографічною ситуацією 
(зменшення чисельності активного населення, яке здійснює від-
рахування на формування пенсійних виплат, водночас зростання 
чисельності людей старше працездатного віку) вирішення цього 
завдання в Україні стає досить проблематичним. Спостеріга-
ється різке фінансове навантаження на Пенсійний фонд України, 
який не в змозі забезпечити усіх учасників солідарної пенсійної 
системи гідними пенсіями. З метою підвищення ефективності 
чинної системи пенсійного забезпечення необхідно розвивати 
інструменти додаткового пенсійного страхування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання запро-
вадження корпоративного пенсійного страхування та особли-
востей його функціонування висвітлюються у численних публі-
каціях зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як Л. Баранник, 
Н. Внукова, О. Кривицька, І. Новікова, В. Преснякова, Н. При-
казюк, О. Руденко, О. Ткач, І. Цюрко.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Проте, незважаючи на значну кількість наукових дослід-
жень з окресленої проблематики, теоретичні та практичні аспекти 
подальшого розвитку недержавного пенсійного забезпечення, 
зокрема корпоративного пенсійного страхування як альтернатив-
ного варіанта забезпечення працюючим гідної пенсії в майбут-
ньому, потребують більш глибокого вивчення та дослідження.

Мета статті полягає у висвітленні основних принципів кор-
поративного пенсійного страхування, факторів впливу та форм 
участі у ньому, а також переваг та ризиків запровадження на 
вітчизняних підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах сьо-
годення, коли гостро відчувається дефіцит фінансових ресурсів 
державного пенсійного страхування, що підтверджується досить 
низьким розміром пенсій для непрацездатних осіб, питання забез-
печення гідного рівня життя працівників при досягненні ними 
пенсійного віку стає актуальним для більшості працедавців, котрі 
зацікавлені у залученні до праці висококваліфікованих трудо-
вих ресурсів. Саме корпоративні пенсійні програми виступають 

одним із факторів підвищення рівня конкурентоспроможності 
компаній на ринку праці. Вкладені у такий вид пенсійних програм 
фінансові ресурси виступають інвестиціями в людський капітал.

Пенсійна програма – довгострокова програма недержавного 
пенсійного забезпечення, яка визначає певні умови для найма-
них працівників, дотримання яких в майбутньому принесе бонус 
у вигляді доплат до пенсії по віку. Корпоративна пенсійна програма 
розробляється для кожного суб’єкта господарювання окремо з ура-
хуванням специфіки його роботи та вимог, які висуваються самим 
роботодавцем. Оскільки основною задачею корпоративного пен-
сійного страхування є закріплення за підприємством конкурент-
них позицій на ринку праці, досягти цього можна шляхом «омоло-
дження» персоналу (забезпечення пенсійних виплат працівникам, 
які досягли пенсійного віку, за умови їх виходу на пенсію), а також 
залучення нових кваліфікованих кадрів із конкуруючих чи суміж-
них галузей на керівні посади. Корпоративні пенсійні програми 
є найбільш ефективним інструментом підтримки стабільного 
доходу працівників під час набуття ними пенсійних прав, виступа-
ють дієвим важелем для працедавця здійснювати ефективну полі-
тику у сфері управління, а також бути соціально-орієнтованим.

Реалізація на практиці корпоративного пенсійного страху-
вання повинна відповідати основним його принципам (рис. 1).

Проте, незважаючи на те, що запровадження корпоративних 
пенсійних програм є важливим фактором, який впливає на імідж 
і конкурентоспроможність компаній, далеко не кожне підприємство 
в Україні сьогодні спроможне запропонувати своїм працівникам 
таку програму. Вважаємо, що основними причинами слабкого роз-
витку корпоративного пенсійного страхування в нашій країні є:

– відсутність чіткої нормативно-правової бази щодо регу-
лювання реалізації корпоративних пенсійних програм;

– протиріччя у податковому законодавстві, що перешкод-
жають накопиченню ресурсів у системі недержавного пенсій-
ного страхування;

– обмеження щодо реінвестування фінансових ресурсів, 
накопичених в процесі реалізації пенсійних програм, в еконо-
міку підприємства;

– відсутність інформаційного супроводу та підтримки 
з боку держави;

– нерозвиненість фінансових ринків;
– відсутність довіри людей до приватних фінансових 

інститутів.
Практика формування корпоративних пенсійних програм 

притаманна розвинутим країнам, оскільки вони виступають 
невід’ємною частиною та доповненням до державної пенсії. 
У світі існує значна кількість видів корпоративних пенсійних 
програм, загальна сутність яких полягає в тому, що підприємство 
власними силами або спільно з працівниками щомісячно здій-
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Принципи 
корпоративного 

пенсійного 
страхування

Принцип компенсації

(підвищення соціальної захищеності 
працівника під час виходу на пенсію
чи звільнення шляхом компенсації 
частини втраченого заробітку) 

Принцип солідарного зобов’язання

(зобов’язання щодо формування
недержавної пенсії беруть на себе 

і роботодавець, і працівник)

Принцип єдності

(єдині умови придбання права 
на корпоративну пенсію у всіх учасників

пенсійної програми)

Рис. 1. Принципи корпоративного пенсійного страхування
Джерело: складено авторами на основі джерел [1; 2]

снює відрахування від заробітку в недержавні пенсійні фонди на 
користь найманих працівників. В більшості країн питома вага 
пенсій, сформованих за рахунок внесків працедавців, становить 
в середньому від 30% до 50% доходів пенсіонерів [3, c. 117]. 
Окрім цього, інколи забезпечення корпоративною пенсією висту-
пає законною вимогою найманого працівника до роботодавця.

Застосування корпоративних пенсійних програм дає змогу 
підвищити коефіцієнт заміщення заробітної плати та рівень 
матеріального становища працівників підприємства по досяг-
ненню ними пенсійного віку. Корпоративне пенсійне страху-
вання дає можливість досягти коефіцієнта заміщення втра-
ченого заробітку на рівні не менше 45%, тоді як допустиме 
значення цього коефіцієнта має бути не нижче 40%.

Корпоративне пенсійне страхування може здійснюватися 
у двох формах:

– корпоративне (паритетне):
– корпоративно-індивідуальне.
Паритетні пенсійні програми формують пенсійні виплати 

за рахунок внесків найманого працівника та підприємства. Така 
форма пенсійного страхування, на нашу думку, є досить вигід-
ною для працівника, оскільки співвідношення його внеску до 
внеску компанії становить 1:1, що гарантує 100% дохідність. 
Крім цього, варто враховувати щорічний інвестиційний дохід 
від розміщення фінансових ресурсів в цінні папери. Такої 
високої дохідності сьогодні не може забезпечити жодна фінан-
сова інституція. Беручись за розроблення корпоративної пен-
сійної програми, керівництво компанії велику увагу приділяє 
вибору Недержавного пенсійного фонду (НПФ), якому можна 
буде довірити свої фінансові ресурси. Очевидно, що вибір 
робиться на користь тих фінансових інститутів, котрі здійсню-
ють розумну інвестиційну політику і протягом багатьох років 
демонструють стабільні показники діяльності.

На відміну від паритетного, індивідуальне пенсійне стра-
хування характеризується тим, що роботодавці додатково пере-
раховують пенсійні внески тільки на рахунки тих працівників, 
котрі уклали індивідуальні договори страхування з НПФ і само-

стійно відраховують частину своїх доходів. Вважаємо, що це 
досить розумна політика працедавця стосовно перекладення на 
працівника частини відповідальності за формування його май-
бутньої додаткової пенсії та зосередження уваги підприємства 
на наданні фінансової допомоги більш свідомим щодо цього 
співробітникам.

В рамках реалізації програми недержавного пенсійного 
забезпечення роботодавець виконує певні завдання:

– визначає та встановлює умови й норми корпоративного 
пенсійного страхування для учасників програми;

– здійснює інформування найманих працівників стосовно 
умов участі у пенсійних програмах;

– щомісячно утримує із заробітної плати працюючих пен-
сійні внески;

– здійснює відрахування внесків учасників та власних 
коштів на рахунок НПФ в порядку, визначеному договором 
корпоративного пенсійного страхування;

– здійснює контроль за фінансовою діяльністю НПФ 
та захищає інтереси учасників пенсійної програми.

Під час розроблення сценарію моделювання корпоратив-
них пенсійних програм передбачається, що загальна оцінка 
ефективності програми здійснюється з точки зору витрат (внес-
ків) учасників для досягнення поставленої соціальної мети, що 
полягає у призначенні встановленого розміру пенсій учасникам 
за встановлених вимог незалежно від виду пенсійних схем, які 
застосовуються НПФ. Досвід розвинутих країн світу показує, 
що найбільш поширеними є пенсійні програми зі встановленим 
розміром виплат (Defined Benefit, DB) та встановленим розмі-
ром пенсійних внесків (Defined Contribution, DC) [4, c. 120].

Пенсійні програми Defined Benefit зобов’язують праце-
давця фінансувати виплати корпоративних пенсій у заздалегідь 
визначеному розмірі. Розмір внеску при цьому визначається 
з огляду на розмір пенсії, яку бажає отримувати працівник. 
Ризик того, що на момент виходу працівника на пенсію на його 
пенсійному рахунку не буде достатньої суми коштів, необхід-
ної для виплати обумовленої пенсії, повністю лежить на від-
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повідальності роботодавця. Запроваджуючи на підприємстві 
цей вид пенсійного страхування, роботодавець повинен усві-
домлювати, що бере на себе довгострокові зобов’язання перед 
найманими працівниками. Під час здійснення розрахунку 
вартості цієї пенсійної програми доцільно враховувати плин-
ність кадрів, збільшення заробітної плати та інші фактори, які 
можуть вплинути на величину витрат по виплаті пенсій.

На відміну від пенсійних програм зі встановленим розмі-
ром виплат, програми корпоративного пенсійного страхування 
Defined Contribution зменшують пенсійні зобов’язання суб’єк-
тів господарювання, які зводяться до того, що роботодавець не 
несе відповідальності за розмір майбутньої пенсії працівників, 
а лише здійснює перерахунок пенсійних внесків до недержав-
них фінансових інститутів. Розмір майбутньої пенсії залежить 
виключно від розміру внесків найманих працівників. У цьому 
разі ризик того, що на момент виходу працівника на пенсію, на 
його пенсійному рахунку не буде достатньої суми коштів, необ-
хідної для виплати обумовленої пенсії, повністю лежить на 
відповідальності самого учасника корпоративного пенсійного 
страхування. Усі фінансові накопичення за цією пенсійною 
програмою перераховуються підприємством до НПФ перед 
початком виплат. Тому всі зобов’язання стосовно пенсійних 
виплат перекладаються на фонд, ніякої додаткової відповідаль-
ності перед пенсіонером компанія-страхувальник не несе.

Організацію корпоративних пенсійних програм на україн-
ських підприємствах слід розробляти на основі сучасних тен-
денцій в галузі недержавного пенсійного забезпечення з ураху-
ванням таких умов: спільна участь працівника та роботодавця 
у формуванні додаткової пенсії працюючого; визначення 
розміру корпоративної пенсії індивідуально для кожного пра-
цівника з урахуванням трудового стажу, особливих трудових 
заслуг, особистої участі працюючого у формуванні пенсійних 
накопичень; співвідношення внесків працюючих та пенсій-
них внесків самого підприємства; мінімізація оподаткування 
пенсійних внесків підприємства; можливість прогнозування 
бюджету пенсійної програми на кілька років вперед тощо.

Для оптимізації витрат на запровадження корпоративного 
пенсійного страхування та розробки найбільш ефективної 
пенсійної програми для того чи іншого підприємства, на нашу 
думку, доцільно враховувати низку факторів:

1) чисельність працівників;
2) вікова структура працюючих;
3) галузеві та регіональні особливості;
4) рівень доходів населення в цій галузі та регіоні загалом.
Чисельність працівників на підприємстві може впливати 

на вибір самої пенсійної програми та кількість учасників 
корпоративного пенсійного страхування. Щодо наступного 
фактору, то тут велике значення має те, наскільки молодий 
колектив у віковій структурі. Якщо більшість працюючих має 
вік менше 40 років, доцільно запровадити віковий ценз щодо 
участі у пенсійній програмі. Крім цього, необхідно враховувати 
специфіку галузі та регіональні особливості, які впливають на 
період виходу працівників на пенсію, а також рівень доходів 
населення, адже розмір корпоративної пенсії повинен забез-
печувати максимально високий коефіцієнт заміщення серед-
ньої заробітної плати за цією галуззю та враховувати середній 
рівень зарплат у регіоні [5].

Будь-яке підприємство, яке ставить собі за мету підвищення 
продуктивності праці, за умови реалізації програми корпора-
тивного пенсійного страхування може отримати низку переваг:

– мінімізація оподаткування пенсійних внесків;

– мотивація талановитих працівників до подальшого про-
фесійного росту в межах підприємства;

– скорочення рівня ротації кадрів;
– підвищення рівня довіри персоналу до керівництва;
– економія фінансових ресурсів на інших формах винагород;
– створення іміджу соціально-орієнтованої компанії.
Висновки. Розвиток недержавного пенсійного забезпе-

чення є стратегічним для нашої держави. Накопичені активи 
в корпоративних пенсійних програмах можуть слугувати коло-
сальними довгостроковими інвестиційними ресурсами для 
української економіки. Крім цього, впровадження корпора-
тивного пенсійного страхування на рівні підприємства забез-
печує покращення у фінансовому, інвестиційному та імідже-
вому аспектах, а головне, підвищує рівень соціального захисту 
населення, оскільки найціннішим активом будь-якої компанії 
завжди будуть люди, якщо вона прагне зайняти лідируючі 
позиції в ринковому середовищі. Тому необхідно, заручившись 
підтримкою держави, популяризувати корпоративне пенсійне 
страхування як вагомий інструмент підвищення соціальної від-
повідальності бізнесу та додаткове джерело забезпечення мате-
ріального добробуту працюючих у старості.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности 
корпоративного пенсионного страхования, выделены 
его основные принципы и формы участия в нем. Опре-
делены основные факторы влияния на выбор пенсион-
ных программ для субъектов ведения хозяйствования, 
приведены преимущества и риски внедрения корпора-
тивного пенсионного страхования.
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Summary. In the article features of corporate pension 
insurance are considered, its basic principles and forms of 
participation in it are outlined. The main factors influenc-
ing the choice of pension programs for business entities are 
identified, the advantages and risks of implementing corpo-
rate pension insurance are presented.

Keywords: non-state pension system, corporate pension 
insurance, pension program of enterprise, pension payments.



106

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 336.027:339.9

Рибакова Т.О.,
к. е. н., доцент,

докторант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті представлено аналіз наукових 
поглядів на сукупність складових регулювання зов-
нішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Конкретизовано 
склад системи фінансового регулювання ЗЕД на осно-
ві дослідження сутності методів, інструментів і важе-
лів регулювання в контексті взаємозв’язків між ними. 
Наведено структуру системи фінансового регулювання 
ЗЕД з урахуванням її особливостей, які виявляються в 
специфічних для ЗЕД методах, інструментах і важелях.
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методи, інструменти, важелі, система, структура.

Постановка проблеми. Розвиток форм міжнародної еконо-
мічної інтеграції, зокрема глобалізації, є сьогодні об’єктивним 
і неминучим процесом. В таких умовах значно підвищуються 
роль і значення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), яка 
є одним з пріоритетів національної економічної політики Укра-
їни та стратегічно важливим напрямом діяльності підприємств 
усіх сфер національного господарства.

Глобалізаційні тренди, з одного боку, є передумовою еко-
номічного зростання, а з іншого – джерелом глобальної неста-
більності. Для країн з високим ступенем відкритості економіки 
регулювання ЗЕД є засобом стабілізації та адаптації національ-
них економік до мінливих умов світового ринку та міжнарод-
ного економічного співробітництва. При цьому надзвичайно 
важливою є роль економічного, зокрема фінансового, регу-
лювання, заснованого на застосуванні державою фінансових 
та грошово-кредитних методів регулювання економіки. Саме 
ці методи стимулюють розвиток конкурентного середовища; 
їх застосування обумовлено врахуванням інтересів суб’єктів 
господарювання, що відображені в економічних законах.

Процес регулювання є складним і таким, що супроводжу-
ється впливом значної кількості об’єктивних та суб’єктивних 
чинників, використанням різних категорій та їх елементів. 
Дослідження теоретичних та практичних аспектів фінансового 
регулювання ЗЕД є неможливим без розуміння його сутності, 
що визначається певною сукупністю складових, вплив яких 
на ЗЕД має системний характер. У зв’язку з цим дослідження 
системи фінансового регулювання ЗЕД є актуальним науко-
во-практичним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансовий 
механізм та фінансове регулювання як його структурна підси-
стема є об’єктами дослідження багатьох вітчизняних вчених, 
таких як М.М. Артус, В.Д. Базилевич, О.Д. Василик, О.П. Кири-
ленко, О.М. Ковалюк, С.Л. Лондар, С.В. Льовочкін, І.О. Лютий, 
В.М. Опарін, В.І. Оспіщев, А.М. Поддєрьогін, В.М. Федосов, 
С.І. Юрій. Західна економічна наука більш орієнтована на прак-
тичні дослідження у сфері фінансів і не приділяє значної уваги 

теоретико-методологічним аспектам формування та структури 
фінансового механізму.

Фінансове регулювання ЗЕД є відносно новим напрямом нау-
кових досліджень, інтерес до якого обумовлений інтенсифікацією 
процесів інтеграції України до світової системи світогосподар-
ських зв’язків. За цим напрямом працювали вітчизняні науковці, 
досліджуючи питання фінансового регулювання ЗЕД з позицій 
функціонування світової економічної системи (Л.Б. Колінець), 
промислового виробництва (Г.В. Дурицька, В.Є. Крупін), агро-
промислового комплексу (С.М. Кваша), суб’єктів господарювання 
(В.О. Васюренко, Н.Ю. Литвин, В.В. Мацьків).

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Аналіз останніх досліджень та публікацій виявив, що 
недостатньо вивченими є питання складу компонентів фінан-
сового механізму та взаємозв’язку між ними; дискусійними є 
положення щодо сутності інструментів та важелів фінансового 
регулювання. Ці проблеми знайшли відображення і в дослід-
женнях з фінансового регулювання ЗЕД, розуміння еконо-
мічної сутності якого ускладняється різноманіттям наукових 
поглядів на сукупність його складових та їх конкретний зміст з 
урахуванням специфіки ЗЕД як об’єкта регулювання.

Мета статті полягає у визначенні складу системи фінансо-
вого регулювання ЗЕД на основі дослідження сутності методів, 
інструментів і важелів регулювання в контексті взаємозв’язків 
між цими категоріями.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміст фінансового 
регулювання визначається значною кількістю науковців як сукуп-
ність фінансових інструментів, методів, засобів, важелів впливу 
на соціально-економічний розвиток суспільства, які є водночас 
складовими елементами фінансового механізму. Отже, фінансове 
регулювання розглядається як складова частина й одна з ключових 
підсистем фінансового механізму, як метод фінансового впливу, що 
містить методи розподілу, інструменти та важелі впливу.

Фінансове регулювання ЗЕД є однією зі сфер фінансового 
регулювання, де об’єктом регулювання виступають економічні 
відносини, пов’язані зі здійсненням ЗЕД, зокрема ЗЕД суб’єк-
тів господарювання [1, с. 283], фінансові відносини щодо здійс-
нення ЗЕД [2, с. 6], діяльність суб’єктів у сфері зовнішньоеко-
номічних зв’язків [3, с. 6], ЗЕД систем [4, с. 6]. Вочевидь, сама 
структура регулювання при цьому не трансформується, однак 
уточнення потребує конкретний зміст заходів регулювання 
з огляду на специфіку об’єкта регулювання, а саме ЗЕД. Так, 
аналіз вітчизняних наукових праць, присвячених регулюванню 
ЗЕД, виявив, що його зміст визначається певною сукупністю 
складових, що притаманні економічному, зокрема фінансо-
вому, регулюванню загалом, а також є елементами механізму 
регулювання. Це методи, форми, інструменти, важелі впливу 
на об’єкт регулювання, причому серед науковців немає єдиної 
точки зору щодо складу цієї сукупності (табл. 1).
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Таблиця 1
Аналіз наукових поглядів на сукупність складових 

регулювання ЗЕД, що визначають його сутність

Автори Складові регулювання ЗЕД
методи форми інструменти важелі

В.В. Мацьків [1] + + +
В.О. Васюренко [2] + + +
Г.В. Дурицька [3] + + +
В.Є. Крупін [4] + + +
С.М. Кваша [5] + + +

В більшості інших праць вітчизняних вчених, присвяче-
них регулюванню ЗЕД, наведені складові не використовуються 
безпосередньо у трактуванні самого поняття, але підлягають 
дослідженню як базові категорії регулювання.

Надаючи визначення саме фінансового регулювання ЗЕД, 
дослідники [1; 2] концентруються саме на фінансових аспек-
тах впливу вищенаведеної сукупності складових на ЗЕД. Такий 
вплив полягає в застосуванні фінансових методів, інструментів 
і важелів для її регулювання.

Як відзначається в праці [1, с. 284], виділення фінансової 
складової стало можливим завдяки поєднанню різних за своєю 
сутністю елементів регулювання та їх розгляду з позиції певної 
цілісної системи. Тому уточнення економічного змісту фінан-
сового регулювання ЗЕД потребує конкретизації означених 
складових в їх взаємозв’язку. При цьому слід врахувати прина-
лежність фінансового регулювання ЗЕД як до сфер фінансового 
регулювання, так і до методів державного регулювання ЗЕД.

Як можна побачити з табл. 1, в усіх дослідженнях, що підля-
гали аналізу, серед складових регулювання ЗЕД виділено методи. 
Такий підхід цілком узгоджується із сучасними поглядами нау-
ковців на структуру фінансового механізму, в рамках якої фінан-
сові методи як сукупність способів впливу фінансових відносин 
на господарський процес діють на визначальному рівні, реалі-
зуючи цю дію через фінансові інструменти та фінансові важелі.

Дослідження теоретико-методологічних підходів до фор-
мування системи фінансових методів у структурі фінансового 
механізму та підходів до класифікації методів державного регу-
лювання ЗЕД дає змогу віднести до методів фінансового регу-
лювання ЗЕД митно-тарифні, валютні, фінансово-кредитні, 
податкові методи, а також страхування та інвестування.

Важливим для розуміння економічної сутності фінансового 
регулювання ЗЕД є дослідження інструментів, а також форм 
і важелів регулювання, які більшість вчених також відносить 
до його складових (табл. 1). Але, з огляду на наявну в наукових 
працях плутанину в застосуванні цих елементів під час дослід-
ження дії механізму фінансового регулювання, варто зробити 
деякі пояснення щодо їх сутності та взаємозв’язку, а також кон-
кретного складу стосовно ЗЕД.

Тлумачні словники визначають інструмент у загальному сенсі 
(від лат. “instrumentum” – «знаряддя») як засіб, спосіб, що вико-
ристовується для досягнення будь-чого. Інструменти регулювання 
ринку є прийомами, що використовуються державою для забезпе-
чення пропорційності в господарстві країни, створення системи 
соціальних компенсацій (податки, банківський відсоток, кредит, 
цінові межі, цільові дотації, інвестиції) [6]. У фінансових інстру-
ментах виявляється дія фінансових методів. Втім, окрема категорія 
авторів взагалі не виділяє інструменти, розглядаючи фінансовий 
механізм як управління фінансовими відносинами через фінансові 
важелі, які є ключовою ланкою в його структурі [7, с. 175; 8, с. 90].

В працях з регулювання ЗЕД визнання інструментів як 
складових регулювання є поширеним (табл. 1). Інструменти 
досліджуються як засоби впливу на ЗЕД, що діють в рамках 
тих чи інших методів регулювання (тарифних, нетарифних, 
економічних, адміністративних).

Інструменти фінансового регулювання ЗЕД у контексті вза-
ємозв’язку з його методами слід розглядати як спосіб застосу-
вання методів, тобто як сукупність різноманітних прийомів 
і засобів, що дають змогу впорядкувати та цілеспрямувати про-
цес фінансового впливу на ЗЕД. Серед вітчизняних науковців 
відсутній єдиний підхід до набору інструментів фінансового 
регулювання ЗЕД, тобто кожен дослідник пропонує власний 
перелік таких інструментів в рамках застосування відповідних 
методів регулювання. Крім того, в різних дослідженнях деякі 
фінансові категорії, зокрема інвестиції, кредити, податки, валют-
ний курс, розглядаються і як інструменти, і як важелі регулю-
вання, що є наслідком неоднозначності підходів до трактування 
поняття «важіль» та невизначеності співвідношення між інстру-
ментами та важелями як елементами фінансового механізму.

Термін «важіль» запозичений в економічній науці з меха-
ніки1. В структурі фінансового механізму фінансовий важіль 
є одним з його основних елементів. Але, як відзначається 
в роботі [9, с. 274], досі відсутня єдина думка про те, які саме 
засоби впливу на економічні процеси входять до системи фінан-
сових важелів. Стосовно фінансового методу фінансовий важіль 
визначають як спосіб дії під час використання фінансового 
методу [10, с. 55], як засіб дії фінансового методу [11, с. 99], як 
прийоми дії фінансових методів та конкретні форми розподілу 
і перерозподілу ВВП [12, с. 323], як конкретні форми здійснення 
процесів розподілу і перерозподілу створеної вартості [13, с. 47], 
ВВП та національного доходу [14, с. 20]. Такі визначення, однак, 
не дають змогу повною мірою диференціювати поняття фінансо-
вого важеля і фінансового інструмента.

Науковці, що розглядають у структурі фінансового механізму 
як інструменти, так і важелі, відзначають певний зв’язок між ними, 
наводячи власний перелік інструментів та важелів. Але немає 
єдності в поглядах щодо питань, чи фінансові інструменти діють 
у межах фінансових важелів, або, навпаки, важелі діють у межах 
фінансового інструмента, чи важелі приводять в дію фінансові 
інструменти, або використовуються за допомогою інструментів.

Розглядаючи співвідношення фінансових інструментів 
та фінансових важелів, беремо до уваги «механічну» природу 
важеля, тобто здатність до створення певного механічного зусилля, 
що має визначати його властивості. У зв’язку з цим слушною нам 
здається думка В.М. Опаріна та низки інших науковців, згідно 
з якою фінансові важелі не діють самі по собі, але приводять до 
руху (приводять в дію) відповідні фінансові інструменти, будучи 
«вбудованими» в них. Характеризуючи дію важелів, В.М. Опарін 
зазначає, що вплив на дію фінансового механізму, а через нього на 
різні сторони соціально-економічного розвитку, досягається вста-
новленням і зміною положення того чи іншого важеля [15, с. 62]. 
До важелів запропоновано відносити стимули та санкції (за напря-
мами дії); норми та нормативи; умови та порядок формування 
доходів, нагромаджень, фондів; порядок здійснення витрат, умови 
та принципи фінансування й кредитування (за видами). Добре 
узгоджується з цією позицією думка, викладена в працях [5; 7], 
де наголошено на нормативно-правовій природі важелів регулю-

1 Важіль – один з найбільш простих та поширених типів механізмів. Важіль 
використовується для створення більшого зусилля на короткому плечі за 
допомогою меншого зусилля на довгому плечі.
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вання, тоді як його інструменти формуються ринковим середови-
щем. У зв’язку з вищенаведеними положеннями такі фінансові 
категорії ЗЕД, як інвестиції, кредити, податки, збори, субсидії, 
дотації, ціни, валютний курс, більш доцільно відносити до інстру-
ментів фінансового регулювання.

В сучасному економічному словнику термін «важіль» трак-
тується з точки зору його використання як зміни економічного 
стану об’єктів, здійснення повороту в економіці. В ринковій еко-
номіці важелі замінюються поняттям «ринкові регулятори» [16]. 
Таким чином, саме важелі відіграють вирішальну роль у процесі 
регулювання, оскільки вони є фактично регуляторами, що вико-

ристовуються як засіб впливу на економічний стан об’єкта регу-
лювання, в результаті чого відбуваються його зміни.

До форм фінансового регулювання ЗЕД науковці відносять кон-
кретні засоби впорядкування державою процесів економічного роз-
витку (стимулювання або обмеження) [1, с. 285], державну фінан-
сову політику (фіскальна, кредитна, валютна, бюджетна) та засади 
розвитку страхового ринку [17, с. 110]. Однак в цих випадках більш 
доцільно говорити про фінансові важелі, беручи до уваги їх спрямо-
ваність на отримання стимулюючих та стримуючих ефектів і визна-
чення фінансових важелів як конкретних форм здійснення процесів 
розподілу та перерозподілу створеної вартості.

Фінансове регулювання

методи інструменти

Фінансовий механізм

норми та нормативи умови, порядки, принципи

важелі

стимулисанкції

митно-тарифні

валютні

фінансово-
кредитні

податкові

страхування

інвестування

• мито
• митний тариф
• тарифна квота
• митна вартість

• валютний курс
• валютні операції

• експортні субсидії
• дотації
• експортні премії
• експортні кредити
• імпортні депозити
• ціни

• страхові премії
• страхові фонди

• інвестиції

• податки, збори
• амортизаційні відрахування

Рис. 1. Структура системи фінансового регулювання ЗЕД
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З урахуванням проведеного аналізу співвідношень складо-
вих фінансового регулювання та особливості ЗЕД як його окре-
мої сфери, що виявляються у специфічних для ЗЕД методах 
та інструментах, структура системи фінансового регулювання 
ЗЕД може бути представлена так (рис. 1).

Наведена система є взаємопов’язаним та взаємообумов-
леним сполученням конкретних фінансових регуляторів ЗЕД. 
Так, держава справляє вплив на формування сприятливих 
умов інвестиційної діяльності, застосовуючи монетарні важелі 
(пільгове кредитування та пріоритетне фінансування інвес-
тиційних проектів, стабільно низькі темпи інфляції, гнучкий 
обмінний курс тощо) [18]. Амортизаційні пільги, що діють як 
важелі в рамках податкових методів регулювання, не тільки 
впливають на оподаткування суб’єктів ЗЕД, але й сприяють 
інвестуванню в нові технології. Тісно пов’язаними є митно-та-
рифні та податкові методи регулювання з огляду на те, що мито 
є загальнодержавним податком. Валютні важелі впливають на 
експортні та імпортні ціни; кредитування експорту пов’язане зі 
страхуванням експортних кредитів. Взаємовплив та взаємообу-
мовленість в рамках системи вимагають комплексного застосу-
вання методів, інструментів і важелів для здійснення фінансо-
вого регулювання ЗЕД.

Висновки. Фінансове регулювання ЗЕД є однією зі сфер 
фінансового регулювання, а його економічний зміст визнача-
ється сукупністю складових, притаманних фінансовому регу-
люванню загалом. Фінансовий вплив на ЗЕД полягає в засто-
суванні фінансових методів, інструментів та важелів для її 
регулювання.

За результатами дослідження елементів фінансового регу-
лювання ЗЕД уточнено їх сутність та взаємозв’язки між ними. 
До методів фінансового регулювання ЗЕД, які є сукупністю 
впливу фінансових відносин на неї, належать митно-тарифні, 
валютні, фінансово-кредитні, податкові, страхування та інвес-
тування. Інструменти фінансового регулювання ЗЕД діють 
в рамках відповідних методів як низка прийомів і засобів, що 
дають змогу впорядкувати та цілеспрямувати процес фінан-
сового впливу на ЗЕД. Фінансові важелі є фактично регулято-
рами, що приводять в дію інструменти регулювання. Це норми, 
нормативи, умови, порядки, принципи, які є «вбудованими» 
в інструменти та справляють стимулюючі або стримуючі дії, 
маючи форму стимулів та санкцій відповідно.

Фінансове регулювання ЗЕД слід вивчати не суто як набір 
методів, інструментів і важелів, а як систему, де вони функціо-
нують у взаємопов’язаному та взаємообумовленому сполученні. 
Перспективи подальших пошуків у цьому напрямі полягають 
в дослідженні фінансового регулювання ЗЕД з позицій систем-
ного підходу, вивченні зв’язків між елементами системи фінансо-
вого регулювання ЗЕД та її взаємодії із зовнішнім середовищем.
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Рыбакова Т.А. Система финансового регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности

Аннотация. В статье представлен анализ научных 
взглядов на совокупность составляющих регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Кон-
кретизирован состав системы финансового регулиро-
вания ВЭД на основе исследования сущности методов, 
инструментов и рычагов регулирования в контексте 
взаимосвязей между ними. Приведена структура систе-
мы финансового регулирования ВЭД с учетом ее осо-
бенностей, которые проявляются в специфических для 
ВЭД методах, инструментах и рычагах.

Ключевые слова: финансы, финансовый механизм, 
финансовое регулирование, внешнеэкономическая де-
ятельность, методы, инструменты, рычаги, система, 
структура.

Rybakova T.O. The system of foreign economic 
activity financial regulation

Summary. The article presents the analysis of scientific 
views on the set of components of foreign economic activi-
ty (FEA) regulation. The composition of the system of FEA 
financial regulation is specified on the basis of exploring  
the essence of regulatory methods, tools and levers in context 
of their interrelations. The structure of FEA financial regula-
tion system is presented taking into account its special fea-
tures revealed in methods, tools and levers specific to FEA.

Keywords: finance, financial mechanism, financial 
regu lation, foreign economic activity, methods, tools,  
levers, system, structure.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ
Анотація. У статті проаналізовано структуру фі-

нансових інститутів в Україні. Оцінено роль кредитних 
спілок у розвитку фінансового посередництва. Проа-
налізовано фінансові показники розвитку кредитних 
спілок. Визначено проблеми та перспективи розвитку 
кредитних спілок в Україні.

Ключові слова: фінансове посередництво, фінансові 
інститути, кредитні спілки, активи кредитних спілок, ка-
пітал кредитних спілок, зобов’язання кредитних спілок.

Постановка проблеми. Дослідження тенденцій функціо-
нування кредитних спілок привертають тривалий період часу 
увагу як теоретиків, так і практиків.

Це обумовлене тим, що, як свідчить досвід країн з розви-
неними економіками, кредитні спілки, які здатні задовольняти 
потреби населення у дрібному кредиті, значною мірою вирішу-
ють державні соціальні проблеми.

В Україні, незважаючи на історичний досвід розвитку кре-
дитної кооперації, кредитні спілки як фінансові посередники 
не виконують належним чином притаманні їм функції.

Наслідком проблем реалізації фінансового посередництва 
кредитними спілками є як зниження темпів розвитку малого 
та середнього бізнесу, так і падіння добробуту загалом.

З урахуванням вищенаведеного актуальність теми дослід-
ження не викликає сумніву.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному 
етапі розвитку наукової думки тематика розвитку кредитних 
спілок як фінансових посередників ґрунтовно висвітлена ба - 
гатьма вченими, серед яких слід відзначити таких, як Р. Коцов-
ська, А. Осадець. О. Шелест, М. Павелко, О. Журавка, А. Василь-
чук, Г. Терещенко, В. Роєнко, А. Боженко [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Водночас, віддаючи належне напрацюванням науковців, 
відзначаємо, що в умовах посткризового розвитку економіки 
України необхідним є доповнення проблематики проведенням 
емпіричних досліджень сучасних тенденцій розвитку кредит-
них спілок як фінансових посередників.

Мета статті полягає у дослідженні сучасних тенденцій 
розвитку кредитних спілок в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження 
тенденцій розвитку кредитних спілок в Україні проводилося за 
такими напрямами:

– оцінка кількості та структури фінансових інститутів 
в Україні;

– оцінка відношення активів фінансових інститутів до 
ВВП України;

– визначення ролі кредитних спілок на ринку фінансо-
вого посередництва;

– визначення ключових проблем та перспектив розвитку 
кредитних спілок в Україні.

На основі опрацювання статистичних даних, фінансової 
звітності, наукових публікацій та експертних досліджень отри-
мані такі результати.

Розвиток фінансових інститутів в Україні відбувається різ-
ними темпами та масштабами.

Структура фінансових установ України за 2017 рік, наве-
дена на рис. 1, свідчить про те, що за кількістю створених інсти-
тутів найбільші частки припадають саме на кредитні установи, 
основу яких складають кредитні спілки (їх сумарна частка за 
досліджуваний період склала 28% від загальної кількості).

14% 

28% 

21% 

29% 

0% 
3% 1% 4% 

Страхові компанії Кредитні установи

Ломбарди Фінансові компанії

Довірчі товариства Недержавні пенсійні фонди

Адміністратори НПФ Комерційні банки

Рис. 1. Структура фінансових установ України у 2017 році 
[7; 8]

Водночас такий показник розвитку фінансових інститу-
тів, як відношення їх активів до ВВП країни, по кредитних 
спілках залишається вкрай низьким та демонструє стійку 
тенденцію до зниження за весь посткризовий період (рис. 2).  
За 2009–2017 роки цей показник знизився із 44,54% до 7,27% 
(практично в 6 разів).

Зниження показника перш за все обумовлене зменшенням 
кількості кредитних спілок і, відповідно, розміру їх активів.

Так, станом на 1 січня 2018 року у Державному реєс-
трі фінансових установ налічувалися 378 кредитних спілок 
та 443 відокремлені підрозділи кредитних спілок. За період піс-
лякризових років (2009–2017 роки) кількість зареєстрованих 
кредитних спілок зменшилася практично в два рази (рис. 3).

Скорочення чисельності кредитних спілок обумовлене 
як об’єктивною потребою звільнитися від тих установ, які 
працювали непрозоро та не за кооперативними принципами, 
зменшуючи довіру населення до діяльності всієї вітчизняної 
системи кредитної кооперації, так і негативним впливом кризи 
2008 року та складної політичної, економічної та соціальної 
ситуації наступних років у країні [1].

Загалом статистичні дані свідчать про падіння більшості 
показників розвитку кредитних спілок до 2011 року, певну пози-
тивну картину у 2012–2013 роках, чергове падіння (характерне 
для більшості інститутів фінансового ринку) у 2014–2016 роках 
та певне покращення у 2017 році [7].
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Подібно до скорочення чисельності фінансових установ активи 
кредитних спілок зменшилися практично вдвічі (рис. 4). Лише 
протягом 2008–2011 років відбулося скорочення загальних активів 
кредитних спілок майже втричі. Аналогічна тенденція була щодо 
внесків членів на депозитні рахунки. Фактично система кредитних 
спілок лише демонструвала певну стабільність показників капіталу.

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

44,54

30,63
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14,74
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Рис. 2. Відношення активів кредитних спілок до ВВП в Україні у 2009–2017 роках, % [7]

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

755

659
613 617 624

589 588

462

378

Рис. 3. Кількість зареєстрованих кредитних спілок в Україні у 2009–2017 роках [7]

Рис. 4. Активи та капітал кредитних спілок в Україні у 2009–2017 роках [7]
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Дані дають змогу говорити і про скорочення чисельно-
сті членів кредитних спілок. На кінець 2017 року кількість 
членів кредитних спілок становила 564,1 тис. осіб, що на 
78,8 тис. осіб (12,3%) менше, ніж на кінець 2016 року, та на 
1 633,9 тис. осіб (у 3,9 рази) менше порівняно з 2009 роком 
(рис. 5).
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Скорочення кількості членів кредитних спілок закономірно 
свідчить про зменшення учасників фінансового посередниц-
тва. Слід також додати, що за досліджуваний період за нашими 
розрахунками в середньому близько 1/5 членів кредитних спі-
лок взагалі не здійснює ніяких операцій.

Водночас можна зауважити за останні два роки тен-
денцію до зростання середньої чисельності членів кредит-
них спілок. Якщо у 2009 році кількість членів кредитної 
спілки (в розрахунку на 1 спілку) становила 1 776,18 осіб, 
у 2015 році – 1 300,34 осіб, то у 2017 році цей показник склав  
1 492,33. Це дає змогу зробити припущення, що на ринку зали-
шаються найбільш фінансово стійкі установи.

Так, скорочення чисельності членів кредитних спілок 
певним чином відобразилося і на кількості осіб, які мають 
діючі кредитні та депозитні договори (рис. 6). Однак можна 
зауважити, що за скорочення власників депозитних рахунків 
у 2017 році порівняно з 2016 роком майже у два рази і кількості 
членів, що мають діючі кредитні договори, зросли такі показ-
ники, як обсяги внесків членів кредитних спілок на депозитні 
рахунки, кредити, надані членам КС, а також їх середні розміри 
в розрахунку на одну кредитну спілку (рис. 7, 8).

Оцінка структури доходів та витрат кредитних спілок Укра-
їни свідчить про те, що надання кредитів є основним джерелом 

доходів (наприклад, у 2017 році доходи, отримані за процен-
тами від кредитів, наданих членам кредитних спілок, склали 
88,06% від усіх доходів). Тоді як в структурі витрат основні 
частки припадали на нараховані проценти за внесками (вкла-
дами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки (29,31%), 
витрати, пов’язані із залученням коштів (30,14%), витрати 
на нарахування заробітної плати та обов’язкових платежів 
(27,06%). При цьому кредити традиційно займають основну 
частку активів, яка водночас має певну тенденцію до зниження 
(за 2009–2017 роки вона коливалась від 95,26% у 2009 році до 
85,28% у 2017 році) (табл. 1). Структура кредитів за видами за 
2008–2015 роки не зазнала значних змін, переважають спожи-
вчі кредити (54,6% від суми кредитів у 2017 році). Причому 
більшість кредитів видається за середньозваженою ставкою 
у межах 40–50%, а переважають довгострокові кредити [7].

Розрахунки коефіцієнтів розвитку кредитних спілок в Укра-
їні у 2009–2017 роках показали таке. Хоча коефіцієнт забезпе-
чення власними коштами, який показує фінансову стабільність 
інститутів, перебуває в межах норми (значення нормативу 
рекомендується від 0,5 до 0,1), його динаміка свідчить про те, 
що спостерігається чітка тенденція до збільшення частки вико-
ристання власного капіталу та зменшення залучених коштів на 
депозитні рахунки. Скорочення частки внесків членів КС на 
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Рис. 5. Кількість членів КС (тис. осіб) в Україні у 2009–2017 роках [7]
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Рис. 6. Кількість членів КС , які мають внески на депозитних рахунках  
та діючі кредитні договори (тис. осіб) в Україні у 2009–2017 роках [7]
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Рис. 7. Кредити та внески членів кредитних спілок на рахунки в Україні у 2009–2017 роках [7]

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9228,281

9765,306
8974,729

9964,567

10056,08 10688,1 11052,4 12109,69
14164,56

25293,16 24651,46 24697,92

28674,83

33004,96
31422,22 32271,7

20238,44

43179,72

Кредити, надані на 1 члена КС (грн.) Внески на 1 члена КС на депозитні рахунки (грн.)

Рис. 8. Кредити та внески членів кредитних спілок на рахунки  
(в розрахунку на одну кредитну спілку) в Україні у 2009–2017 роках [7]

депозитні рахунки в пасивах супроводжується зростання спів-
відношення наданих кредитів до депозитних рахунків. Зокрема, 
у 2017 році обсяг кредитного портфеля перевищує обсяг залуче-
них депозитних внесків (вкладів) у два рази [7]. Про недостатній 
рівень довіри до кредитних спілок свідчить і низька частка внес-
ків членів КС на депозитні рахунки в пасивах.

Диспропорції у структурі активів та пасивів кредитних спі-
лок ускладняються високими обсягами безнадійної заборгова-
ності (рис. 9) та суттєвою (понад норми) часткою в кредитному 
портфелі безнадійних кредитів, де переважають довготермі-

Таблиця 1
Коефіцієнти розвитку кредитних спілок в Україні у 2009–2017 роках

Показник 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Коефіцієнт забезпечення власними коштами 0,18 0,33 0,40 0,41 0,41 0,45 0,50 0,51 0,49
Співвідношення наданих кредитів  
до внесків на депозитних рахунках 1,32 1,72 1,89 1,97 1,77 2,01 2,10 2,16 2,03

Частка внесків членів КС  
на депозитні рахунки в пасивах (%) 70,16 56,67 49,68 48,46 51,18 42,32 41,43 40,92 43,18

Частка наданих кредитів в активах (%) 95,26 90,39 85,28 86,84 88,54 87,67 95,26 90,39 85,28
Частка безнадійних кредитів  
у кредитному портфелі (%) 30,13 40,53 18,35 16,10 17,58 22,76 25,20 27,91 25,26

Джерело: складено за даними джерела [7]

нові неповернені кредити терміном понад 12 місяців, питома 
вага яких становить 64,5% (223,1 млн. грн.) у 2017 році.

Висновки. Вищезазначені негативні тенденції показників 
розвитку кредитних спілок спричинені низкою факторів.

На думку автора, крім негативного впливу об’єктивних 
обставин, а саме світової фінансово-економічної кризи та полі-
тичної ситуації в Україні, що сприяло скороченню платоспро-
можності населення, низка проблемних аспектів у діяльності 
кредитних спілок обумовлена недоліками інституційного 
середовища їх функціонування.



114

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1177,9

1357,5

410,6 407,6 412,9 454 451,8 502,3 480,6

Рис. 9. Обсяги заборгованості за безнадійними кредитами кредитних спілок України у 2009–2017 роках [7]

До основних проблем, які мають місце в роботі кредитних 
спілок на сучасному етапі та вирішення яких здатне позитивно 
вплинути на розвиток таких фінансових установ в Україні, від-
носимо такі [1; 2; 3; 4; 5; 6].

1) Неналежний рівень державного регулювання діяльно-
сті кредитних спілок, наслідками якого є проблеми пруденцій-
ного нагляду та відсутність механізмів рефінансування кредит-
них спілок.

2) Відсутність інституту гарантій повернення вкладів чле-
нів кредитних спілок, який би сприяв встановленню довіри 
серед наявних та потенційних клієнтів цієї групи кредитних 
установ. Загальновідомо, що Верховна Рада України відмови-
лась не тільки приймати за основу законопроект «Про кредитні 
спілки» (де було передбачено зробити кредитні спілки учасни-
ками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та, як і в разі 
з клієнтами банків, гарантувати максимальну суму відшкоду-
вання до 200 тис. грн.), але й відправити законопроект на пов-
торне перше читання та на доопрацювання його ініціаторами.

3) Відсутність діючої інфраструктури діагностики ризиків 
у діяльності кредитних спілок. Йдеться про відсутність бюро 
кредитних історій для формування єдиної бази позичальників, 
що, діагностуючи ризики потенційних позичальників, дали 
б можливість знизити частку прострочених і неповернених 
позик. На відміну від банківських структур, де серед учасни-
ків панують суто комерційні відносини, засновані на підтверд-
женні платоспроможності боржника, відносини всередині 
кредитного союзу будуються перш за все на довірі серед чле-
нів. Як правило, для видачі кредиту членом союзу надається 
довідка з місця роботи про рівень заробітної плати. З огляду 
на це приймається рішення про платоспроможність боржника.  
Це робить механізми діагностики ризиків стягнення боргів 
з членів кредитного союзу зовсім недосконалими.

4) Недостатній рівень самоорганізації членів кредит-
них спілок, відсутність впливових асоціацій, функціонування 
яких спрямоване на розробку й запровадження єдиних правил 
поведінки на ринку кооперативного кредитування, професій-
них і технологічних стандартів діяльності, піднесення іміджу 
й довіри до кредитних спілок.
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Тустановский Ю.Г. Тенденции развития кредит-
ных союзов в Украине

Аннотация. В статье проанализирована структу-
ра финансовых институтов в Украине. Оценена роль 
кредитных союзов в развитии финансового посред-
ничества. Проанализированы финансовые показатели 
развития кредитных союзов. Определены проблемы и 
перспективы развития кредитных союзов в Украине.
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нансовые институты, кредитные союзы, активы кредит-
ных союзов, капитал кредитных союзов, обязательства 
кредитных союзов.

Tustanovs’kyi Yu.G. The trends of the development 
of credit unions in Ukraine

Summary. The structure of financial institutions in 
Ukraine is analyzed in the article. The role of credit unions 
in the development of financial intermediation is assessed. 
The financial indicators of the development of credit unions 
are analyzed. The problems and prospects of the develop-
ment of credit unions in Ukraine are determined.

Keywords: financial intermediation, financial institu-
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ  
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація. У статті досліджено теоретичні та прак-
тичні аспекти впровадження електронного докумен-
тообігу на підприємствах України. Визначено його 
переваги й недоліки. Розглянуто сучасні інформаційні 
технології, які можуть бути застосовані для оптимізації 
роботи з документами на підприємстві.

Ключові слова: електронний документообіг, елек-
тронний документ, електронний цифровий підпис, 
електронний архів, система електронного документо-
обігу, сучасні інформаційні технології автоматизації 
документообігу.

Постановка проблеми. Поступова інтеграція України до 
європейської спільноти впливає на розвиток її внутрішнього 
економічного та інформаційного середовища. Сучасний стан 
розвитку техніки, комунікацій та інформаційних технологій 
зумовив появу нових можливостей в економічній системі. З’я-
вились і набули поширення нові інструментальні засоби ефек-
тивного забезпечення управлінських та облікових процесів, 
постало питання їх ефективного впровадження в роботу під-
приємств. В епоху розвитку інформаційних технологій схеми 
паперового документообігу замінюються електронними. Під-
приємства різних форм власності спілкуються шляхом обміну 
електронними документами та переходять на внутрішній елек-
тронний документообіг, оскільки він не тільки економить час, 
але й полегшує роботу співробітників, знижує витрати.

В сучасних умовах доступ до інформаційних ресурсів і ско-
рочення часових витрат на розв’язання задач, пов’язаних з доку-
ментообігом, постають важливими питаннями. Технологічною 
відповіддю на вимоги сьогодення, які висуваються наявною 
політико-економічною ситуацією до ефективної діяльності 
суб’єктів господарювання, є електронний документообіг, що 
відкриває можливості для вдосконалення, довготривалого збе-
реження документів, управління електронним архівом з ураху-
ванням процедури списання та знищення документів [1, c. 54].

Розробленням програм для вдосконалення документообігу 
займаються як українські, так і закордонні компанії. Викори-
стання таких комп’ютерних програм дає змогу якісно покра-
щити процес управління підприємством.

Використання сучасних систем управління електронним 
документообігом і пошук ефективного механізму їх подаль-
шого розвитку дають змогу скоротити витрати трудових ресур-
сів робітників та збільшити продуктивність праці, що, безпе-
речно, доводить актуальність досліджуваного питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
теорії та практики використання інформаційних систем 

та технологій в обліку, оподаткуванні та управлінській діяль-
ності підприємств присвячені праці таких учених, як, зокрема, 
М. Бобилева [1], О. Матвієнко, М. Цивін [2], А. Новицький [6].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Проте низка важливих питань, пов’язаних із впровад-
женням та управлінням електронним документообігом, потре-
бує подальшого дослідження.

Мета статті полягає в дослідженні теоретичних та практичних 
аспектів впровадження електронного документообігу в систему 
управління підприємством, визначенні його переваг та недоліків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для переходу 
на систему електронного документообігу перш за все необхідно 
здійснити ретельний аналіз документально-комунікаційної 
структури управління підприємством, зробити висновок щодо 
раціональності її використання, а також відстежити потоки 
вхідної, вихідної та внутрішньої інформації, проаналізувати 
контент документообігу підприємства, узагальнити та розро-
бити конкретні пропозиції щодо вдосконалення, спланувати 
подальші етапи роботи з упровадження системи.

Системи електронного документообігу мають відповідати 
таким вимогам:

– масштабованість (підтримка будь-якої кількості корис-
тувачів);

– розподілення (взаємодія розмежованих платформ для 
роботи в організаціях, розподілених територіально);

– модульність (система має складатися з окремих моду-
лів, інтегрованих між собою);

– відкритість (система повинна мати відкриті інтерфейси 
для можливого доопрацювання та інтеграції з іншими систе-
мами) [2, с. 64].

Питання запровадження системи електронного документо-
обігу належить до пріоритетів держави. Регулювання та засто-
сування електронного документообігу на підприємствах Укра-
їни законодавчо закріплені в Законі України «Про електронні 
документи та електронний документообіг» [3], на основі якого 
на підприємстві розробляється та затверджується наказом 
керівника внутрішнє положення або правила про електронний 
документообіг, що передбачає порядок ведення електронного 
документообігу.

Цим положенням встановлюються перелік документів, їх 
створення, порядок оброблення, розгляду, узгодження та збері-
гання, а також перелік посад, які беруть участь в електронному 
документообігу. Крім цього, можуть бути розроблені різні 
інструкції щодо роботи з внутрішніми документами, в яких 
покроковим чином описуються дії працівників, що здійснюють 
такий документообіг, терміни розгляду тощо [3].
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Електронним документом є документ, інформація в якому 
зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’яз-
кові реквізити документа, визначені Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [4]. 
Найголовнішим реквізитом електронного документа є елек-
тронний підпис (далі – ЕЦП). Правовий статус та використання 
ЕЦП визначається Законом України «Про електронний цифро-
вий підпис» [5].

ЕЦП використовується суб’єктами господарювання (фізич-
ними та юридичними особами) для ідентифікації автора доку-
мента (підписувача) та підтвердження даних в електронній 
формі, у зв’язку з чим йому належить одна з найголовніших 
ролей у системі електронного документообігу. ЕЦП наклада-
ється за допомогою особистого ключа та перевіряється за допо-
могою відкритого ключа.

Особистий ключ є унікальною послідовністю символів, 
параметром криптографічного алгоритму, призначеним для 
створення ЕЦП в електронних документах, доступний тільки 
автору документа (підписувачу).

Відкритий ключ – це параметр, що використовується для 
перевірки ЕЦП документів, які були отримані, доступний усім 
суб’єктам відносин у сфері використання ЕЦП.

Тобто ЕЦП – це певний перелік символів, а саме цифр 
та знаків, зашифрований у спеціальному коді. Графічного 
зображення він не має і складається з двох частин. Перша 
частина відкрита для тих сторін, що обслуговують програмне 
забезпечення, яке використовується для складання електро-
нних документів, їх відправлення та отримання. Ця частина дає 
змогу таким сторонам ідентифікувати особу власника підпису. 
Друга частина є секретною, її створює власник підпису, вона 
є паролем для створення ЕЦП.

Крім ключів для ідентифікації підписувача використову-
ються також сертифікати до таких ключів. Вони також мають 
електронну цифрову форму та зберігаються на електронному 
носії. Статус ЕЦП залежить від того, яким є сертифікат, а саме 
звичайним чи посиленим. Відповідно до Закону «Про елек-
тронний цифровий підпис» [5] ЕЦП прирівнюється до власно-
ручного підпису (печатки), якщо:

– ЕЦП підтверджено з використанням посиленого серти-
фіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;

– під час перевірки використовувався посилений сертифі-
кат ключа, чинний на момент накладення ЕЦП;

– особистий ключ підписувача відповідає відкритому 
ключу, зазначеному в такому посиленому сертифікаті.

Для того щоб отримати ЕЦП, юридичній особі та фізичній 
особі-підприємцю необхідно звернутися до Акредитованого 
центру сертифікації ключів.

Для роботи у сфері електронного документообігу, згідно 
із законодавством України, суб’єкти господарювання повинні 
виконати низку таких вимог:

1) укласти договір про надання послуг електронного циф-
рового підпису з відповідним акредитованим центром сертифі-
кації ключів (АЦСК);

2) отримати ключі для забезпечення підписання власних 
та здійснення криптографічного шифрування електронних 
документів;

3) інсталювати відповідне програмне обладнання, що 
забезпечує підготовку даних для виконання алгоритмів елек-
тронного цифрового підпису;

4) встановити кореспондентські відносини з метою 
обміну сертифікатами відкритих ключів шифрування (відкри-
тими ключами), що дає можливість у подальшому здійснювати 
обмін електронними повідомленнями у шифрованому вигляді.

Робота з електронними документами в ланцюгу від автора 
до отримувача складається з послідовних етапів (рис. 1).

На сучасному українському інформаційному ринку пред-
ставлено велику кількість систем електронного документоо-
бігу як вітчизняних, так і закордонних розробників. Назвемо 
основні системи електронного документообігу, які використо-
вуються на ринку України [2, с. 68–70].

1) Documentum. Повнофункціональна платформа, призна-
чена для управління неструктурованою інформацією підпри-
ємства (різні типи документів, цифрові медіа-дані, зміст інтер-
нет-сайтів). Використовується на великих підприємствах.

2) LanDocs. Програмна платформа побудови корпора-
тивних систем управління контентом та електронного доку-
ментообігу, орієнтована на діловодство й архівне зберігання 
документів.

3) Дело. Дає змогу оптимізувати бізнес-процеси органі-
зації та автоматизувати роботу з великим обсягом документів. 
Головне завдання полягає в автоматизації документно-орієнто-
ваних бізнес-процесів (фінансовий, договірний документообіг, 
робота з заявками та службовими записками, робота зі звер-
неннями громадян, надання державних послуг тощо). Так само 
система дає змогу організувати юридично значущий докумен-
тообіг в компанії (організації).

4) БОСС-Референт. Відноситься до категорії систем, 
орієнтованих на підтримку управління організацією, ефектив-
ної роботи співробітників, а також на накопичення знань, при 
цьому має розвинені додаткові сервіси. Призначена для вико-
ристання в крупних корпораціях, які мають складну ієрархічну 
структуру.

5) Docs Fusion і Docs Open. Належать до найпопулярні-
ших у світі систем класу «електронних архівів».

Рис. 1. Етапи роботи з електронними документами
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6) Optima Workflow. Платформа для створення автоматизо-
ваних систем управління документами, формалізації типових 
процедур документообігу.

7) M.E.Doc. Програма автоматизації документообігу, яка допо-
може в роботі з документами різних типів та призначена для роботи 
із звітами, податковими накладними, актами, рахунками тощо.

Для початку впровадження електронної системи докумен-
тообігу необхідно вибрати програмне забезпечення, що забез-
печить оптимізацію роботи з документами, а саме:

– можливість складання різних типів електронних доку-
ментів (актів, податкових та акцизних накладних, рахунків),  
їх обмін з іншими суб’єктами господарювання;

– універсальність програми для більшості підприємств 
та організацій, які працюють в Україні, що дасть змогу вирішу-
вати великий комплекс завдань за допомогою одного програм-
ного продукту;

– сумісність із законодавством України у сфері податко-
вого кодексу та оперативне відображення його змін в програм-
ному забезпеченні;

– високу продуктивність;
– перевірку правильності складання документів і звітів, а 

також повний контроль на всіх етапах.
Для автоматизації документообігу та звітності в одній 

програмі доцільно використовувати програмне забезпечення 
“M.E.Doc”, що дає змогу:

– створювати первинні документи;
– реєструвати податкові та акцизні накладні, отримувати 

квитанції про реєстрацію/витяги з реєстрів;
– формувати та перевіряти правильність складання пер-

винних документів, фінансової, податкової та статистичної 
звітності;

– відправляти звіти в контролюючі органи;
– отримувати довідку з контролюючих органів;
– друкувати та зберігати документи на електронних 

та паперових носіях;
– шифрувати та підписувати за допомогою ЕЦП будь-

який документ;
– обмінюватися первинними документами з контраген-

тами в електронному вигляді;
– вести облік заробітної плати;
– отримувати та консолідувати звітність від філій;
– формувати аналітичні фінансові звіти.
Як і будь-яка інформація, електронні документи повинні 

бути захищеними від стороннього впливу. Захист електронних 
документів у “M.E.Doc” забезпечується такими програмними 
засобами:

1) застосування контролю права доступу до документів, 
що дає змогу робітнику працювати лише з документами, що 
входять до його компетентності;

2) електронний цифровий підпис;
3) створення резервних копій.
Електронний документообіг має низку переваг перед папе-

ровим.
1) Економія часу. Скорочення часу працівників, який 

витрачається на пошук паперових документів. Виключення 
можливості безповоротної втрати документів завдяки ство-
ренню їх резервних копій у центральній базі даних.

2) Підвищення прозорості руху документів у внутрішній 
системі підприємства, можливість контролю керівництвом 
змін статусу та стану документа на усіх етапах його існування 
та затвердження.

3) Гнучкі умови праці робітників. Вони мають можли-
вість працювати віддалено завдяки можливостям електронного 
доступу та комунікацій.

4) Підвищення інформаційної безпеки. Зниження ризиків 
втрати інформації та документів завдяки збереженню резерв-
них копій файлів.

5) Раціональне використання фізичного простору й тех-
ніки. Документи та файли можуть безпечно видалятися після 
закінчення терміну їх зберігання залежно від статусу та акту-
альності інформації. Це сприяє більш раціональному викорис-
танню місця для зберігання.

6) Збереження історії кожного файлу та супутньої доку-
ментації. Система електронного документообігу створює умови 
для централізації управління взаємовідносинами з покупцями 
(замовниками) та постачальниками.

7) Зростання рівня задоволеності співробітників від робо-
чого процесу завдяки оптимізації щоденних завдань.

8) Скорочення витрат на друк, поштові марки, конверти 
та пересилку. Паперові документи, які пересилаються між від-
ділами або постачальниками, можуть пересилатися в електрон-
ному вигляді [6].

Водночас з упровадженням електронного документообігу 
на підприємстві виникає необхідність:

– захисту інформації від внесення несанкціонованих змін;
– збереженості документів, уникнення втрати інформації 

та її витоку;
– додаткових значних витрат на придбання програм 

та системи, їх впровадження, модернізацію та обслуговування.
Висновки. Отже, розглянувши переваги й недоліки впро-

вадження електронного документообігу, розуміємо, що переваг 
значно більше. Упровадження системи автоматизації докумен-
тообігу забезпечує реєстрацію, облік і зберігання документів, 
оперативний доступ до документів, облікової та звітної інфор-
мації, ефективне управління процесами руху та оброблення 
документів, скорочення часу процедур узгодження документів 
та прийняття рішень, підвищення виконавської дисципліни, 
скорочення невиробничих витрат робочого часу співробітни-
ків, а також мінімізацію фінансових витрат на документообіг 
і діловодство.

Для автоматизації документообігу та звітності підпри-
ємства доцільним є використання програмного забезпечення 
“M.E.Doc”, яке розроблене українськими спеціалістами та від-
повідає вимогам сучасного законодавства у сфері бухгалтер-
ського обліку й оподаткування.
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Кравченко О.В., Ткаченко А.А. Электронный до-
кументооборот в системе управления предприятием

Аннотация. В статье исследованы теоретические и 
практические аспекты внедрения электронного документо-
оборота на предприятиях Украины. Определены его досто-
инства и недостатки. Рассмотрены современные информа-
ционные технологии, которые могут быть применены для 
оптимизации работы с документами на предприятии.

Ключевые слова: электронный документооборот, 
электронный документ, электронная цифровая подпись, 
электронный архив, система электронного документоо-
борота, современные информационные технологии ав-
томатизации документооборота.

Kravchenko O.V., Tkachenko A.A. Electronic 
document management in the enterprise management 
system

Summary. The theoretical and practical aspects of the 
introduction of electronic document management at the 
Ukrainian enterprises are investigated in the article. Its ad-
vantages and disadvantages are determined. Modern infor-
mation technologies that can be used to optimize the work 
with documents at the enterprise are considered.

Keywords: electronic document management, electronic 
document, electronic digital signature, electronic archive, 
electronic document management system, modern informa-
tion technologies for document management automation.
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В ЕКОНОМІЦІ
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВИДОБУТКУ НАФТИ І ГАЗУ  
ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

І ТРЕНДОВИХ МОДЕЛЕЙ
Анотація. У статті розглянуто два підходи до 

моделювання і прогнозування життєвих циклів на-
фтовидобувної галузі, а саме застосування дробово- 
раціональних трендів і нейромережеве моделювання. 
Проаналізовано сутність, переваги й недоліки цих під-
ходів. Наведено приклади моделювання життєвих ци-
клів видобутку нафти і газу для України, Казахстану, 
Норвегії.

Ключові слова: життєвий цикл, прогнозування, ви-
добуток нафти, дробово-раціональний тренд, штучні 
нейронні мережі, радіально-базисні нейронні мережі.

Постановка проблеми. Енергетичний комплекс будь-якої 
країни світу є локомотивом її економічного зростання. Істо-
рично настання індустріалізації в будь-якому регіоні світу 
приводило до зростання споживання енергії, зокрема нафти 
і газу. Оскільки вуглеводороди є вичерпним ресурсом, зараз 
у світі загострюються енергетичні й паливні проблеми, які 
супроводжуються зростанням ціни на нафту. Виправдовуються 
оцінки експертів щодо падіння світового видобутку нафти 
та вичерпання її запасів в найближчі 40–50 років [1]. Укра-
їна є одним з найстаріших виробників нафти, однак внаслі-
док цього запаси її основних родовищ виснажені на 90–95%. 
З газом ситуація є ненабагато кращою. Отже, актуальним є зав-
дання продовження життєвого циклу нафтогазових продуктів, 
для чого необхідне прогнозне моделювання видобутку нафти 
і газу з використанням сучасних методів і технологій, однією 
з яких є технологія побудови та використання штучних ней-
ронних мереж. У статті розглянуто також моделювання життє-
вого циклу видобутку нафти в Україні, Казахстані та Норвегії 
з використанням дробово-раціональних трендових кривих.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час матема-
тичного моделювання процесів видобутку нафти та газу най-
частіше використовують такі два підходи: підхід, який базу-
ється на наближеному інтегруванні систем диференціальних 
рівнянь, що описують динаміку пласта, і моделі, які використо-
вують ряди спостережень видобутку нафти і газу. В рамках пер-
шого підходу динаміку розробки газових родовищ досліджу-
вали Г.І. Баренблат, Ю.Г. Бураков, А.Ч. Мирзаджанадзе та інші 
вчені. Недолік такого підходу полягає в тому, що його можна 
застосовувати тільки для оперативного та короткострокового 
прогнозування. В роботі [2] розглянуто синергетичні підходи 
до моделювання динаміки нафтогазових родовищ, але автори 
відзначають, що для невеликих свердловин ці моделі можуть 
бути неадекватними.

Інший напрям моделювання життєвих циклів газовидобув-
них родовищ пов’язаний з побудовою феноменологічних моделей 
видобутку. Такі моделі можуть бути отримані як розв’язки систем 
диференціальних рівнянь, але найчастіше вони є результатом осе-

реднення або статистичної обробки даних часових рядів. Залеж-
ності, що описують динаміку видобутку у феноменологічних 
моделях, є деякими кривими, а саме функціями певних параме-
трів. Ці моделі дуже подібні до кривих зростання і теж описують 
тренд показника, але часто не мають строгого математичного 
обґрунтування. Найпоширеніше використання для моделювання 
і прогнозування життєвих циклів (ЖЦ) невідновлювальних ресур-
сів отримали криві, що мають дзвіноподібну форму й описують 
етапи зростання та спадання видобутку. Подібні моделі, як пра-
вило, мають один пік і називаються імпульсними моделями. Най-
відомішою з них є модель Хаберта [3]:

Y t
T

ch t t
t( )

( )
( ),max=

+ −( )
+

2
1 0σ

ε                  (1)

де ch t tσ ( )−( )0  – гіперболічний косинус; t0 – абсциса ЖЦ, 
що відповідає максимуму тренду Tmax траєкторії ЖЦ; ε(t) – сто-
хастична компонента спостережень ЖЦ; параметр σ визначає 
похил кривої видобутку. Саме ґрунтуючись на формі цієї кри-
вої, М. Хаберт у 1956 р. передбачив максимум видобутку нафти 
в США у 1970 р., а також вивів емпіричний закон, згідно з яким 
максимум видобутку нафти настає через 20–40 років після мак-
симуму розвіданих запасів нафти.

Значна частина досліджень, присвячених прогнозуванню 
видобутку вуглеводородів, спирається на модель Хаберта. 
Так, наприклад, у праці А.Р. Брандта [4] тестування моделі 
Хаберта проводиться для різних країн та регіонів. Окрім кри-
вої Хаберта, для апроксимації кривих життєвого циклу нафти 
і газу використовуються також такі дзвіноподібні залежності, 
як, зокрема, криві нормального та логнормального розподілу, 
крива розподілу Коші. У працях [5; 6] запропоновано інстру-
ментарій з комбінацій моделей означених трендів ЖЦ з ураху-
ванням п’яти різновидів коливальної компоненти, а також мето-
дів їх ідентифікації на основі генетичного алгоритму й моделей 
авторегресії ковзного середнього (ARMA-моделей). Наведений 
інструментарій застосовано для прогнозування динаміки видо-
бутку на різних рівнях агрегування, а саме в масштабі однієї 
країни (для Німеччини, Норвегії, Великобританії, США), для 
групи країн (країни Євросоюзу та OЕСР) і на окремому родо-
вищі. Методи показали високу точність, зокрема на коротких 
вибірках в 10–15 спостережень.

В роботі І.Г. Фадєєвої [7] будуються експоненційні фено-
менологічні моделі на основі даних про видобуток нафти і газу 
в Україні. Побудовані моделі мають високі коефіцієнти коре-
ляції і дають змогу прогнозувати доходи нафтогазовидобувних 
підприємств на декілька місяців уперед.

Деякі дослідники під час моделювання видобутку 
нафти, а також прогнозування ціни на неї використову-
ють поліноміальні трендові моделі. Так, Т.С. Трофимчук 
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[8] розглядав тренди видобутку нафти для Башкортостану, 
які описуються лінійними залежностями та поліномами 
другого і третього ступенів. Незважаючи на те, що автори 
відзначають задовільну якість і точність побудованих 
моделей, поліноміальні тренди мають той недолік, що за 
межами прогнозного інтервалу можуть значно відхилятися 
від реальних значень показника.

Відносно новітнім інструментарієм прогнозування 
та апроксимації кривих ЖЦ є технологія штучних ней-
ронних мереж (ШНМ). Це надзвичайно гнучкий і могутній 
апарат моделювання, оскільки штучні нейрони, які вхо-
дять до складу штучних мереж, спроможні відтворювати 
більшість елементарних функцій біологічного нейрона. 
Завдяки цьому ШНМ імітують такі властивості людського 
мислення, як адаптивність, паралелізм обчислень варіан-
тів, здатність до навчання, здатність до абстрагування [9]. 
Огляд доступної літератури, присвяченої використанню 
ШНС в задачах моделювання процесів нафто- і газовидо-
бутку, показав, що сферою застосування нейронних мереж 
були переважно задачі пошуку ефективних режимів функ-
ціонування окремих родовищ і свердловин. Так, наприклад, 
у статті М.Е. Краснюка [10] запропонована технологія 
застосування нейромережевого підходу до виділення рен-
табельних перспективних пластів у наявному фонді сверд-
ловин української нафтодобувної компанії. В дисертації 
А.Т. Хусаїнова [11] розроблено нейромережеві моделі для 
розв’язання задач оперативного прогнозування динаміки 
режимів роботи свердловин.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Наведені в огляді літературних джерел підходи 
застосовуються на різних рівнях агрегування і для різних 
горизонтів прогнозування. Деякі з розглянутих методологій 
універсальні, але більша частина призначена для оператив-
ного прогнозування на рівні окремих родовищ та свердловин. 
Слід відзначити, що в цих випадках видобуток нафти зале-
жить від багатьох факторів, зокрема вартісних, технологіч-
них, кон’юнктурних. В умовах енергетичної кризи під час 
дослідження життєвого циклу невідновлювальних ресурсів, 
якими є нафта і газ, дослідника цікавлять тривалість життє-
вого циклу ресурсу, момент досягнення піку, а визначальним 
стає єдиний фактор – фактор часу. Отже, актуальним є такий 
вибір моделі для прогнозування, який поєднує простоту 
розрахунків і відмінні показники точності прогнозування, 
до яких можна віднести коефіцієнт детермінації, середню 
похибку апроксимації, коефіцієнт Тейла. На думку автора, 
такими властивостями володіють моделі дробово-лінійного 
тренду і нейромережеві моделі.

Мета статті полягає у прогнозуванні життєвого циклу 
видобутку невідновних ресурсів, зокрема, нафти і газу, з вико-
ристанням дробово-раціональних трендів і нейромережевого 
підходу, а також порівнянні вибраних методів.

Виклад основного матеріалу дослідження. В роботі 
[12] показано, що часто доцільним є застосування моделі 
ЖЦП у вигляді дробово-раціонального тренду з довільною 
асиметрією:

T
F F k
H k H kk =

+
+ +

0 1

1 2
21

, Y Tk k k= + ε .            (2)

При певних значеннях параметрів модель (2) в першій 
координатній чверті набуває вигляду, що відповідає дзвінопо-
дібній формі життєвого циклу (рис. 1).

 

0 

Yk

k

Рис. 1. Крива життєвого циклу дзвіноподібної форми

Для того щоб графік кривої (2) був подібним до зображе-
ного на рис. 1, значення параметрів F1, H2 повинні бути додат-
ними, а H1 – від’ємним. Крім того, функція (2) має бути нероз-
ривною, тобто її знаменник не повинен обертатися в нуль:

1 01 2
2+ + ≠Í k Í k ,

що відповідає обмеженню на параметри H H1
2

24< .
Під час дослідження життєвого циклу продукту або ресурсу 

важливо знати координати точки максимуму, асимптотику 
кривої, а також оцінювати вплив параметрів тренду на форму 
життєвого циклу. Для спрощення цих досліджень у роботі [12] 
пропонується альтернативний запис моделі (2).

T
A k B C

A k B
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−( ) +
+ −( )

α

1
2 .                           (3)

Параметри α, A, B, C моделі (2) однозначно пов’язані з F0, 
F1, Н1, H2:
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Параметр α впливає на симетричність життєвого циклу. 
При α = 0 крива симетрична відносно точки максимуму, при  
α > 0 зростання відбувається швидше спаду, при α < 0 спад йде 
швидше, ніж зростання, тобто модель має довільну (змінну) 
асиметрію, яка визначається параметром α.

Тренд (3) має єдиний максимум, а в разі асиметрії – єдиний 
мінімум. Положення точки максимуму може бути розраховане 
за формулами:
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Точки перегину можна знайти шляхом прирівнювання до 
нуля другої похідної функції (3), тобто шляхом розв’язання 
алгебраїчного рівняння третього ступеня.

У нескінченності функція (3) прямує до нуля:

lim lim
k k k kT T
→∞ →−∞

= = 0 ,
що передбачає поступове вичерпання ресурсу.
Параметри моделі (2) можна знайти як шляхом розв’язання 

системи нормальних рівнянь для нелінійного МНК, так і за 
допомогою лінеаризації (множення на знаменник) і реалізації 
зваженого МНК для забезпечення гомоскедастичності стохас-
тичної компоненти.

Для порівняння результатів моделювання життєвих циклів 
видобутку нафти і газу використовувався апарат нейронних 



123

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

мереж, який в разі задовільного навчання штучної 
нейронної мережі може успішно відтворювати 
динамічну поведінку досліджуваного показника.

Основний елемент ШНМ, а саме стандартний 
штучний нейрон, складається з набору синапсів, 
кожний з яких характеризується своєю вагою wj; 
вхідного суматора nk = w xkj j

j

m

=
∑

1
, де хj – вхідний век-

тор з номером j; нелінійного перетворювача φ(nk), 
що обмежує амплітуду вихідного сигналу. Зазви-
чай нелінійний перетворювач називають функ-
цією активації.

Як вже відзначалось, однією з найважливі-
ших властивостей штучних нейронних мереж 
є їх здатність до навчання. В процесі навчання 
відбувається налагодження архітектури мережі 
і ваг синапсів для виконання завдання, поставле-
ного дослідником. В цьому разі таким завданням 
є прогнозування. Зазвичай нейронна мережа повинна нала-
годжувати ваги синапсів за наявною навчальною вибіркою. 
Існують три види навчання ШНМ, а саме з учителем, без учи-
теля і змішане. Якщо процес навчання завершено успішно, від-
бувається імітація роботи мережі на тестовій вибірці.

Моделювання за допомогою ШНМ складається з таких 
етапів, як підготовка вхідних даних, вибір архітектури мережі, 
алгоритму навчання та його параметрів. Ці етапи можуть вико-
нуватись ітераційним чином, оскільки кінцевою метою є вибір 
оптимальної конфігурації мережі з урахуванням необхідних 
значень критеріїв якості навчання.

Для оцінювання точності моделювання та прогнозування 
як у разі побудови трендових моделей, так і під час застосу-
вання нейромережевого підходу використовувалися такі крите-
рії, як середня відносна похибка апроксимації МАРЕ і другий 
коефіцієнт Тейла T2:

(6)
MAPE=

,%100
ˆ1

1
∑
+

+=
⋅

−ln

nk k

kk
Y

YY
l

T2=
∑ ∑

∑
+

+=

+

+=

+

+=

+

−

ln

nk

ln

nk
kk

ln

nk
kk

YY

YY

1 1

22

1

2

ˆ

)ˆ(

.
 

(7)

У формулах (6, 7) l – довжина періоду прогнозування, Yk – 
фактичне значення k-го рівня ряду показників, що прогнозу-
ються, 
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 – модельне значення показника. Прогноз вважається 
точним, якщо МАРЕ і T2 не більше 10–15%.

Для перевірки адекватності трендової моделі також використо-
вувались коефіцієнт детермінації (R2) та критерій Фішера (F).

Розглянемо життєвий цикл видобутку нафти в Укра-
їні. Динаміку видобутку за 1940–2000 рр. відображено на 
рис. 2 [13].

Оцінимо коефіцієнти дробово-раціонального тренду (2) 
для наведених спостережень рівнів видобутку. Після прове-
дення лінеаризації моделі шляхом множення на знаменник 
отримані такі коефіцієнти: F0 = -0,005, F1 = 2,58Е-5, Н1 = -0,01, 
H2 = 2,57Е-7. В табл. 1 наведено реальні значення для видо-
бутку нафти в Україні (Y) і значення, отримані за регресійним 
рівнянням (Ymod). Реальні значення видобутку нафти вибира-
лися з джерел [13–15].

 

Рис. 2. Видобуток нафти в Україні, млн. т [13]

Таблиця 1
Порівняння вихідних і модельних значень  

видобутку нафти (Y) в Україні

Рік Видобуток нафти, включаючи 
газовий конденсат, Y, млн. т Ymod, млн. т

1950 0,3 0,293
1955 0,5 0,531
1960 2,2 2,159
1965 7,6 7,58
1970 13,9 13,909
1975 12,8 12,77
1980 7,5 7,499
1985 5,8 5,848
1990 5,3 5,3
1995 4,1 4,1
2000 3,7 3,655
2005 4,398 4,398
2010 3,546 3,546

Експрес-аналіз моделі регресії показує, що модель має від-
мінні характеристики якості: коефіцієнт детермінації R2 дорів-
нює 0,999, мала стандартна похибка, великі t-статистики, 
коефіцієнт Фішера. Модельні значення, розраховані в точках 
заданого інтервалу років, майже співпадають з вихідними. 
Середня похибка апроксимації складає 0,003%.

Для визначення характерних точок графіку за формулами 
(4, 5) розрахуємо параметри моделі А, В, С, a. Вони станов-
лять 0,0069, 0,53, 0,0004 та 0,0037 відповідно. Знаходимо, коли 
добуток нафти в Україні був максимальним, використовуючи 
формулу (4). Модель показала, що це було у 1973 р., а реальне 
значення максимуму було досягнуто у 1972 р.

Побудовано прогноз видобутку на 2015 і 2020 рр., який 
склав 2,713 та 2, 416 млн. т нафти відповідно. При цьому для 
2015 р. точкова відносна похибка апроксимації дорівнювала 
10%.

Для того щоби порівняти результати моделювання, отри-
мані за допомогою дробово-раціонального тренду і з вико-
ристанням нейромережевого підходу, слід вибрати інший шаг 
дискретизації та більшу довжину вибірки, оскільки попередньо 
розглянута замала для побудови нейронних мереж. Отже, взяті 
значення видобутку нафти за 1985–2014 рр. Відомі значення 
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видобутку за 2015, 2016, 2017 рр. вибиралися для контролю 
модельних прогнозних значень. Результати моделювання, кри-
терії якості моделі й точності прогнозу наведені в табл. 2.

Таблиця 2
Результати моделювання та прогнозування  

видобутку нафти на основі дробово-раціонального 
тренду для України за 1985–2014 рр.

Коефіцієнти 
моделі F0 F1 H1 H2

-0,075 3,74Е-05 -0,001 2,54E-07
t-статистики 5,5 1009 -504,6 -5,47
R2 0,999 F-критерій 15 480 862 220
Роки 2015 2016 2017
Реальні зна-
чення видобутку 
нафти, млн. т

2,462 2,2 2,098

Прогнозні зна-
чення видобутку 
нафти, млн. т

2,851 2,789 2,731

МАРЕ 24% Т2 0,15

Під час використання нейромережевого підходу до побудови 
прогнозної моделі проводилися числові експерименти з підбору 
конфігурації та типу ШНМ. Розглянуті лінійні мережі, радіаль-
но-базісні мережі (RBF), а також узагальнено-регресійні мережі 
(GRNN), які були реалізовані в програмній системі Matlab.

Найкращі результати прогнозування отримані під час засто-
сування радіально-базисної мережі. Її архітектуру зображено 
на рис. 3. З рис. 3 видно, що така мережа має два шари нейро-
нів, а саме прихований радіально-базисний шар (його нейрони 
позначені на рисунку колами) і вихідний лінійний шар. Стріл-
ками позначені вхідні сигнали. Налагодження ваг прихова-
ного шару залежіть від близькості вхідного вектору до центра 
RBF-функції відповідного нейрона. Вихід RBF буде тим вище, 
чим менше буде відстань між вхідним вектором і центром. Для 
того, щоб більше вхідних векторів опинялося в зонах дії ней-
ронів радіального шару, використовується параметр впливу 
SPEAD. Крім того, процес навчання радіально-базисної мережі 
включає автоматичний вибір кількості нейронів прихованого 
шару. Число нейронів збільшується до того моменту, коли сума 
квадратів помилок не стає менше заданого значення.

 

Рис. 3. Архітектура радіально-базисної ШНМ

Результати прогнозування видобутку нафти за допомогою 
RBF-мережі наведені в табл. 3 і представлені на рис. 4.

Таблиця 3
Прогнозування видобутку нафти в Україні  

із застосуванням RBF-мереж
Роки 2015 2016 2017

Реальні значення видобутку 
нафти, млн. т 2,462 2,2 2,098

Прогнозні значення видобутку 
нафти, млн. т 2,73 2,44 2,17

МАРЕ 8,4% Т2 0,0635
Кількість нейронів на 
прихованому шарі 3 Значення 

SPREAD 0,3
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Рис. 4. Прогноз видобутку нафти в Україні  
за 1985–2014 рр., зроблений засобами нейронних мереж

Порівнюючи інформацію, наведену в табл. 2 і 3, можемо 
зробити висновок, що нейромережевий підхід дає змогу отри-
мати прогнози кращої якості, оскільки значення МАРЕ для 
трендової моделі є незадовільним. З іншого боку, завищені про-
гнози порівняно з фактичними даними, що надаються дробо-
во-раціональним трендом, можуть бути викликані тим, що 
в підсумки статистичних даних за ці роки не включені Крим 
і Донеччина з Луганщиною. Якщо порівнювати отримані зна-
чення з прогнозами експертів, то можна побачити, що з 2005 р. 
видобуток нафти і газового конденсату спадав, але ж експерти 
прогнозували [18, c. 8], що він мав зростати приблизно до 
5,2–5,4 млн. т на рік, а з 2010 р. – стабілізуватися на рівні 
5,3 млн. т на рік. Отже, прогнози провідних спеціалістів нафто-
газової галузі України, що були зроблені приблизно 10 років 
тому, зараз не виправдовуються.
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Для того щоби продемонструвати застосування дробово-раціо-
нального тренду для прогнозування динаміки невідновних ресурсів, 
проведені розрахунки для видобутку газу в Україні за 2000–2017 рр., 
видобутку сирої нафти в Казахстані – за 1996–2015 рр., видобутку 
нафти в Норвегії – за 1973–2010 рр. В останньому випадку побудо-
вано також нейромережевий прогноз. Результати побудови трендо-
вих моделей і прогнозів за ними наведені в табл. 4, 5, 6.

Таблиця 4
Результати моделювання і прогнозування видобутку 
сирої нафти на основі дробово-раціонального тренду 

для Казахстану за 1996–2015 рр.
Коефіцієнти 

моделі F0 F1 H1 H2

-0,07 3,74E-05 -0,0001 2,47E-07
t-статистики 1,469 3231,682 -1605,654 -1,436
R2 1 F-критерій 2,52E+11

Побудовано точковий прогноз на 2017 р. Він склав 
61,86 млн. тон, причому реальний видобуток нафти був 
66,52 млн. т. Відносна похибка апроксимації в цьому випадку 
дорівнює 7%. Максимальний видобуток нафти за моделлю 
отримано у 2011 р., але справді максимум видобутку був 
у 2015 р. Джерелом даних для розрахунку був сайт державної 
статистики Казахстану [17].

Таблиця 5
Результати моделювання і прогнозування видобутку 

газу на основі дробово-раціонального тренду  
для України за 1985–2014 рр.

Коефіцієнти 
моделі F0 F1 H1 H2

0,58 -0,0003 -0,0001 2,40E-07
t-статистики 3,86 -3,84 260,21 -127,78
R2 0,999 F-критерій 15 80 672 437
Роки 2018 2019 2020
Прогнозні зна-
чення видобутку 
газу, млрд. м3

25,41 25,80 26,28

Прогнозні зна-
чення видобутку 
газу, що надаються 
Концепцією роз-
витку газовидобув-
ної галузі України 
[18], млрд. м3

22,5 25,2 27,6

Прогнозні значення видобутку побудовані «уперед», отже, 
спираючись на фактичні дані, не можемо обчислити коефіцієнт 
Тейла і МАРЕ, але якщо у формули (6, 7) замість Yk підставити 
прогнозні дані, що надаються Концепцією розвитку газови-
добувної галузі України [18], то значення відносної похибки 
апроксимації буде дорівнювати 6,7%, а Т2 – 0,13. Отримані 
величини критеріїв свідчать про гарну узгодженість і точність 
порівнюваних прогнозів.

Для прогнозування поведінки життєвого циклу видобутку 
нафти в Норвегії використовувався також нейромережевий під-
хід. Як і в разі України, розглядалися лінійні, радіально-базисні 
та узагальнено-регресійні мережі. І знову найкращі за точністю 
результати прогнозування були досягнуті під час застосування 

радіально-базисних ШНМ. Основні результати прогнозування 
і критерії точності моделі наведені в табл. 7. Дані для розрахун-
ків, наведених у табл. 6 і 7, бралися з джерела [19].

Таблиця 6
Результати моделювання і прогнозування видобутку 

нафти на основі дробово-раціонального тренду  
для Норвегії за 1973–2010 рр.

Коефіцієнти 
моделі F0 F1 H1 H2

-341,97 0,173 -0,001 2,50E-07
t-статистики -11,26 11,33 7034 3505,97
R2 1 F-критерій 4,03E11
Роки 2011 2012 2013
Реальні значення 
видобутку нафти, м3 97 513 89 198 84 950

Прогнозні значення 
видобутку нафти, м3 98 841,45 92 538,63 86 746,29

МАРЕ 2,4% T2 0,01
Реальний рік 
досягнення макси-
муму видобутку

2000

Рік досягнення 
максимуму видо-
бутку, отриманий 
за моделлю

1999

Таблиця 7
Прогнозування видобутку нафти в Норвегії  

за допомогою RBF-мереж
Роки 2011 2012 2013

Реальні значення видобутку 
нафти, м3 [19] 97 513 89 198 84 950

Прогнозні значення видобутку 
нафти, м3 101 691,3 91 022,43 80 317,69

МАРЕ 3% Т2 0,029
Кількість нейронів  
на прихованому шарі 2 Значення 

SPREAD 0,3

Отже, на статистичному матеріалі видобутку нафти в Нор-
вегії як трендовий, так і нейромережевий підходи продемон-
стрували відмінну точність і якість моделювання.

Висновки. В проведеному дослідженні застосовані дві 
методології моделювання життєвого циклу невідновних ресур-
сів, такі як побудова трендової моделі, що має вигляд дробо-
во-раціональної залежності від часу, і методи штучного інте-
лекту, зокрема нейронні мережі. Порівнюючи ці два підходи, 
проаналізуємо переваги та недоліки кожного з них.

Моделі на основі дробово-раціонального тренду (2) на роз-
глянутих прикладах її застосування показали відмінні характе-
ристики якості, тільки в одному випадку спостерігався вихід 
МАРЕ за межі задовільних 10–15%. В цьому полягає загальна 
хибність трендових моделей, адже за границями інтервалу 
апроксимації вони дають гірший результат прогнозу, ніж в тих 
точках, що обчислюються всередині інтервалу. Але до позитив-
них рис дробово-раціонального тренду відносяться простота, 
гнучкість, мала кількість параметрів, можливість описувати 
множину різновидів життєвого циклу. Модель враховує неси-
метричний характер деяких кривих життєвого циклу і може 
бути побудована з будь-якої його стадії.
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Обговорюючи переваги та недоліки нейромережевого 
підходу, підкреслюємо, що це надзвичайно потужний засіб 
комп’ютерної імітації, який дає змогу відтворювати досить 
складні нелінійні залежності між показниками досліджуваних 
явищ. Більшість науковців відзначає такі переваги нейронних 
мереж, як адаптивність, здатність вирішувати неформалізовані 
завдання, висока швидкість навчання та отримання розв’язків, 
надійність функціонування. З огляду на розглянуті у статті 
приклади застосування нейронних мереж, можемо зробити 
висновок, що й точність отриманих в нейромережевих моде-
лях прогнозів вище, ніж в трендових. Але при цьому слід взяти 
до уваги те, що наведені у статті результати були найкращими 
з десятків виконаних обчислювальних експериментів, а в моде-
лях з використанням тренду вони були отримані одразу. Другий 
недолік нейронних мереж полягає в тому, що для отримання 
якісних результатів треба мати досить довгу навчальну вибірку. 
Відповідно до наведеного в роботі [20] евристичного правила 
кількість навчальних векторів (за навчання без вчителя), пар 
векторів (за навчання з вчителем) має бути в 10 разів більше 
числа зв’язків у мережі. Ось чому порівняння двох методик 
моделювання вдалося провести лише в двох випадках з п’яти.

Незважаючи на наведені зауваження, автор вважає обидва 
підходи надзвичайно ефективними для дослідження та моде-
лювання життєвих циклів ресурсів і продуктів як окремо, так 
і в поєднанні один з одним. В останньому випадку модель 
дробово-раціонального тренду можна використовувати на етапі 
предпрогнозного моделювання, а нейромережеві підходи – для 
уточнення отриманих результатів.
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и газа с помощью нейросетевого моделирования и 
трендовых моделей

Аннотация. В статье рассмотрены два подхода к 
моделированию и прогнозированию жизненных циклов 
нефтедобывающей отрасли, а именно использование 
дробно-рациональных трендов и нейросетевое модели-
рование. Проанализированы сущность, достоинства и 
недостатки этих подходов. Приведены примеры моде-
лирования жизненных циклов добычи нефти и газа для 
Украины, Казахстана, Норвегии.

Ключевые слова: жизненный цикл, прогнозиро-
вание, добыча нефти, дробно-рациональный тренд, 
искусственные нейронные сети, радиально-базисные 
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Nikolayeva O.H. Forecasting oil and gas production 
using neural network modeling and trend models

Summary. Two approaches to modeling and forecast-
ing the life cycles of the oil industry are considered: the use 
of fractional-rational trends and neural network modeling.  
The essence, advantages and disadvantages of these approaches 
are analyzed. Examples of modeling life cycles of oil and gas 
production for Ukraine, Kazakhstan, and Norway are given.

Keywords: life cycle, forecasting, oil production, frac-
tional-rational trend, artificial neural networks, radial-basic 
neural networks.
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