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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ЕКСПОРТУ      

 ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Е. В. Прушківська, д. е. н., професор, Національний університет «Запорізька політехніка», 

em.prushkovskaya@gmail.com, 

А. Р. Буюкян, магістр, Національний університет «Запорізька політехніка», 

Buk.artur@ukr.net 

 
Стаття присвячена дослідженню особливостей розвитку високотехнологічного експор-

ту підприємств України та розробці підходу до визначення галузевих пріоритетів фінансу-

вання високотехнологічних виробництв. Проаналізовано особливості розвитку експорту Ук-

раїни та визначено, що він має переважно сировинний характер (продукція АПК, металур-

гійна і хімічна промисловість) та складається з проміжних товарів з відносно низькою техно-

логічною складовою. У структурі зовнішньої торгівлі України найбільша частка високотех-

нологічної продукції припадає на машинобудування. Водночас, протягом останніх років в 

Україні спостерігається стрімкий розвиток експорту високотехнологічних послуг, які набу-

вають своєї ваги, зокрема, за рахунок розвитку сектору інформаційно-комунікаційних техно-

логій. Висвітлено динаміку позицій України за Індексом економічної складності. Відсутність 

істотних змін у структурі українського експорту призвела до відставання України від розви-

нених країн світу. Проте Україна за 2016-2017 рр. істотно покращила позиції у рейтингу кра-

їн за рівнем високотехнологічності. Обґрунтовано, що з метою розвитку високотехнологіч-

ного експорту необхідно здійснювати виважену експортну підтримку національних  підпри-

ємств, які виробляють інноваційну продукцію. Вирішення проблеми активізації інноваційної 

діяльності в експортоорієнтованих галузях України може бути забезпечене за умови поліп-

шення її фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.  

Авторами запропоновано підхід до визначення галузевих пріоритетів фінансування ви-

сокотехнологічних виробництв, який базується на таких критеріях відбору видів економічної 

діяльності: а) ефективність використання власних фінансових коштів у інноваційній діяль-

ності підприємств високотехнологічної галузі; б) привабливість галузі для вкладення фінан-

сових коштів інституційними одиницями (державою, кредиторами, інвесторами); в) темп  

розвитку експорту високотехнологічної продукції певної галузі. Використання запропонова-

них критеріїв дозволяє чітко обґрунтувати перспективні напрями фінансування високотехно-

логічних виробництв підприємств України. 

Ключові слова: високотехнологічний експорт, галузь, зовнішня торгівля, розвиток, під-

приємство, фінансування інноваційного розвитку. 

 

Постановка проблеми. В сучасних 

умовах розвитку зовнішньої торгівлі Украї-

ни близько 70% експорту припадає на сиро-

винний сектор [1], а товари переробної про-

мисловості все ще залишаються неконку-

рентоспроможними на світовому ринку, що 

призводить до великої вразливості націо-

нальної економіки. Одним із найважливіших 

завдань структурної перебудови української 

економіки є розвиток високотехнологічних 

експортно-орієнтованих галузей промисло-

вості, які виробляють продукцію з високим 

ступенем доданої вартості. 
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В Україні за останнє десятиліття від-

бувся  процес  трансформації  зовнішньої 

торгівлі з огляду на підписання «Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом» та українсько-російський конф-

лікт.  Експортні   підприємства  задля   ди-

версифікації  та оптимізації своєї діяльності 

здійснювали активний пошук ринків збуту, 

підвищення конкурентоспроможності про-

дукції, ефективне використання виробничих 

ресурсів. 

У 2017 р. в нашій державі була 

прийнята Експортна стратегія України («до-

рожня карта» стратегічного розвитку тор-

гівлі) на 2017–2021 роки [2], проте на сьо-

годні відсутні системні  заходи   щодо   екс-

портної політики розвитку відповідно до 

сучасних економічних умов, що ставить під 

загрозу можливість ефективно використову-

вати високотехнологічний експортний поте-

нціал підприємств України. В таких умовах 

необхідно поліпшити становище та активі-

зувати експортну діяльність. Для того, щоб 

успішно   експортувати   продукцію на  зов-

нішній ринок з урахуванням ускладнених 

умов конкуренції, важливим є визначення 

особливостей розвитку високотехнологічно-

го експорту підприємств України. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Теоретико-методичні та практичні 

аспекти розвитку зовнішньої торгівлі Украї-

ни знайшли своє відображення в наукових 

дослідженнях таких вітчизняних вчених як 

Артеменко І., Гончаренко В., Шкурупій О. 

[3], Кальченко Т., Петрашко Л., Циганко-

ва Т. [4] та ін. Проблеми та тенденції екс-

портної діяльності національних підпри-

ємств розглянуто в працях Авраменко Д., 

Урванцевої С. [5], Венгерської Н. [6]. Проте, 

недостатньо дослідженими є питання визна-

чення перспектив розвитку високотехноло-

гічного експорту підприємств України.  

Формулювання мети статті. Метою 

статті є вивчення особливостей  високотех-

нологічного експорту підприємств України 

та розробка підходу до визначення галузе-

вих пріоритетів фінансування високотехно-

логічних виробництв. 
Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Головною умовою розвитку та ста-

новлення ринкової економіки на основі ін-

тенсифікації економічних відносин між кра-

їнами протягом останнього століття є поси-

лення експортної діяльності як для окремого 

суб’єкта господарювання, так і для всієї кра-

їни чи її регіонів в цілому. При здійсненні 

дослідження ролі експорту у національній 

економіці використовують низку показни-

ків, розрахунки яких ґрунтуються на спів-

відношенні обсягів експорту до ВВП, зок-

рема, коефіцієнт відкритості економіки та 

експортна квота [7]. 

Основу функціонування зовнішньо-

економічного комплексу становить експорт-

ний потенціал, який розглядається як вихід-

на база при оцінці можливостей перспек-

тивного зовнішньоекономічного розвитку 

[8]. Для  обґрунтованого   визначення екс-

портних пріоритетів необхідна оцінка умов і 

особливостей експортного потенціалу краї-

ни, а також урахування факторів, які впли-

вають на тенденції формування національ-

ної економічної системи, попит на зовніш-

ньоекономічний обмін. Збалансоване рі-

шення питань розвитку експортної діяльно-

сті повинне виходити з макро- і мікроеко-

номічних інтересів держави. 

Україна є експортозалежною країною, 

оскільки питома вага її експорту в ВВП ста-

новить 49,3 % [9]. За 2018 р., після триріч-

ного спаду, Україна експортувала товарів і 

послуг на суму 52,3 млрд. дол., що на 16% 

більше, ніж за 2017 р. При цьому частка ек-

спорту до інших країн світу падає, що гово-

рить про переорієнтацію  зовнішньої торгів-

лі України на європейський регіон [9]. 

За даними Мінекономрозвитку [1] ук-

раїнський експорт має переважно сировин-

ний характер (частка продукції АПК, мета-

лургійної та хімічної промисловості та міне-

ральної сировини становить 70%) та склада-

ється з проміжних товарів з відносно низь-

кою технологічною складовою – частка ви-

сокотехнологічного експорту у 2015 р. ста-

новила лише 5,5% від загального обсягу 

українського експорту. Частка високотехно-

логічного експорту України у 2018 р. стано-

вила менше 5,4%, тоді як  в розвинених кра-

їнах переважає вторинний сектор – обробна 

і будівельна промисловість. Отже, існує по-

треба в оновленні технологічних процесів на 

українських підприємствах з метою посту-

пового перетворення економіки України в 

більш інноваційну і, як наслідок, більш кон-
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курентоспроможну на світових ринках.  

Основними перешкодами для експор-

терів є непередбачуваність торговельної по-

літики України, недостатній рівень транс-

портної інфраструктури та несприятливе ва-

лютне регулювання. Мікробізнес частіше за 

інші підприємства стикається з такими пе-

решкодами, як неефективність механізму 

відшкодування ПДВ, непрозорість та бюро-

кратія в політиці податкової інспекції та не-

сприятливе валютне регулювання [10]. 

З метою аналізу позиції країни у сфері 

високотехнологічності у світі вже більше 

п'яти років активно використовується Індекс 

економічної складності (ECI), який відобра-

жає взаємозв'язок між тим ступенем різно-

маніття та складності товарів, що виробля-

ється країною, з одного боку, і рівнем її до-

бробуту та потенціалу розвитку, з іншого. 

Перший такий розрахунок був здійснений в 

2011 р. економістами Хаусмана та Ідальго з 

Гарвардського університету. Логіка розра-

хунку побудована на оцінці обсягу вироб-

ничих знань (продуктивного знання) через 

два поняття: різноманітність – різнорідність 

і повнота – поширеність. Під різнорідністю 

розуміється кількість промислових товарів, 

які експортує країна. Під поширеністю – кі-

лькість країн, які також експортують цей 

товар. Чим більше різних товарів експортує 

національна економіка і чим менша поши-

реність цих товарів (менше конкурентів), 

тим вищим є  індекс економічної складності. 

Даний індекс відображає здатність економі-

ки швидко перебудовуватися з виробництва 

товарів, які перестали бути конкуренто-

спроможними, на ті, які залишилися такими. 

За Індексом економічної складності 

Україна у 2016 р. займала  43 місце серед 

121 країн світу, а у 2017 р. – 39 місце.   Від-

сутність протягом 20 років істотних змін у 

структурі українського експорту з великою 

часткою сировинних товарів призвела до 

відставання України не тільки від розвине-

них країн, а навіть від   більшості країн-

сусідів. Проте за останній роки Україна по-

кращила свої позиції у даному рейтингу. В 

структурі її зовнішньої торгівлі найбільша 

частка високотехнологічної продукції при-

падає на машинобудування, проте тут спо-

стерігається від’ємнє сальдо торговельного 

балансу, як і за більшістю інших позицій 

високотехнологічної продукції [11]. 

Водночас, протягом останніх років в 

Україні спостерігається стрімкий розвиток 

експорту високотехнологічних послуг, які 

набувають своєї ваги, зокрема, за рахунок 

розвитку сектору інформаційно-комуні-

каційних технологій (ІКТ). Так, у 2016 р. 

обсяг послуг цього сектору склав 16,7% від 

загального обсягу експорту і значно пере-

вищив частку імпорту цього ж виду послуг 

більше, ніж удвічі. Така тенденція свідчить 

про поступову диверсифікацію вітчизняного 

експорту та трансформацію сфери послуг з 

традиційних до сучасних і конкурентоспро-

можних, що здатні створювати більшу до-

дану вартість і більш ефективний експорт. 

Водночас, на даний момент техноло-

гічна активність України є низькою, що де-

монструє її частка у світовому високотехно-

логічному виробництві, яка, за даними 

Scienceand Engineering Indicators, складає 

0,1%. Дані Світового банку щодо частки ек-

спорту високотехнологічної продукції у за-

гальному обсязі українського експорту свід-

чать про те, що починаючи з 1996 р. високо-

технологічний експорт зростав стрибко-

подібно і не мав тенденції до стійкості. 

Найвищі показники його зростання 

припадали на 2003, 2012, 2014 та 2015 рр. 

Сьогодні за даним показником Україна пос-

тупається таким країнам пострадянського 

простору, як Естонія (10,5%), Казахстан 

(41,1%), Киргизстан (11,8%), Латвія (15%), 

Литва (11,8%), Російська Федерація (13,7%). 

Ще більший розрив у значеннях даного по-

казника спостерігається між Україною та 

розвиненими країнами (США він складає 

20%, в Японії – 16,4%, у Німеччині – 16,6%, 

у Франції – 26,8%). Відсутність тенденції до 

стійкого зростання експорту високих техно-

логій   свідчить про необхідність розробки 

чіткої стратегії технологічного розвитку Ук-

раїни та механізмів її реалізації. 

Як вже зазначалось, незважаючи на 

присутність у товарній структурі експорту 

високотехнологічної продукції, її обсяги є 

незначними. Аналіз обсягів експорту та ім-

порту окремих видів високотехнологічної 

продукції України дає можливість стверд-

жувати, що за більшістю виділених для дос-

лідження товарних груп спостерігається на-

явність негативного сальдо торговельного 
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балансу, за винятком експорту літальних та 

космічних апаратів [12] 

Розвиток більшості високотехнологіч-

них галузей в Україні відбувається без необ-

хідної державної підтримки, яка мала б на-

даватися з урахуванням їх пріоритетності та 

здатності підвищити експортну спромож-

ність вітчизняної економіки. В Україні ви-

сокотехнологічні сектори промисловості 

практично не охоплені субсидіями. Субси-

діювання виробництва мало місце лише у 

виробництві хімічних речовин та хімічної 

продукції (0,2% від обсягу створеної ними 

валової доданої вартості) та виробництві 

машин і устаткування, не віднесених до ін-

ших угруповань (0,7%) [13]. 

Слід також зазначити, що Проектом 

«Стратегії розвитку високотехнологічних 

галузей до 2025 року» визначено дев’ять  

перспективних секторів для розвитку висо-

ких технологій: сільське господарство; вій-

ськово-промисловий комплекс; створення 

нових речовин, матеріалів і нанотехнологій; 

енергетика; технологічне будування; розви-

ток гуманітарних наук; біоінженерія, клі-

тинна медицина, фармацевтика; розвиток 

транзитної інфраструктури; туризм і відпо-

чинок [1]. Визначення пріоритетних секто-

рів для розвитку вітчизняного експорту має 

здійснюватися з урахуванням не лише їх 

здатності до формування високої доданої 

вартості, але й інших критеріїв, що мають 

потенційну можливість забезпечувати еко-

номічне зростання. «Дорожньою картою 

стратегічного розвитку торгівлі України 

2017–2021» [1] визначено пріоритетні сек-

тори для розвитку експорту за трьома кри-

теріями (табл. 2):рушійна сила для інновацій 

або створення високої доданої вартості; по-

тенціал для розвитку МСП; високий попит 

на світових ринках. 

Таблиця 1  

Пріоритетні сектори для розвитку вітчизняного експорту 

Сектор 

Рушійна сила для інно-

вацій або створення ви-

сокої доданої вартості 

Потенціал 

для розвит-

ку МСП 

Високий по-

пит на світо-

вих ринках 

Хімічна промисловість Х  х 

Освітні послуги Х   

Енергія і тверде біопаливо Х  х 

Фармацевтична промисловість Х  х 

Титанові вироби Х   

Авіаційно-космічна промисловість Х х х 

Будівельні послуги  х  

Креативні послуги   х  

Медичні послуги    

Вироби з деревини  х х 

Туризм  х х 

Харчова промисловість Х х х 

Легка промисловість  х х 

Машинобудування Х х х 

Транспортні та логістичні послуги  х х 

Інформаційні та комунікаційні технології Х х х 

Джерело: складено автором на основі [1] 

 

Як видно з табл.1, сектори, що мають 

потенційну здатність до продукування висо-

котехнологічної продукції та послуг, зокре-

ма, такі, як авіакосмічна промисловість, ма-

шинобудування,інформаційно-омунікаційні 

технології тощо, відповідають не лише пер-

шому критерію, який на сьогоднішній день 

можна вважати визначальним, але й одноча-

сно усім трьом критеріям. 

Вирішення проблеми активізації інно-

ваційної діяльності в експортоорієнтованих 

галузях України може бути забезпечене за 

умови поліпшення її державного фінансу-

вання. Однак неефективна методика, відсут-

ність чіткості та  прозорості у розподілі ре-

сурсів, що виділяються на інноваційну дія-

льність, робить процес її фінансування хао-

тичним, непослідовним, нестійким.  
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Враховуючи стратегічний орієнтир 

України на активізацію торгівлі та співро-

бітництва з країнами світу, державі необхід-

но спрямовувати зусилля на розвиток висо-

котехнологічних галузей. Відповідно необ-

хідно визначити стратегічні напрями фінан-

сування їх інноваційного розвитку з ураху-

ванням зовнішньополітичного та економіч-

ного курсу України та критеріїв ефективно-

сті інноваційної діяльності даних галузей. 

З метою формування стратегічних на-

прямів фінансування інноваційного розвит-

ку високотехнологічних галузей пропонуємо 

методичний підхід, який базуватиметься на 

трьох критеріях: результативності функціо-

нування, а саме ефективності використання 

фінансових коштів; привабливості галузі 

для вкладення фінансових коштів інститу-

ційними одиницями (державою, кредитора-

ми, інвесторами); темп розвитку національ-

ного експорту високотехнологічної продук-

ції певної галузі. Критерії стають основою 

для вибору показників, за якими доцільно 

формувати стратегічні напрями. 

Висновки. Аналіз особливостей роз-

витку експорту України свідчить, що він має 

переважно сировинний характер (продукція 

АПК, металургійна та хімічна промисло-

вість) та складається з проміжних товарів з 

відносно низькою технологічною складо-

вою. Щодо структури експорту товарів з бі-

льшою доданою вартістю, слід виділити  

експорт машин, обладнання та механізмів, 

зокрема ядерних реакторів та електричних 

машин.  

За Індексом економічної складності 

Україна у 2016 р. займала  43 місце серед 

121 країн світу, а у 2017 р. покращила пози-

ції та зайняла 39  місце. Відсутність протя-

гом 20 років істотних змін у структурі укра-

їнського експорту з великою часткою сиро-

винних товарів, що призвело до відставання 

України не тільки від розвинених країн, але 

й від більшості країн-сусідів. Проте основ-

ний напрямок продажів закордон складають 

сировинні товари, а основними споживача-

ми даних товарів є країни Європи. 

З метою розвитку високотехнологічно-

го експорту необхідно здійснювати виваже-

ну експорту підтримку  підприємств, які ви-

робляють інноваційну продукцію. Нами за-

пропоновано підхід до визначення галузевих 

пріоритетів фінансування високотехноло-

гічних виробництв, який базується на таких 

критеріях відбору видів економічної діяль-

ності: а) ефективність використання власних 

фінансових коштів у інноваційній діяльності 

підприємств високотехнологічної галузі; б) 

привабливість галузі для вкладення фінан-

сових коштів інституційними одиницями 

(державою, кредиторами, інвесторами); 

в) темп розвитку експорту високотехнологі-

чної продукції певної галузі. Використання 

запропонованих критеріїв дозволяє чітко 

обґрунтувати перспективні напрями фінан-

сування високотехнологічних виробництв 

підприємств України. Стратегічне бачення 

розвитку експорту розглядаються у форму-

ванні нових факторів порівняльних переваг, 

які мають стати драйверами збільшення   

експорту, наприклад розвиток інформацій-

но-комунікаційних   технологій, нанотехно-

логій, біотехнологій, «зелених» технологій, 

фотовольтаїки, водневих (паливних) елеме-

нтів, світлодіодів тощо. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ЭКСПОРТА  

ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 

Э. В. Прушковская, д. э. н., профессор, А. Р. Буюкян, магистр,  

Национальный университет «Запорожская политехника» 
 

Статья посвящена исследованию особенностей высокотехнологичного экспорта пред-

приятий Украины и разработке подхода к определению отраслевых приоритетов финансиро-

вания высокотехнологичных производств. Проанализированы особенности развития экспор-

та Украины и определено, что он имеет преимущественно сырьевой характер (продукция 

АПК, металлургическая и химическая промышленность) и состоит из промежуточных това-

ров с относительно низкой технологической составляющей. В структуре внешней торговли 

Украины наибольшая доля высокотехнологичной продукции приходится на машинострое-

ние. В то же время, за последние годы в Украине наблюдается стремительное развитие экс-

порта высокотехнологичных услуг, которые приобретают вес, в частности, за счет развития 

сектора информационно-коммуникационных технологий. Выявлена динамика позиций 
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Украины по индексу экономической сложности. Отсутствие существенных изменений в 

структуре украинского экспорта привело к отставанию Украины от развитых стран мира. 

Однако Украина за 2016-2017 гг. существенно улучшила позиции в рейтинге стран по уров-

ню высокотехнологичности. Обосновано, что с целью развития высокотехнологичного экс-

порта необходимо осуществлять взвешенную экспортную поддержку национальных пред-

приятий, которые производят инновационную продукцию. Решение проблемы активизации 

инновационной деятельности в экспортоориентированных отраслях Украины может быть 

обеспечено при условии улучшения ее финансирования за счет средств государственного и 

местных бюджетов. 

Предложен подход к определению отраслевых приоритетов финансирования высоко-

технологичных производств, основанный на таких критериях отбора видов экономической 

деятельности: а) эффективность использования собственных финансовых средств в иннова-

ционной деятельности предприятий высокотехнологичной отрасли; б) привлекательность 

отрасли для вложения финансовых средств институциональными единицами (государством, 

кредиторами, инвесторами); в) темп развития экспорта высокотехнологичной продукции 

определенной отрасли. Использование предложенных критериев позволяет четко обосновать 

перспективные направления финансирования высокотехнологичных производств предприя-

тий Украины. 

Ключевые слова: высокотехнологичный экспорт, отрасль, внешняя торговля, развитие, 

предприятие, финансирование инновационного развития. 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF HIGH-TECH EXPORT  

OF UKRAINIAN ENTERPRISES 

E. V. Prushkivska, D.E., Professor, A. R. Buyukyan, Master,  

National University «Zaporizhzhya Polytechnic» 
 

The article is devoted to the study of high-tech export of Ukrainian enterprises and the devel-

opment of an approach to determining industry priorities for financing high-tech industries. The fea-

tures of the Ukrainian export development are analyzed, and it is determined that it is mainly of a 

raw material nature (agricultural products, metallurgical and chemical industries) and consists of 

intermediate goods with a relatively low technological component. In the structure of foreign trade 

of Ukraine, the largest share of high-tech products is in mechanical engineering. At the same time, 

in recent years, there has been a rapid development of exports of high-tech services that are gaining 

weight in Ukraine, in particular, thanks to the development of the information and communication 

technology sector. The dynamics of the positions of Ukraine according to the Economic Complexity 

Index are determined. The absence of significant changes in the structure of Ukrainian exports has 

led Ukraine to lag behind the developed countries of the world. However, Ukraine within 2016-

2017 significantly improved position in the ranking of countries in terms of high technology. 

It is substantiated that in order to develop high-tech exports, it is necessary to carry out bal-

anced exports to support national enterprises producing innovative products. The problem of activa-

tion of innovative activity in export-oriented industries of Ukraine can be solved, provided its fi-

nancing is improved at the expense of state and local budgets. 

An approach to determining industry priorities for financing high-tech industries is proposed 

based on the following criteria for selecting types of economic activity: a) the effectiveness of using 

own financial resources in the innovative activities of high-tech industry enterprises; b) the attrac-

tiveness of the industry for investing in institutional units (government, creditors, investors) c) the 

pace of development of exports of high-tech products of a particular industry. The use of the pro-

posed criteria allows us to clearly substantiate the promising areas of financing high-tech industries 

in Ukraine. 

Keywords: high-tech export, industry, foreign trade, development, enterprise, financing of in-

novative development. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ЯК БАЗОВА КОМПЛЕКСНА КАТЕГОРІЯ 

ЕКОСЕСТЕЙТУ 

 

І. Г. Барон, аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації  

та моделювання економіки, igbaron@ukr.net 

 

     У статті засвідчено відсутність єдиного підходу до трактування економічної безпеки дер-

жави як логічного наслідку ємності та багатогранності цього поняття. Обґрунтовано необ-

хідність уточнення сутності поняття «економічна безпека» держави за рахунок виокремлення 

її ключових ознак як базової комплексної категорії екосестейту. З використанням базової 

операції теорії множин (теоретико-множинної операції об’єднання) систематизовано підходи 

до розуміння сутності поняття «економічна безпека держави» та встановлено ключові харак-

теристики, яким має відповідати визначення цього поняття, а саме: врахування динамічного 

характеру забезпечення економічної безпеки держави; врахування суспільно-політичного 

контексту економічної безпеки держави; розгляд економічної безпеки як визначальної скла-

дової в структурі національної безпеки держави; врахування умовної ієрархії ключових ха-

рактеристик економічної безпеки держави; визнання пріоритету певних характеристик еко-

номічної безпеки держави, а саме дієвості системи захисту національних інтересів та здатно-

сті економічної системи до виявлення, мінімізації та / або усунення внутрішніх та зовнішніх 

загроз; розгляд процесу забезпечення економічної безпеки держави як організаційно-

управлінського механізму.  

     На основі узагальнення ключових характеристик економічної безпеки держави запропо-

новано визначити її як комплексну категорію, що характеризує здатність національної еко-

номічної системи нейтралізувати негативний вплив різноманітних загроз з метою захисту 

національних економічних інтересів та забезпечення економічного суверенітету держави. 

Процес забезпечення економічної безпеки в такому випадку може бути визначений як ком-

плекс організаційно-управлінських та економічних заходів, які запроваджуються державою з 

метою захисту національних економічних інтересів та забезпечення економічного суверені-

тету. Відповідні заходи мають розглядатися як ключові елементи організаційно-

управлінського механізму забезпечення економічної безпеки держави, а його розробка – 

пріоритетним науково-практичним завданням у сфері забезпечення економічної безпеки Ук-

раїни. 

      Ключові слова: економічна безпека держави, екосестейт, аспект трактування, теоретико-

множинна операція об’єднання, національні економічні інтереси, економічні загрози, органі-

заційно-управлінський механізм, економічний суверенітет, комплексна категорія, системати-

зація. 
 

Постановка проблеми. Перебування 

України на перетині (ментальному, світо-

глядному, географічному) національних ін-

тересів ключових геополітичних гравців, які 

традиційно уособлюють прозахідний (США, 

ЄС) та східно-орієнтований (Росія) шляхи  

розвитку, актуалізують та загострюють за-

грози економічній безпеці держави, та на-

дають нового суттєвого змісту проблемі її 

забезпечення. Для формування дієвого ме-

ханізму запобігання наслідкам новітніх гео-

політичних трансформацій та нейтралізації 

їх впливу необхідним є уточнення терміно-

логічного апарату предметної царини до-

слідження у напрямку виокремлення ключо-

вих ознак економічної безпеки держави в 

умовах новітніх глобалізаційних та геополі-

тичних викликів. 
 

© 2019. I. G. Baron. Published by Dnipro University of Technology on behalf of Economics bulletin of the National Mining 

University. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http: // 

creativecommons.org/licenses/by/4,0/), which permits unrestricted reuse, distribution and reproduction in any medium provided the 

original work is property cited. 

 

ECONOMIC THEORY______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2019,  №316_________________________________________

https://doi.org/10.33271/ev/67.009


),Bx(or)Ax(:BAx 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Вагомий внесок у розроблення тео-

ретичних засад дослідження економічної 

безпеки держави у різні роки незалежності 

України зробили такі вітчизняні науковці, як 

Б. Губський [5], В. Глушков [4], О. Власюк 

[3], Я. Жаліло [8], В. Шлемко [13], А. Хо-

джаян [14] та ін. Дослідниками сформовано 

широкий спектр підходів до трактування 

поняття «економічна безпека держави», яке 

в наукових та енциклопедичних джерелах 

інтерпретується як [5, 13, 3, 8, 7, 1, 2]: 

−  складна багатофакторна категорія, 

що характеризує здатність національної 

економіки до розширеного відтворення з 

метою задоволення на визначеному рівні 

потреб населення і держави;  

−  протистояння дестабілізаційній дії 

чинників, які створюють загрозу стійкому 

збалансованому розвиткові країни;  

−  забезпечення конкурентоспромож-

ності національної економіки у світовій сис-

темі господарювання; 

−  стан економіки, при якому забезпе-

чується досить високе і стійке економічне 

зростання, ефективне задоволення еконо-

мічних потреб, контроль держави за рухом і 

використанням національних ресурсів, та 

захист економічних інтересів країни на на-

ціональному і міжнародному рівнях; 

−  складова частина національної без-

пеки, її фундамент і матеріальна основа. 

Формулювання мети статті. Відсут-

ність єдиного підходу до трактування еко-

номічної безпеки є логічним наслідком єм-

ності та багатогранності цього поняття. 

Зменшенню термінологічної невизначеності 

сприятиме систематизація підходів до ви-

значення економічної безпеки та встанов-

лення її ключових ознак як базової комп-

лексної категорії екосестейту, що й обрано 

за мету даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Теоретико-методологічні аспекти 

забезпечення економічної безпеки держави 

вивчає наука про економічну безпеку – еко-

сестейт (від англ. ecosestate, economic 

security of state).  Об’єктом дослідження еко-

сестейту є безпека держави, суспільства, ре-

гіонів, підприємств і окремих громадян, яка 

обумовлюється станом економіки. Предме-

том дослідження є концептуальні основи 

формування економічної безпеки, загальні 

закономірності її розвитку, принципи і ос-

новні напрями забезпечення.  

З метою підвищення якісного рівня 

дослідження економічної безпеки держави, 

як однієї з базових категорій ексестейту, на-

уковці поєднують поширені визначення у 

групи за подібністю ключових ознак, з яки-

ми асоціюється дане поняття. Результати 

порівняльного аналізу підходів до впоряд-

кування визначень поняття «економічна 

безпека держави» подано в табл. 1. В проце-

сі впорядкування підходів та розробки їх 

авторської класифікації використано базові 

визначення теорії множин, а саме – теорети-

ко-множинну операцію об’єднання. Об'єд-

нання множин є множиною, яка включає в 

себе всі елементи об'єднуваних множин і 

нічого більше. Якщо A та B – множини, то їх 

об'єднання позначається як « BA »: 

 

    (1) 

 

– де x – елемент множини, утвореної в 

результаті об’єднання множин А та В. 

– як видно з табл. 1, дослідники впо-

рядковують підходи до визначення поняття 

економічної безпеки у різну кількість груп, 

керуючись різними наборами ключових ха-

рактеристик. Так, автори роботи [6] дотри-

муються думки, що існуючі трактовки тер-

міну «економічна безпека» можна поєднати 

у такі групи [6, с. 16–17]: 

– трактування економічної безпеки з 

точки зору міжнародного (глобального)   

фактору, згідно з яким основними критерія-

ми національної безпеки держави є успіш-

ність її міжнародної торгівлі та жорсткість 

зовнішньої політики; 

– розгляд економічної безпеки з пози-

ції захисту національних інтересів країни; 

– визначення економічної безпеки у 

локальному контексті, тобто через стан ре-

гіонів та галузей національної економіки. 

В. Є. Глушков та Л. П. Рогатіна [4]   

розподіляють визначення економічної без-

пеки держави на такі групи як: 

– стан економіки держави, який дозво-

ляє захищати її життєво важливі інтереси; 

– сукупність умов та факторів, що за-

безпечують незалежність національної еко-

номіки, її стабільність та стійкість, здатність
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до постійного оновлення та самовдоскона-

лення; 

– здатність економіки забезпечувати 

ефективне задоволення суспільних вимог на 

міжнаціональному та міжнародному рівні. 

П. В. Мекшун [9], узагальнюючи сут-

нісні ознаки економічної безпеки у роботах 

різних дослідників вважає, що це стан наці-

ональної економіки, який забезпечує: 

– можливість здійснення контролю за 

використанням національних ресурсів і 

спроможності використовувати національні 

конкурентні переваги для забезпечення рів-

ноправної участі у міжнародній торгівлі; 

– стійкий розвиток національної еко-

номіки, її здатність до самовідтворення і са-

мовдосконалення; 

– виявлення та усунення внутрішніх і 

зовнішніх загроз та реалізацію економіч-

них інтересів. 

О. В. Скорук виокремлює підходи до 

тлумачення економічної безпеки держави 

на основі пріоритету таких характеристик 

[12, с.40]: 

– стійкість та стабільність економіч-

ного розвитку держави та протидія внут-

рішнім і зовнішнім загрозам; 

– економічна незалежність держави як 

можливість самостійно приймати і реалізо-

вувати стратегічні економічні та політичні 

рішення та використовувати національні 

конкурентні переваги; 

– саморозвиток як створення сприят-

ливих умов для ведення ефективної еконо-

мічної політики та розширеного самовідтво-

рення економіки; 

– захист національних економічних ін-

тересів як необхідна умова для безпеки на-

ціональних інтересів держави, регіону, сус-

пільства, громадянина. 

Одним із найбільш деталізованих під-

ходів до впорядкування визначень еконо-

мічної безпеки держави слід вважати класи-

фікацію О. М. Подмазко [11], згідно з якою 

існуючі визначення економічної безпеки до-

цільно впорядкувати у 8 груп, в яких еконо-

мічна безпека розглядається як: 

– стан економічної системи держави, 

що забезпечує нормальний життєвий рівень 

населення, внутрішню стабільність і зов-

нішню незалежність;  

– стан економічної системи держави, 

що забезпечує здатність до самостійного, 

сталого розвитку;  

– стан економічної системи держави, 

що забезпечує її можливість протистояти 

зовнішнім і внутрішнім загрозам; 

– стан економічної системи держави, 

який визначається як система, модель, меха-

нізм, комплекс заходів державного регулю-

вання економікою;  

– стан економічної системи держави, 

що забезпечує нормальний рівень добробуту 

населення та сталий розвиток; 

– стан економічної системи держави, 

що забезпечує нормальний рівень добробуту 

населення і здатність протистояти загрозам;  

– стан економічної системи держави, 

що забезпечує здатність протистояти загро-

зам і забезпечує сталий розвиток; 

– стан економічної системи держави, 

що забезпечує нормальний рівень добробуту 

населення, здатність протистояти загрозам і 

забезпечує сталий розвиток. 

Як видно з табл. 1, можна виділити 7 

підходів до розуміння економічної безпеки 

держави, які надаються у вимірі таких клю-

чових характеристик цього поняття: 

– незалежність держави у зовнішньо-

торговельному та зовнішньополітичному 

вимірах (характеристика А); 

– конкурентоспроможність регіонів та 

галузей національної економіки (характе-

ристика В); 

– дієвість системи захисту національ-

них інтересів (характеристика С); 

– здатність економічної системи до ви-

явлення, мінімізації та/або усунення внут-

рішніх та зовнішніх загроз (характеристика 

D); 

– здатність національної економіки до 

перманентного саморозвитку та самовідтво-

рення (характеристика Е); 

– здатність національної економіки за-

безпечувати нормальний рівень добробуту 

населення (характеристика F); 

– система (комплекс, модель) заходів 

державної політики в економічній сфері (ха-

рактеристика G). 

На наш погляд, надмірна деталізація 

підходів до визначення поняття «економічна 

безпека держави» не сприяє підвищенню 

рівня його термінологічної визначеності. Як 
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видно з табл. 1, іноді визначення економіч-

ної безпеки надаються на логічному перети-

ні двох (або навіть трьох) підходів та уза-

гальнюють декілька ключових характерис-

тик досліджуваного поняття. Вважаємо, що 

комплексне визначення економічної безпеки 

держави має враховувати низку наведених 

нижче ключових характеристик, визначених 

згідно авторської класифікації підходів цьо-

го поняття (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Узагальнення ключових аспектів трактування економічної безпеки держави як базової 

категорії екосестейту (розроблено автором) 

 

1. Врахування динамічного характеру 

забезпечення економічної безпеки держави. 

Погоджуючись із дослідниками, які підкре-

слюють роль економічної безпеки у сприян-

ні розвитку національної економіки та під-

тримці її здатності до самовідтворення    

(характеристика Е) зазначимо, що вико-

нання цієї умови передбачає динамічність 

процесу забезпечення економічної безпеки 

держави. Відсутність здатності до розвитку 

як зміни якісного стану з плином часу при-

зводить до застою і стагнації будь-якої сис-

теми, в тому числі – системи національної 

економіки. Тому економічна безпека має  

розглядатися як динамічна характеристика 
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формацію цього стану. Одним із небагатьох 

визначень, наданих з урахуванням динаміч-

ної сутності економічної безпеки, є визна-

чення авторів роботи [6], які пропонують 
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го є економічне зростання з урахуванням 

вимог соціального середовища, а також   

здатність економічної системи до нейтралі-

зації загроз, що ведуть до дисбалансу еко-

номічної сфери [6, с.27]. 

 2. Врахування суспільно-політич-

ного контексту економічної безпеки держа-

ви. Попри очевидну належність до терміно-

логічного апарату економічної науки, еко-

номічна безпека є уособленням та виразом   

суспільно-політичних відносин як на націо-

нальному, так й на міжнародному рівнях. 

Забезпечення економічної безпеки є перед-

умовою набуття державою незалежності у 

зовнішньоторговельному та зовнішньополі-

тичному вимірах, надає їй можливість само-

стійно приймати як економічні, так й полі-

тичні рішення, та реалізовувати національні 

конкурентні переваги у міжнародному поді-

лі праці (характеристики А та В).   

3. Розгляд економічної безпеки як ви-

значальної складової в структурі національ-

ної безпеки держави. Суспільно-політичний 

контекст економічної безпеки держави зу-

мовлений, в тому числі, її розумінням як од-

нієї з найважливіших складових цілісної  

системи національної безпеки, вирішальної 

умови дотримання та реалізації національ-

них інтересів (характеристика С). Матері-

альний характер та роль в економічному за-

безпеченні всіх інших складових національ-

ної безпеки (військової, продовольчої, нау-

ково-технічної, соціальної та ін.) зумовлює 

пріоритетність економічної безпеки в струк-

турі національної безпеки держави. 

4. Врахування умовної ієрархії ключо-

вих характеристик економічної безпеки 

держави. На наш погляд, не всі характерис-

тики, які виокремлюють дослідники при ви-

значенні сутності економічної безпеки, ма-

ють розглядатися як рівноважні та рівно-

значні. Деякі з цих характеристик, вочевидь, 

мають похідний характер, тобто їх дотри-

мання є наслідком набуття економічною  

системою держави інших характеристик 

більш високого пріоритету. Наприклад,   

здатність національної економіки забезпе-

чувати нормальний рівень добробуту насе-

лення (характеристика F) та конкуренто-

спроможність регіонів та галузей національ-

ної економіки (характеристика В) є логіч-

ними наслідками розвитку національної 

економіки та підтримці її здатності до само-

відтворення (характеристика Е). Незалеж-

ність держави у зовнішньоторговельному та 

зовнішньополітичному вимірах (характе-

ристика А) може розглядатися як результат 

дієвості системи захисту національних інте-

ресів (характеристика С). Тобто, у визна-

ченні економічної безпеки держави є недо-

цільним урахування таких характеристик 

цього поняття, які мають похідний характер, 

та навпаки, слід робити наголос на первин-

них та пріоритетних характеристиках. 

5. Визнання пріоритету певних харак-

теристик економічної безпеки держави. В 

якості таких характеристик, на наш погляд, 

доцільно виокремити дієвість системи за-

хисту національних інтересів (характерис-

тика С) та здатність економічної системи до 

виявлення, мінімізації та/або усунення  вну-

трішніх та зовнішніх загроз (характе-

ристика D). Роль економічної безпеки у   

системі захисту національних інтересів, як 

вже зазначалося, зумовлюється її суспільно-

політичним контекстом та пріоритетністю у 

складі інших складових національної безпе-

ки. В роботі [6] наголошується, що при до-

слідженні економічної безпеки національної 

економіки необхідним є комплексне та пов-

не врахування категорій національних інте-

ресів та загроз, оскільки їх співвідношення 

має визначальне значення для ефективного 

функціонування економічної системи дер-

жави [6, с.27]. Особливої значущості вирі-

шення завдань захисту національних інтере-

сів та подолання загроз економічній безпеці 

набувають в умовах глобалізації та, як на-

слідок, трансформації світової геополітичної 

та геоекономічної систем.  

6. Розгляд процесу забезпечення еко-

номічної безпеки держави як організаційно-

управлінського механізму. Динамічний ха-

рактер економічної безпеки, на якому вже 

було зазначено, зумовлює доцільність її  

трактування як системи (комплексу, моделі) 

заходів державної політики в економічній 

сфері (характеристика G). Методологія  

системного підходу в управлінні орієнтова-

на на розкриття цілісності об'єкта та меха-

нізмів, що її забезпечують, визначення скла-

дових об'єкта та їхнє зведення в єдиний 

комплекс [9, с.102]. Розгляд економічної 

безпеки держави в категоріях системного 
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підходу потребує визначення її складових, 

до яких традиційно відносяться суб’єкти 

(державні органи та інституції) та об’єкти 

(держава, суспільство в цілому, громадяни) 

забезпечення економічної безпеки. Згідно 

викладеному в роботі [6, с. 28–31] підходу 

до вивчення економічної безпеки держави, 

як системного об'єкта дослідження, специ-

фічними елементами відповідної системи 

мають бути інтереси держави в економічній 

сфері та економічні загрози. Між суб’єктами 

та об’єктами системи формуються суспіль-

но-політичні та економічні відносини, які 

передбачають реалізацію комплексу інсти-

туційно-правових та організаційно-еконо-

мічних заходів, спрямованих на нейтраліза-

цію економічних загроз. Як мету функціо-

нування системи автори визначають досяг-

нення її гомеостазису, тобто збалансованого 

стану, який характеризує стійкість й ста-

більність економіки. Безумовно погоджую-

чись із доцільністю розгляду економічної 

безпеки держави як системної категорії, за-

значимо, що авторами підходу не розкрито 

закономірності нейтралізації загроз еконо-

мічній безпеці та шляхи досягнення рівно-

важного стану системи безпеки національ-

ної економіки. В певному сенсі це зумовле-

но специфікою та обмеженнями застосуван-

ня системного підходу, який спрямований 

передусім на виявлення взаємозв’язків між 

елементами системи, а не на розкриття сут-

ності з точки зору інституційно-правових та 

організаційно-економічних засад управлін-

ня. Найкращим чином вирішенню цього зав-

дання, на наш погляд, відповідає розгляд 

об’єкта дослідження (в даному випадку – 

процесу забезпечення економічної безпеки 

держави) як організаційно-управлінського 

механізму, під яким в теорії управління тра-

диційного розуміють сукупність методів та 

важелів впливу на функціонування системи.  

Висновки. З урахуванням установле-

них ключових характеристик економічної 

безпеки держави, загальної сутності управ-

лінського механізму та специфіки його    

формування у сфері забезпечення економіч-

ної безпеки може бути запропоновано ав-

торське визначення цього поняття. А саме, 

під економічною безпекою держави пропо-

нується розуміти комплексну категорію, яка 

характеризує здатність національної еконо-

мічної системи нейтралізувати негативний 

вплив різноманітних загроз з метою захисту 

національних економічних інтересів та за-

безпечення економічного суверенітету дер-

жави. Процес забезпечення економічної 

безпеки в такому випадку може бути визна-

чений як комплекс організаційно-управ-

лінських та економічних заходів, які запро-

ваджуються державою з метою захисту на-

ціональних економічних інтересів та забез-

печення економічного суверенітету. Відпо-

відні заходи мають розглядатися як ключові 

елементи організаційно-управлінського ме-

ханізму забезпечення економічної безпеки 

держави, а його розробка – пріоритетним 

науково-практичним завданням у сфері за-

безпечення економічної безпеки України. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА КАК БАЗОВАЯ 

КОМПЛЕКСНАЯ КАТЕГОРИЯ ЭКОСЕСТЕЙТА 

И. Г. Барон, аспирант, Государственный научно-исследовательский институт инфор-

матизации и моделирования экономики  

  

В статье засвидетельствовано отсутствие единого подхода к трактовке экономической 

безопасности государства как логического следствия емкости и многогранности этого поня-

тия. Обоснована необходимость уточнения сущности понятия «экономическая безопасность» 

государства за счет выделения ее ключевых признаков как базовой комплексной категории 

екосестейта. С использованием базовой операции теории множеств (теоретико-

множественной операции объединения) систематизированы подходы к пониманию сущности 

понятия «экономическая безопасность государства» и установлены ключевые характеристи-

ки, которым должно отвечать определение этого понятия, а именно: учет динамического ха-

рактера обеспечения экономической безопасности государства; учет общественно-

политического контекста экономической безопасности государства; рассмотрение экономи-

ческой безопасности как определяющей составляющей в структуре национальной безопасно-

сти государства; учет условной иерархии ключевых характеристик экономической безопас-

ности государства; признание приоритета определенных характеристик экономической без-

опасности государства, а именно: действенности системы защиты национальных интересов и 

способности экономической системы к выявлению, минимизации и / или устранению внут-
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ренних и внешних угроз; рассмотрение процесса обеспечения экономической безопасности 

государства как организационно-управленческого механизма. 

На основе обобщения ключевых характеристик экономической безопасности государ-

ства предложено определить ее как комплексную категорию, характеризующую способность 

национальной экономической системы нейтрализовать негативное влияние угроз с целью 

защиты национальных экономических интересов и обеспечения экономического суверените-

та государства. Процесс обеспечения экономической безопасности в таком случае может 

быть определен как комплекс организационно-управленческих и экономических мер, кото-

рые вводятся государством в целях защиты экономических интересов и обеспечения эконо-

мического суверенитета. Соответствующие меры должны рассматриваться как ключевые 

элементы организационно-управленческого механизма обеспечения экономической безопас-

ности государства, а его разработка – приоритетной научно-практической задачей в сфере 

обеспечения экономической безопасности Украины. 

Ключевые слова: экономическая безопасность государства, екосестейт, аспект трактов-

ки, теоретико-множественная операция объединения, национальные экономические интере-

сы, экономические угрозы, организационно-управленческий механизм, экономический суве-

ренитет, комплексная категория, систематизация. 

 

ECONOMIC SECURITY OF THE STATE AS A BASIC COMPLEX CATEGORY OF 

ECOSESTATE 

I. G. Baron, Post-graduate Student, State Research Institute of Informatization and Modeling of 

Economics 

  

The article shows the lack of a unified approach to the interpretation of the economic security 

of the state as a logical consequence of the capacity and versatility of this concept. The necessity to 

clarify the essence of the notion of economic security of the state by distinguishing its key features 

as the basic complex category of ecosestate is substantiated.  

Using the basic operation of set theory such as multiple set-up operation, the approaches to 

understanding the essence of the concept of «economic security of the state» are systematized and 

the key characteristics of this concept are given. Namely, these characteristics are the importance to 

take into account the socio-political context, the conditional hierarchy of key characteristics and the 

dynamic nature of ensuring the economic security of the state. Also it is important to consider the 

economic security as a determining component in the structure of national security of the state and 

the process of ensuring the economic security of the state as an organizational and managerial 

mechanism. Finally, the recognition of the priority of certain characteristics of the economic securi-

ty of the state must be respected, namely the effectiveness of the system of protection of national 

interests and the ability of the economic system to identify, minimize and / or eliminate internal and 

external threats. 

Based on generalization of key characteristics of economic security of the state, it is proposed 

to define it as a complex category, which characterizes the ability of the national economic system 

to neutralize the negative impact of various threats in order to protect national economic interests 

and ensure the economic sovereignty of the state. In this case, the process of ensuring economic se-

curity can be defined as a complex of organizational, managerial and economic measures imple-

mented by the state in order to protect national economic interests and ensure the economic sover-

eignty. Appropriate measures should be considered as key elements of the organizational and man-

agerial mechanism for ensuring the economic security of the state, and its development should be a 

priority scientific and practical task in the field of economic security of Ukraine. 

Keywords: economic security of the state, ecosystem, aspect of interpretation, set-theory op-

eration of unification, national economic interests, economic threats, organizational-governing 

mechanism, economic sovereignty, complex category, systematization.                                                                                              
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ НА КОНКУРЕНЦІЮ 
 

А. Г. Герасименко, д. е. н., професор, А. О. Нестерець, студентка, Київський національний 

торговельно-економічний університет, nestor192186178@gmail.com  

 

Інформація займає одне із найважливіших місць в системі економічних відносин у силу 

чого може вважатися найціннішим економічним ресурсом. Обов'язковою передумовою здо-

рової конкуренції стає якомога більша інформаційна транспарентність ринків та економіки в 

цілому, а вплив інформаційної асиметрії на конкурентний механізм ринкового саморегулю-

вання вимагає наукового дослідження та обґрунтування. 

У статті розглядається вплив інформаційної асиметрії на конкуренцію. Виявлено на-

прямки та інструменти впливу інформаційної асиметрії на конкуренцію на ринках товарів і 

послуг у розрізі вертикального та горизонтального каналів поширення інформаційної аси-

метрії в суспільстві.  Пояснення механізму впливу інформаційної асиметрії на конкуренцію у 

вертикальному каналі (приховування та спотворення інформації, яка спрямовано на спожи-

вачів та постачальників) здійснено на основі моделі лимонів Дж. Акерлофа. Проілюстровано 

здатність інформаційних маніпуляцій про якість товару та повноту інформації щодо наданої 

послуги забезпечити в умовах вихідної інформаційної асиметрії витіснення окремих учасни-

ків з ринку і, тим самим, послабляти наявну та потенційну конкуренцію. Наведено приклади 

з практики роботи Антимонопольного комітету України з вирішення даної проблеми.  

Для пояснення механізму впливу інформаційної асиметрії на потенційну конкуренцію у 

горизонтальному каналі поширення інформаційної асиметрії, тобто введення в оману конку-

рента з метою його недопущення на ринок, використано модель Р. Селтена. Її практичне за-

стосування та наслідки для конкуренції досліджено на прикладі українського ринку авіапе-

ревезень. Аналіз стосувався найбільшої авіакомпанії Міжнародні авіалінії України та ірланд-

ської компанії Ryanair. 

За результатами проведеного дослідження встановлено переважно антиконкурентний 

вплив інформаційної асиметрії на конкуренцію, що ставить добросовісних суб’єктів госпо-

дарювання у невигідні умови конкурентної боротьби, змушуючи їх або виходити з ринку, 

або вдаватися до нечесних способів конкуренції задля протидії ефектам поширення інфор-

маційної асиметрії в умовах становлення та розвитку інформаційної економіки. Продемон-

стровано, що асиметрія інформації чинить серйозний негативний вплив на економічний роз-

виток, що знаходить прояв у зниженні ефективності прийнятих учасниками ринку рішень, 

умов функціонування самого ринку і економіки в цілому.  

Ключові слова: інформаційна асиметрія, горизонтальний та вертикальний канали по-

ширення інформаційної асиметрії, конкуренція, модель ринку лимонів, модель Р. Селтена, 

антиконкурентні дії. 

 

Постановка проблеми. Формування 

інформаційної економіки на межі ХХ та ХХІ 

століть актуалізовало дослідження феноме-

ну інформаційної асиметрії. Він здавна вва-

жався ринковим провалом, втім до тих пір 

доки частка інформаційних ресурсів у   

структурі сукупних витрат залишалася не-

значною, його вплив на економіку залишав-

ся ледве помітним, за виключенням окремих 

галузей та ринків, на досліджені яких і роз-

вивалася теорія інформаційної асиметрії 

другої половини – кінця ХХ ст. Сьогодні, 

коли інформаційний ресурс став доміную-

чим, ці фрагментарні галузеві вчення інкор-

поруються  в  єдине  системне  знання  щодо  
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передумов, змісту та ефектів дії інформа-

ційної асиметрії При цьому особливої уваги 

потребує дослідження впливу інформаційної 

асиметрії на ключові елементи економічної 

системи, її базові регулятори, в тому числі – 

на конкурентний механізм ринкового само-

регулювання.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблемі інформаційної асиметрії 

присвятили свої роботи Дж. Акерлоф [1], В. 

Вікрі та Дж. Мірліс [2], К. Ерроу [3], Р. Коуз 

[4], Д. Крепс та Р. Уілсон [5], С. Росс [6], М. 

Спенс [7], Дж. Стігліц [8], та ін. В числі ук-

раїнських дослідників ефектів інформацій-

ної асиметрії – А. Маслов [9], Я. Бережний 

[10],  А. Герасименко [11], І. Дерев’янко 

[12], О. Денис [13], М. Звєряков [14], Л. Куз-

нєцова [15], Г. Пилипенко [16],  

В. Свистільник [17]. Щоправда ці роботи 

переважно досліджують загальноекономічні 

ефекти інформаційної асиметрії, її вплив на 

суспільний добробут, тоді як конкурентні 

ефекти інформаційної асиметрії залишають-

ся недостатньо дослідженими.  

Формулювання мети статті. Виходя-

чи з наведеного вище, у цій статті ми маємо 

за мету дослідження напрямків та інстру-

ментів впливу інформаційної асиметрії на 

конкуренцію на ринках товарів і послуг.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Економічна теорія свідчить про іс-

нування різних способів і каналів поширен-

ня інформаційної асиметрії в суспільстві. 

Так, В. Свистільник виділяє принаймні три 

канали: вертикальний, горизонтальний та 

регуляторними. Під вертикальним каналом 

вченою розуміється поширення інформацій-

ної асиметрії через відносини між контр-

агентами в технологічній вертикалі чи вер-

тикалі товароруху. Під горизонтальним – 

поширення інформаційної асиметрії систе-

мою конкурентних відносин в межах реле-

вантного ринку чи множини пов’язаних су-

міжністю або комплементарністю ринків. 

Під регуляторним – через відносини підпо-

рядкування та підконтрольності між держа-

вою в особі її органів влади та множиною 

регульованих нею економічних суб’єктів 

[17]. Своє дослідження впливу інформацій-

ної асиметрії на конкуренцію ми побудуємо 

у розрізі вертикального та горизонтального 

каналів поширення інформаційної асиметрії, 

починаючи з першого.  

Найкращим теоретичним обґрунту-

ванням для пояснення механізму дії верти-

кального каналу поширення інформаційної 

асиметрії є фундаментальна праця Дж.   

Акерлофа «Ринок лимонів», де видатний 

економіст аналізує ринок, в якому продавці 

краще за покупців інформовані про якість 

продукції. Концепцію інформаційної аси-

метрії автор розкриває на прикладі нових і 

вживаних автомобілів. Нова машина може 

бути якісною чи  неякісною («лимоном»). 

Люди, купуючи авто на вторинному  ринку, 

не знають справжньої якості автомобіля. 

Але вони знають, що з ймовірністю q це – 

якісний автомобіль, а з ймовірністю (1 – q) 

це – «лимон».  За припущенням, q – частка 

якісних автомобілів  на ринку, а (1 – q) – 

частка «лимонів». Оскільки лише продавці 

знають справжню якість автомобіля, то про-

даватимуть їх за однаковою ціною. При 

цьому, усвідомлення потенційними покуп-

цями ризику придбати «лимон» призведе до 

зниження їх готовності платити за товар 

(ціни попиту) до рівня, неприйнятного для 

продавця якісного товару. Як наслідок, доб-

росовісні продавці якісних вживаних авто 

будуть виходити з ринку, а власники «лимо-

нів» заповнювати весь ринковий простір [1].  

Останнє є ілюстрацією конкурентного 

ефекту інформаційної асиметрії, що полягає 

у витісненні одним продавцем з ринку іншо-

го шляхом інформаційної маніпуляції щодо 

якості товару, заснованої на інформаційній 

асиметрії. Продавець, чиї витрати на товар є 

вищими з огляду на вищу якість, програва-

тиме у конкурентній боротьбі тому, хто 

пропонує менш якісний товар, понісши ме-

нші витрати на його виробництво, якщо  

якість товару не можна перевірити.  

В 2017 році Антимонопольним коміте-

том України розглядалася справа про недо-

бросовісну конкуренцію з боку ТОВ «Терра 

Фуд», що продавало масло торгової марки 

«Ферма» з додаванням написів «Домашнє», 

«Масло для дітей від 3-х років», тоді як жо-

дних додаткових інгредієнтів, які б покра-

щували смакові або споживчі властивості 

продукту порівняно зі стандартними вимо-

гами ДСТУ 4399:2005 до цього продукту 

виробником не додавалося [18].  

Проведені Антимонопольним коміте-
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том України опитування показали, що роз-

міщення напису «Домашнє» на упаковці 

масла солодковершкового бутербродного 

2/3 вважається респондентів (вибірка опиту-

вання складала 330 осіб) вважається конку-

рентною перевагою, здатною вплинути на 

вибір ними товару при  покупці. Вони очі-

кують, що така продукція має кращі смакові 

та споживчі властивості, кращу якість, ніж 

продукція на якій напис «Домашнє» відсут-

ній. На запитання в анкеті: «Чи надали б Ви 

перевагу у виборі продукції на упаковці якої 

розміщена інформація «Домашнє» перед 

аналогічною продукцією (масло со-

лодковершкове бутербродне) на якій дана 

інформація відсутня?» - з 330 опитаних осіб 

65,0 % осіб відповіли «Так» [18]. 

Аналогічний ефект мало розміщення 

на упаковці масла солодковершкового се-

лянського з вітамінами 73 % жиру напису 

«Масло для дітей від 3-х років». Вказівка 

«для дітей» вимагає підтвердження унікаль-

ністю рецептури виробника, яка зорієнтова-

на виключно на дану категорію споживачів, 

та наділена певними необхідними саме ді-

тям споживчими властивостями. Сама наяв-

ність вітамінів в маслі солодковершковому 

не являється підставою для виокремлення 

його в окремий сегмент «дитячого спожи-

вання». 75,0 % респондентів вказали на те, 

що розміщення напису «Масло для дітей від 

3-х років» на упаковці вплинуло б на їх рі-

шення щодо вибору продукції. 78,0 % зая-

вили, що розміщення напису «Масло для 

дітей від 3-х років» на упаковці масла соло-

дковершкового селянського з вітамінами 73 

% жиру сприймається як таке, що гарантує 

кращі споживчі   властивості, кращу якість, 

ніж продукція, на якій така інформація від-

сутня [18]. 

Описані кейси стосуються так звано-

го товару на довірі, оскільки навіть тривале 

споживання масла споживачем не здатне 

підтвердити чи спростувати його кращу як-

ість, кращий вплив на здоров’я споживача 

чи його дітей порівняно аналогами. А це 

означає, що ТОВ «Терра Фуд» могло трива-

лий час вводити в оману споживачів, отри-

муючи тим самим неправомірні переваги у 

конкуренції перед добросовісними продав-

цями. І хоча в цьому разі конкуренти не бу-

ли витіснені з ринку, їх ринкові позиції було 

послаблено інформаційною маніпуляцією, 

заснованою на інформаційній асиметрії що-

до якості товару. Останнє підтверджується 

тим, що торговельна марка «Ферма» (ТОВ 

«Терра Фуд») в 2017 році посіла 7 позицію, 

а станом на 2019 рік є лідером споживчих 

уподобань в сегменті масла солодковершко-

вого [19]. 

Інший приклад антиконкурентної дії 

інформаційної асиметрії спостерігаємо на 

ринках кредитних послуг. Цього разу йдеть-

ся не стільки про якість, скільки про вар-

тість послуги кредитування та умови її спо-

живання. Інформація провайдера кредитної 

послуги (банку, кредитного союзу, ломбар-

ду тощо) піддається асиметрії щодо: 

− розміру ефективної кредитної ставки 

(можуть мати місце приховані комісії); 

− можливості пролонгації договору; 

− можливості зміни ефективної про-

центної ставки за договором; 

− умов завчасного повного погашення 

кредиту; 

− тарифів по обслуговуванню кредиту; 

− дійсного терміну розгляду заявки на 

кредит, тощо [20]. 

Візьмемо до прикладу інформацію про 

процентну ставку за кредитом. Досить часто 

фінансові установи не надають українцям 

достовірної інформації щодо реальної вар-

тості кредиту, вказуючи в договорах лише 

номінальні процентні ставки, а потім у вар-

тість кредиту заховують комісії та інші пла-

тежі. Ще однією поширеною практикою є 

реклама послуг кредитування – «Кредит під 

0%». Втім слід розуміти, що жоден банк не 

працює безкоштовно, і навіть що ставка від-

сотку залишатиметься нульовою споживачу 

все ж доведеться заплатити за кредит вар-

тість комісії чи обов’язкових додаткових 

послуг: страховки (обман в тому, що вар-

тість такої страховки напряму нижче, ніж 

через банківського менеджера); мобільних 

сервісів; обмеженого періоду дії нульового 

відсотку, після чого споживачеві прийдеться 

сплатити повну вартість кредитної послуги; 

інших платних послуг (комісія за переве-

дення коштів в готівку, плата за користу-

вання карткою, пеня за несвоєчасне пога-

шення заборгованості та ін.). Зростання по-

питу на послуги недобросовісних кредито-

рів, що оманливою рекламою залучають до 
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себе більшу частку споживачів ставить доб-

росовісних кредиторів у невигідні умови, 

змушуючи їх або виходити з ринку, або вда-

ватися до аналогічних нечесних способів 

конкурентної боротьби, які з часом інститу-

ціоналізуються до рівня загальноприйнятих 

практик, змінюючи інструментарій конку-

ренції на ринку.  

Не менш потужним і антиконкурент-

ним є вплив інформаційної асиметрії на 

конкуренції в горизонтальній площині.   

Візьмемо приклад взаємодії дійсного і по-

тенційного конкурентів в процесі входження 

останнього в ринок. Тут нам в нагоді стане 

модель Р. Селтена щодо входження в моно-

полізований ринок [5]. У моделі Р. Селтена 

основними гравцями є домінуюча на ринку 

фірма (чинний носій ринкової влади) та її 

потенційний конкурент (фірма, що намага-

ється розпочати діяльність на досліджува-

ному ринку). Перший крок робить потен-

ційний конкурент, який приймає рішення 

ввійти на ринок. Домінуюча фірма реагує 

по-різному: або приймає конкурента, або 

протидіє цьому входженню. Дане рішення 

залежить від сили приймаючої фірми (наяв-

ність ресурсів, технологій, фінансова міц-

ність, тощо). Якщо фірма-монополіст є 

ослабленою, то потенційний конкурент поз-

бавить дану фірму монопольного прибутку, 

а в разі боротьби – ще й обумовить додатко-

ві витрати на протистояння. Проте, коли 

домінуюча фірма є сильною, то протистоян-

ня здатне запобігти входженню нової фірми 

в ринок, зберегти монопольний прибуток. А 

отже, визначальним при прийнятті рішення 

щодо входження в ринок є тип монополії: 

сильна чи слабка [5].  

А це означає, що у разі загрози вхо-

дження на ринок, домінуюча на ньому фірма 

повинна всіма способами довести свою го-

товність протидіяти входженню, щоб при-

мусити новачка-конкурента відмовитися від 

рішення щодо входження. Оскільки дійсна 

сила чи слабкість монополіста зазвичай ві-

дома лише йому самому, то така інформа-

ційна асиметрія може бути використана ним 

(і зазвичай використовується) для введення 

в оману конкурента, стимулювання його до 

відмови від входження в ринок.  

Яскравим прикладом описаного вище 

можна вважати ситуацію на авіаційному 

ринку України. Сьогодні, як і вже багато 

років поспіль, беззаперечним лідером ринку 

є авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії Укра-

їни» (МАУ).  За підсумками 2018 року, ця 

авіакомпанія перевезла понад 8 млн пасажи-

рів, що на 15% більше, в порівнянні з 2017 

роком. Частка трансферних пасажирів на 

регулярних рейсах МАУ склала 53% [21]. 

Частка авіаперевізника на українському  

ринку склала 38,9% при загальному пасажи-

ропотоку українських аеропортів за підсум-

ками 2018 року в 20,55 млн осіб [22]. Тобто 

умови моделі домінуючої фірми виконують-

ся повною мірою, хоча  про повну монопо-

лізацію й не йдеться. 

Відомо що останніми роками на ринок 

авіаперевезень України активно намагають-

ся увійти лоукост перевізники. Найбільш 

відомою громадськості з огляду на активне 

обговорення у ЗМІ й залучення політичного 

ресурсу конкурентної боротьби є історія 

входження на ринок ірландської компанії 

Ryanair. Не менш ілюстративною є конкуре-

нтна війна між МАУ та SkyUp. Саме у від-

носинах з цими авіакомпаніями інформацій-

на маніпуляція МАУ як спосіб посилення 

існуючого рівня інформаційної асиметрії на 

ринку.  

Усвідомлюючи ризик втрати прибутку, 

описаний в моделі Селтена, авіакомпанія 

«Міжнародні Авіалінії України», вдалася до 

активного формування репутації сильного 

гравця знижуючи ціни на власні послуги до 

рівня лоукостів, навіть не відносячи себе до 

цього сегменту ринку, та збільшуючи кіль-

кість рейсів (специфіка конкуренції у галузі 

полягає в тому, щоб зайняти якомога більшу 

кількість марштрутів, роблячи входження на 

них нових фірм неприбутковим). Генераль-

ний директор аеропорту «Бориспіль» Павло 

Рябкін стверджує: «МАУ пішла в гібридну 

модель і поки явно конкурує за цінами з 

WizzAir і Ryanair. Більш того, за такими на-

прямками як Польща МАУ дешевше, ніж 

WizzAir і Ryanair» [23].  

Зазначене вище свідчить про намаган-

ня авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії Укра-

їни» створити собі репутацію сильного   

гравця, конкуренція з яким дорого обійдеть-

ся тим авіакомпаніям, що приймуть рішення 

щодо входження на український ринок. Втім 

правда полягає в тому, що ця авіакомпанія 
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не є достатньо сильним гравцем, щоб дійсно 

запобігти входженню на ринок, що власне й 

ілюструє успішне входження на ринок 

Ryanair та SkyUp. Насправді МАУ є збитко-

вою авіакомпанією (рис.1). Навіть якщо абс-

трагуватися від ймовірної практики подат-

кової оптимізації, стрімке зростання її збит-

ків свідчить про те, що політика протидії 

входженню була не стільки раціональною 

реакцією на входження в ринок нових кон-

курентів (раціональна стратегія конкурент-

ної поведінки якраз передбачає відсутність 

протидії входженню), скільки намагання 

використати потенціал інформаційної аси-

метрії на власну користь для зменшення 

потенційної, а з нею і дійсної конкуренції на 

ринку авіаперевезень.  

  

Рис. 1 Динаміка прибутку(збитку) авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» за 

останні 9 років, млн. грн. 

Джерело: побудовано на основі [24] 

 

Таким чином, бачимо, що у горизон-

тальній площині поширення інформаційної 

асиметрії також розглядається як інструмент 

конкурентної боротьби змінюючи баланс 

конкурентних сил на ринку.  

Висновки. Підсумовуючи, можна 

стверджувати, що незалежно від каналу по-

ширення інформаційної асиметрії остання 

чинить значний вплив на конкуренцію на 

ринку, зазвичай послаблюючи останню та 

посилюючи ринкову владу фірм, що до неї 

вдаються. При чому множина використову-

ваних інструментів створення та поширення 

інформаційної асиметрії є досить строкатою 

– тут і введення в оману щодо дійсних спо-

живчих характеристик товару, і прихову-

вання інформації про дійсні умови продажу 

товару / надання послуг, і надсилання кон-

курентам інформаційних сигналів поклика-

них створити у них неправильне уявлення 

про конкурентну диспозицію сил на ринку. 

Цей перелік можна продовжувати нескін-

ченно оскільки кожен провайдер інформа-

ційної асиметрії намагається знайти власний 

спосіб її експлуатації для здобуття переваг у 

конкурентній боротьбі, тоді як інформаційна 

прозорість є ефективним засобом посилення 

конкуренції на ринку.  
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ АСИММЕТРИИ НА КОНКУРЕНЦИЮ 

А. Г. Герасименко, д. э. н., профессор, А. А. Нестерец, студентка,   

Киевский национальный торгово-экономический университет 

 

Информация занимает одно из важнейших мест в системе экономических отношений в 

силу чего может считаться наиболее ценным ресурсом современной эпохи. Обязательным 

условием здоровой конкуренции становится как можно большая информационная транспа-

рентность рынков и экономики в целом, а влияние информационной асимметрии на конку-

рентный механизм рыночного саморегулирования требует научного исследования и обосно-

вания. 

В статье рассматривается влияние информационной асимметрии на конкуренцию. Вы-

явлены направления и инструменты влияния информационной асимметрии на конкуренцию 

на рынках товаров и услуг в разрезе вертикального и горизонтального каналов распростра-

нения информационной асимметрии в обществе. Объяснение механизма влияния информа-

ционной асимметрии на конкуренцию в вертикальном канале (сокрытие и искажение инфор-

мации, которая нацелена на потребителей и поставщиков) осуществлено на основе модели 

лимонов Дж. Акерлофа. Проиллюстрирована способность информационных манипуляций о 

качестве товара и  полноте информации о предоставляемой услуги  обеспечить в условиях 

исходной информационной асимметрии вытеснение отдельных участников с рынка и тем 

самым ослаблять действующую и потенциальную конкуренцию. Приведены примеры из 

практики работы Антимонопольного комитета Украины по решению данной проблемы. 

Для объяснения механизма влияния информационной асимметрии потенциальной кон-

куренции в горизонтальном канале распространения информационной асимметрии, то есть 

введение в заблуждение конкурента с целью его недопущения на рынок, использована мо-
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дель Р. Селтена. Ее практическое применение и последствия для конкуренции исследовано 

на примере украинского рынка авиаперевозок. Анализ касался крупнейшей украинской 

авиакомпании Международные авиалинии Украины и ирландской компании Ryanair. 

По результатам проведенного исследования установлено преимущественно антиконку-

рентный влияние информационной асимметрии на конкуренцию, что ставит добросовестных 

субъектов хозяйствования в невыгодные условия конкурентной борьбы, заставляя их или 

выходить из рынка, или прибегать к нечестным способам конкуренции для противодействия 

эффектам распространения информационной асимметрии в условиях становления и развития 

информационной экономики. Продемонстрировано, что асимметрия информации оказывает 

серьезное негативное влияние, выражающееся в снижении эффективности принятых участ-

никами рынка решений, условий функционирования самого рынка и экономики в целом. 

Ключевые слова: информационная асимметрия, горизонтальный и вертикальный кана-

лы распространения информационной асимметрии, конкуренция, модель рынка лимонов, 

модель Р. Селтена, антиконкурентные действия. 

 

IMPACT OF INFORMATION ASYMMETRY ON COMPETITION 

A. H. Gerasymenko, D.E., Professor, A. A. Nesterets, student, Kyiv National University of Trade 

and Economics 

 

Information occupies one of the most important places in the system of economic relations, 

therefore it can be asserted with confidence that this is the most valuable of resources. A prerequi-

site for healthy competition is the greatest possible information transparency of markets and the 

economy as a whole, and the influence of information asymmetry on the competitive mechanism of 

market self-regulation requires scientific research and justification. 

The article investigates the influence of information asymmetry on competition. The direc-

tions and tools of the influence of information asymmetry on competition in the markets of goods 

and services are revealed in the context of the vertical and horizontal channels of the spread of in-

formation asymmetry in society. The mechanism of the influence of information asymmetry on 

competition in the vertical channel (the concealment and distortion of information that is aimed at 

consumers and suppliers) is explained on the basis of Akerlof lemons model. The ability of infor-

mation manipulation about the quality of goods, the completeness of information about the services 

provided, etc. is illustrated under initial information asymmetry to ensure the displacement of indi-

vidual participants from the market and thereby weakening existing and potential competition. Ex-

amples from the practice of the Antimonopoly Committee of Ukraine are given. 

To explain the mechanism of the influence of information asymmetry of potential competition 

in the horizontal channel of the spread of information asymmetry, that is, misleading a competitor 

to prevent him from entering the market, the model of R. Selten was used. Its practical application 

and consequences for competition are studied on the example of the Ukrainian air transportation 

market. The analysis concerned the largest airline in Ukraine (UIA) and the Irish company Ryanair. 

According to the results of the study, the predominantly anticompetitive effect of information 

asymmetry on competition has been revealed. It provides conscientious business entities with unfa-

vorable competition conditions, forcing them to either exit the market or resort to dishonest meth-

ods of competition to counter the effects of the spread of information asymmetry in the context of 

the formation and development of the information economy. The asymmetry of information has a 

serious negative effect, expressed in a decrease in the effectiveness of decisions made by market 

participants, the functioning of the market itself and the economy as a whole, which prevents the 

country from taking its respectable place in the global economic system. 

Keywords: information asymmetry, horizontal and vertical channels of information asym-

metry distribution, competition, lemons market model, R. Selten model, anticompetitive actions. 
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АКТУАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

А. А. Чинчик, к. е. н, доцент, Київський національний університет будівництва і                                    

архітектури, anatol_2019@i.ua, С. М. Голубка, д. е. н., професор, радник члена Рахункової 

палати України, holubkas@ukr.net 

 

У статті здійснено узагальнення основних імперативів розуміння податкової політики 

за змістом, об’єктами впливу, функціональністю процесу, а також наслідками її реалізації, 

тобто стимулювання ділової й підприємницької активності, економічного розвитку країни, 

забезпечення збалансованості державного бюджету, вирішення короткострокових та довго-

строкових завдань, які стоять перед суспільством за допомогою податкової системи країни. 

Податкову політику запропоновано розглядати як діяльність профільних інституцій – органів 

державної влади, що спрямована на врегулювання податкових відносин з приводу мобілізації 

і перерозподілу фінансових ресурсів у формі обов’язкових платежів та з метою ефективного 

функціонування національного господарства.  

Визначено зміст модернізації економіки у взаємозв’язку з реалізацією податкової полі-

тики. Модернізація економіки передбачає покращення існуючої ситуації з помітними зміна-

ми технологічного, інтелектуально-трудового, інституціонально-політичного та морально-

етичного характеру, при якому на стратегічну перспективу забезпечується інноваційний роз-

виток та перехід до наступного цивілізаційного етапу. Визначено місце модернізації еконо-

міки в закономірностях забезпечення цивілізаційного поступу поруч з процесами економіч-

ного зростання, економічного та інноваційного розвитку, становлення (пост)інформаційної 

економіки. 

Обґрунтовано та охарактеризовано актуалітети податкової політики в розрізі основних 

напрямів модернізації національної економіки – сталості її розвитку, провідної вагомості ма-

лого і середнього бізнесу, детінізації системи оплати праці, фінансового забезпечення роз-

витку регіонів та громад, інноваційного розвитку бізнес-середовища, інноваційного розвитку 

економіки з переходом на наступний технологічний уклад. Зазначено про перспективність 

дослідження актуалітету фінансової децентралізації в контексті забезпечення соціально-

економічного розвитку на основі локалізації вирішення проблем. 

Ключові слова: податкова політика, модернізація економіки, податкові навантаження, 

актуалітет, інноваційний розвиток. 
 

Постановка проблеми. Політика у 

сфері податків є одним з ключових напрямів 

державного регулювання економіки. Подат-

ки є інституціоналізованим регулятором со-

ціально-економічного розвитку, а ефектив-

ність функціонування податкової системи – 

прямим індикатором рівня розвитку сус-

пільства. Країни, для яких характерний за-

тяжний період становлення ринкових відно-

син і трансформаційних переходів, стика-

ються з низкою проблем у сфері регулюван-

ня податків. З часом ці проблеми вкоріню-

ються у практику неефективної політики, 

яка не забезпечує очікуваних технологічно-

модернізаційних змін економіки. Ситуацій-

не реагування науковців і фахівців на таку 

ситуацію полягає в необхідності обґрунту-

вання актуалітетів податкової політики як 

важливого напрямку функціональної реалі-

зації інституту держави та детермінанти   

розвитку в прогресивно-модернізаційному 

контексті. Проведене дослідження фокусує 

увагу на теоретичних аспектах впливу по-

даткової політики на модернізаційні проце-

си в національній економіці.  
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Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Результати дослідження отримані на 

основі огляду праць українських авторів з 

питань щодо змісту та особливостей подат-

кової політики (Є. Богатирьова [1], 

Є. Дуліба [3], В. Ільяшенко [5], Д. Коваль 

[6], Ю. Прокопенко [9], Д. Рева [10], 

О. Сідорська [11], Б. Ярема [13]), а також 

механізмів забезпеченням модернізаційних 

змін у національній економіці 

(К. Бужимська [2], С. Єрохін [4], Б. Тирусь 

[12]). Незважаючи на здійснені напрацю-

вання, відсутні цілісні дослідження з приво-

ду особливостей формування і реалізації по-

даткової політики в контексті модернізації 

економіки країни. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є обґрунтування змісту податкової 

політики та актуалітетів її реалізації в умо-

вах модернізації національної економіки. 

Цілями статті поставлено наступні: 

− узагальнення основних фокусів ро-

зуміння податкової політики; 

− визначення змісту модернізації еко-

номіки у взаємозв’язку з реалізацією подат-

кової політики; 

− обґрунтування та характеристика 

актуалітетів податкової політики в розрізі 

основних напрямів модернізації національ-

ної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Податкова політика у науковій літе-

ратурі розглядається через призму дискусії 

щодо її основного змісту, функціональності 

(процесної і наслідкової) та об’єктів впливу 

(табл. 1). Податкову політику часто поєдну-

ють з бюджетною, розглядаючи їх як цілісну 

складову фінансової політики, до якої також 

входять грошово-кредитна, інвестиційна та 

цінова політики [13, с.75]. Окрім того, під-

хід узгодження доходів і видатків бюджетів 

відносить податкову політику до фіскальної 

політики держави. 

 

Таблиця 1 

Дефініція податкової політики у науковому дискурсі українських вчених-економістів 

 

№ 

з/п 

Порівняльний 

критерій 

Варіанти розгляду 

1 Основний 

зміст 

Система заходів (економічних, організаційних, правових) 

Діяльність держави 

Діяльність компетентних державних органів 

2 Об’єкти 

впливу 

Фінансові ресурси 

Обов’язкові платежі та відрахування 

Податкова база, ставки податків, пільги, санкції 

Податкові відносини 

Бюджети всіх рівнів 

Цільові фонди 

3 Функціо-

нальність 

процесу 

Залучення фінансових ресурсів 

Мобілізація податкових надходжень 

Правова регламентація справляння податків і платежів 

Організація справляння податків і платежів 

Стратегія правового регулювання бюджетно-податкових відносин 

«Втручання» в роботу ринку, розвиток ринкових відносин 

4 Наслідкова 

функціо-

нальність 

Стимулювання ділової та підприємницької активності 

Забезпечення збалансованості державного бюджету 

Стимулювання економічного розвитку країни 

Вирішення певних короткострокових та довгострокових завдань, 

які стоять перед суспільством, за допомогою податкової системи 

країни 

Джерело: узагальнено авторами на основі [6, с. 73–74; 3, с. 110; 5, с. 22] 
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Вважаємо, що термін «політика» ске-

ровує розгляд використання податків до ді-

яльності конкретних органів державної вла-

ди. Політика реалізується у певній сфері. У 

нашому випадку – це податкові відносини, 

які формуються на основі ринкового само-

регулювання. Податкові відносини виника-

ють між державою та платниками податків, 

регламентуються податковим законодавст-

вом, а рівень їхнього розвитку супроводжу-

ється формуванням податкової дисципліни 

та податкової культури. 

Таким чином, податкова політика – це 

діяльність профільних органів державної 

влади, спрямована на врегулювання подат-

кових відносин з приводу мобілізації та пе-

рерозподілу фінансових ресурсів у формі 

обов’язкових платежів. Метою податкової 

політики є фінансове забезпечення виконан-

ня функцій держави з балансуванням інте-

ресів бізнесу і населення. Профільність ор-

ганів державної влади регламентує законо-

давство країни. В Україні – це стаття 41 По-

даткового кодексу [7]. В умовах становлен-

ня громадянського суспільства новітнім 

трендом формування податкової політики є 

поширення принципів публічного управлін-

ня. Тому в рамках реформування податко-

вих інституцій передбачається їхня транс-

формація в сервісну службу з забезпеченням 

постійної комунікації з засобами масової 

інформації, інститутами громадянського  

суспільства та найбільшими платниками по-

датків; це важливо для того, щоб надавати 

їм інформацію про податкове законодав-

ство, пріоритети діяльності системи подат-

кових органів та створити постійний зво-

ротній зв’язок із бізнесом [11, с.113]. 

При узагальненні наукових дискусій з 

приводу змісту податкової політики були 

виявлені різні пріоритети наслідковості та-

кого впливу. У табл. 1 зазначено, що вчені, 

як правило, визначають спрямованість по-

даткової політики на стимулювання ділової 

та підприємницької активності, забезпечен-

ня збалансованості державного бюджету, а 

також виділяють розвиткові цілі – стимулю-

вання економічного розвитку країни, вирі-

шення короткострокових та довгострокових 

завдань. У наслідках впливу податкової по-

літики проявляються її детермінації модер-

нізації економіки. 

Технологічна модернізація економіки є 

актуальним дослідницьким терміном з кінця 

ХХ століття, який набуває особливого прак-

тичного значення для українського суспіль-

ства. Теорія модернізації, як стверджує 

С. Єрохін, ґрунтується на тому, що в певний 

історичний період менш економічно розви-

нуті країни можуть почати інтенсивний роз-

виток своєї економіки, форсуючи зміну тех-

нологічного устрою; при цьому модерніза-

ція може бути технологічною зі зміною тех-

нологічних укладів, соціальною зі змінами в 

професійній, соціальній та освітній структу-

рі суспільства, інституціонально-правовою 

зі змінами механізмів регулювання, а також 

морально-етичною з вихованням суспільної 

свідомості, формуванням культурно-

освітнього рівня населення, адекватного ви-

могам усіх інших різновидів модернізації [4, 

с.52, 54].  

Модернізація може набувати різних 

стратегічних форм: 

− стратегія вимушеної модернізації, 

яка полягає у вимушених реформах в еко-

номіці з огляду на геополітичні (інтеграцій-

ні) процеси з потужними впливами зовніш-

ніх партнерів; 

− стратегія доганяючої модернізації, 

яка полягає у концентрації наявних резервів 

виробництва на розвиток тих напрямів, що 

визначають вектор при активному впливі з 

боку суспільства і держави з метою приско-

рення природного процесу модернізації; при 

доганяючій модернізації присутня інвести-

ційна і фінансова допомога інших розвине-

них держав [4, с.52]; 

− стратегія цільової модернізації, яка 

полягає в обґрунтованому впливі на ті сфе-

ри, що мають певний фінансовий, матері-

ально-технічний, інтелектуально-трудовий, 

інформаційно-знаннєвий ресурс та здатні 

його трансформувати у «проривні» резуль-

тати; 

− стратегія форсованої модернізації, 

яка полягає в швидкому переході з поперед-

ніх технологічних укладів економіки на но-

вий, що забезпечує створення достатнього 

обсягу вільного капіталу з можливістю дер-

жави інвестувати у свій подальших розвиток 

[4, с.53]; 

− стратегія креативної (піонерської) 

модернізації, яка полягає у здійсненні тех-

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2019, №3 35_________________________________________



нологічних та інституційних змін (нововве-

день) в економіці, що розроблені і впровад-

жуються в державні, отримують визнання та 

починають розповсюджуватися по світу, 

приносячи державі певний рентний дохід [2, 

с.214]. 

Таким чином, модернізація економіки 

передбачає покращення існуючої ситуації з 

помітними змінами технологічного, інтелек-

туально-трудового, інституціонально-полі-

тичного та морально-етичного характеру, 

при якому на стратегічну перспективу за-

безпечується інноваційний розвиток та пе-

рехід до наступного цивілізаційного етапу. 

За змістом модернізацію слід відрізняти від 

інноваційних змін, адже дані процеси фор-

мують цілісний алгоритм цивілізаційного 

поступу (рис. 1).  

 
Рис. 1. Модернізація економіки в закономірностях забезпечення цивілізаційного                         

поступу 

Джерело: побудовано авторами 

 

Модернізація економіки здійснюється з 

метою поступового покращення економічної 

ситуації. Іншим підходом управлінських дій 

є забезпечення інноваційного прориву. Од-

нак не всі держави володіють достатнім ре-

сурсом та політичною волею для ефективної 

реалізації зазначеної стратегії. Як правило, 

більш реальною в реалізації є поступовість 

забезпечення економічного, а надалі й інно-

ваційного розвитку через заходи модерніза-

ційного характеру. Вони дозволяють: 

− мобілізувати наявний ресурс – ма-

теріально-технічний, фінансовий, інформа-

ційний, кадровий з націленістю на результа-

тивне використання (що особливо актуально 

для України в умовах втрати величезного 

інфраструктурного потенціалу після розпаду 

СРСР); 

− забезпечити поступове скорочення 

розриву за рівнем економічного розвитку з 

іншими державами; 

− посилити формування політичної 

еліти, здатної реалізовувати ефективні ре-

форми в рамках модернізації економіки; 

− сконцентрувати зусилля та ресурси 

у тих сферах, що потребують найпершої 

підтримки (антикризові заходи) або здатні 

забезпечити швидкий результат, необхідний 

для каталізуючого впливу на розвиток ін-

ших галузей. 

Розуміючи, що основним інструментом 

модернізації економіки є реформи, вітчиз-

няні вчені-економісти обґрунтовують пріо-

ритетні напрямки стимулювання відповід-

них змін. Зокрема, в праці Б. Тирусь зазна-

чено, що модернізаційними пріоритетами є 

[12]: 

− структурно-інноваційні зрушення в 

економіці сучасної України, пов’язані з пот-

ребою проведення системної інноваційної 

політики; 

− процес екологізації економіки та 

новий еколого-економічний механізм госпо-

дарювання, що є необхідними для 
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Економічне зростання 

як результат нарощу-

вання обсягів вироб-

ництва і збуту 

Економічний розвиток як послідовний процес 

покращення здатності економіки впроваджу-

вати нові технології 

Модернізація економі-

ки як цільове покра-

щення технологічних, 

інте-лектуально-

трудових, інституціо-

нально-політичних та 

морально-етичних ас-

пектів організації рин-

кових відносин 

Інноваційний розвиток як закономірний про-

цес забезпечення випереджувальної конку-

рентоспроможності економіки на основі її 

здатності продукувати нові технології 

Становлення (пост)інформаційної економіки 

як новий етап цивілізаційного поступу сус-

пільства (від аграрного до індустріального і 

постіндустріального) з переходом на наступ-

ний етап технологічного укладу (домінування 

в структурі економіки наукомістких галузей) 
Реформи як інстру-

мент модернізації 
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розв’язання проблеми переходу країни на 

сталий інноваційний розвиток; 

− розвиток ефективно діючої системи 

внутрішніх ринків, адже їх зміцнення й роз-

будова є одним з найбільш дієвих інстру-

ментів стимулювання економічного розвит-

ку держави; 

− активізація підприємництва як чин-

ника нормального функціонування економі-

ки країни; 

− виважена соціальна політика держа-

ви з переходом до моделі розвитку економі-

ки з дорогою робочою силою, що спираєть-

ся на високу якість національного трудового 

потенціалу; 

− прозора фінансова політика як не-

обхідна база для модернізації економіки, що 

спрямована на підвищення ефективності та 

стійкості національної фінансової системи, у 

тому числі з метою протидії викликам не-

стабільності у світовій економіці. 

Безумовно в системі реформ, спрямо-

ваних на модернізацію економіки, податкова 

політика займає вагоме місце. Це обумовле-

но її головною функціональністю у мобілі-

зації затребуваних фінансових ресурсів, які 

через бюджетні механізми надалі можуть 

перерозподілятись згідно з суспільними по-

требами. 

Приймаючи важливість податкової по-

літики в системі здійснення модернізацій-

них змін, визначимо її актуалітети. Сам тер-

мін «актуалітет» вказує на актуальні явища 

чи процеси (чинники, тренди), які визнача-

ють першочергову необхідність управлін-

ського впливу держави у відповідній сфері. 

Відтак актуалітети податкової політики в 

умовах модернізації національної економіки 

вказують, як у першу чергу має використо-

вуватись інструментарій податків у контекс-

ті забезпечення необхідної модернізації на-

ціональної економіки. 

Існує також зворотній вплив модерні-

зації економіки на податкову політику. У 

випадку успішних модернізаційних змін за-

безпечується економічний розвиток, який 

супроводжується розвитком бізнес-

середовища, а відтак і підвищенням плато-

спроможності його суб’єктів.  

Розглянемо актуалітети податкової по-

літики в умовах модернізації національної 

економіки, які прийнятні для держави у 

конкурентному середовищі інформаційного 

суспільства, в тому числі й для України 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Актуалітети податкової політики в умовах модернізації національної економіки 

 

№ 

з/п 

Напрям модернізації на-

ціональної економіки 

Актуалітети податкової політики 

1 Сталість розвитку націо-

нальної економіки 

Функціонування простої та економічно справедливої по-

даткової системи  

Стабільність податкового законодавства 

2 Провідна вагомість мало-

го і середнього бізнесу 

Дотримання принципів прозорості адміністрування по-

датків 

Забезпечення прозорості податкових перевірок, неприпус-

тимість тиску податкових контролюючих органів задля 

забезпечення норм бюджетних надходжень 

Обґрунтування податкового навантаження 

3 Детінізація системи оп-

лати праці 

Планові податкові перевірки суб’єктів бізнесу з доміну-

ванням попереджень натомість надмірного тиску й збіль-

шення податкових навантажень на фонди оплати праці 

4 Фінансове забезпечення 

розвитку регіонів та гро-

мад 

Децентралізація в системі податків в контексті забезпе-

чення спроможних регіональних і місцевих бюджетів з 

можливостями локального вирішення проблем соціально-

економічного характеру 
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Продовження табл. 2  

5 Інноваційний розвиток 

бізнес-середовища 

Забезпечення рівномірності податкового навантаження, 

що слугує становленню конкурентних ринкових відносин 

між суб’єктами господарювання 

Податкові стимули інноваційної діяльності бізнесу в роз-

різі розробок і впроваджень на основі обґрунтованих умов 

переходу на спрощену систему оподаткування інновацій-

но-активних суб’єктів господарювання 

Податкові стимули інноваційної діяльності бізнесу в об-

межених просторових координатах (спеціальні економічні 

зони, технологічні поліси, технологічні парки та ін.) 

6 Інноваційний розвиток 

економіки з переходом 

на наступний технологі-

чний уклад  

Податкові стимули для галузей економіки, що представ-

ляють цільовий технологічний уклад  

Податкові стимули реалізації національного проекту тех-

нологічного розвитку на визначений період часу 

Джерело: побудовано авторами 

 

Першим актуалітетом визначено ста-

лість розвитку національної економіки. 

Термін сталості розкриє закономірні та пе-

редбачувані процеси покращення змін, що 

дозволяє забезпечувати різнострокове стра-

тегічне планування, здійснення довгостро-

кових і капіталомістких інвестицій. З одного 

боку, сталість вступає в протиріччя з дина-

мічними прогресивними змінами. З іншого 

боку, в умовах розривів за рівнем розвитку 

між різними країнами та сферами, сталість 

розвитку економіки є запорукою більш ви-

важеного обґрунтування технологічного 

прогресу з позиції впливу на інші сфери 

життя суспільства. 

Сталість розвитку національної еконо-

міки потребує стабільності соціально-

економічної та політичної ситуації в держа-

ві, що є одним з ключових загрозливих чин-

ників для України. Упродовж діяльності  

різних владних режимів періоду незалеж-

ності, кожен уряд декларував пріоритети по-

даткової реформи. У чинній Стратегії «Ук-

раїна-2020» в рамках вектору розвитку ви-

значено податкову реформу, метою якої є 

побудова податкової системи, що є простою, 

економічно справедливою, з мінімальними 

затратами часу на розрахунок і сплату по-

датків, створює необхідні умови для сталого 

розвитку національної економіки, забезпе-

чує достатнє наповнення Державного бюд-

жету України і місцевих бюджетів [8]. 

Стратегія також визначає, що головни-

ми напрямами податкової реформи є перехід 

від наглядово-каральної функції фіскальних 

органів до обслуговуючої, що допомагає у 

нарахуванні та проведенні сплати податків 

[8]. Звідси випливають наступні актуалітети 

податкової політики, пов’язані з розвитком 

бізнес-середовища, особливо в сегменті ма-

лого і середнього бізнесу. У даному кон-

тексті податкова політика повинна реалізо-

вуватись з дотриманням принципів прозо-

рості адміністрування податків, а також об-

ґрунтування податкового навантаження. 

Податкове навантаження розглядається як 

показник, що вказує на ефект від впливу по-

датків або ефективність рівня втручання 

держави на економіку країни та окремих 

платників; це форма монопольної ціни су-

купних суспільних благ, в якій виражається 

міра вартості (цінності) державних послуг 

по відношенню до джерел сплати податків 

[1, с.116].  

Зміст визначення податкового наван-

таження, що в кількісному аспекті розрахо-

вується у відношення до ВВП, полягає в 

оціночних критеріях наслідковості впливу 

держави, а саме забезпечення інноваційного 

розвитку бізнес-середовища. Мова йде про 

здатність суб’єктів господарювання не лише 

впроваджувати, але й продукувати інновації, 

що є конкурентоспроможними на глобаль-

ному ринку. Від цього залежить становлен-

ня інноваційної економіки та її перехід на 

вищий ступінь технологічного укладу. 

Податкова політика в контексті стиму-

лювання інноваційного розвитку бізнес-

середовища є усталеним концептом для роз-

винених держав, які часто обмежені в при-
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родно-ресурсних можливостях, однак вдало 

використовують податковий інструментарій 

для розвитку наукомістких галузей. Під-

тримка державою інноваційного розвитку 

через податковий інструментарій відповідає 

кейнсіанській моделі, а домінанта іннова-

ційних змін є викликом сучасності. Запро-

вадження політики податкового стимулю-

вання інноваційної діяльності фактично 

означає винайдення способів та меж балан-

сування між державними та приватними ін-

тересами: держава, поступаючись своїм по-

точним фіскальним інтересом при податко-

вому стимулюванні інноваційної діяльності, 

вправі розраховувати на задоволення інших 

потреб, як то інвестування вивільнених ре-

сурсів у виробництво, фундаментальні до-

слідження, прикладні розробки, зменшення 

відтоку з країни носіїв інтелектуального по-

тенціалу тощо; платник податків в обмін на 

понесення значних фінансових затрат з дов-

гостроковою окупністю вправі розраховува-

ти на зниження податкового тиску, на до-

тримання гарантій незмінності законодав-

ства у довгостроковій перспективі тощо [10, 

с.172; 9, с.71]. 

Стимулювання інноваційного розвитку 

бізнес-середовища базово повинно відбува-

тись шляхом забезпечення рівномірності 

податкового навантаження. Без рівномір-

ності податкового навантаження неможливо 

розвивати ринок з конкурентними відноси-

нами без практик прихованого монополізму. 

Інноваційна діяльність є індикатором рівня 

розвитку бізнес-середовища на конкурент-

них засадах. В іншому випадку жодні по-

даткові пільги не дадуть очікуваного ефек-

ту, а радше слугуватимуть інструментом 

суб’єктивного їх використання для обмеже-

ного числа підприємств. 

Висновки. Актуалітети податкової по-

літики в умовах модернізації національної 

економіки можуть деталізуватись та специ-

фікуватись. Разом з тим, вони повинні 

об’єднувати принципи стимулювання тери-

торіального і суб’єктного розвитку, виходя-

чи з балансування інтересів суспільства,  

бізнесу та держави. Податкова політика є 

надзвичайно гнучкою. З одного боку, це  

дозволяє їй швидко адаптуватись до нових 

викликів, слугувати ефективним напрямком 

антикризового управління. З іншого боку, 

частість змін у системі податків значно 

ускладнює можливості господарювання та 

навіть, як це спостерігається для українсько-

го суспільства, деформує уявлення платни-

ків про рівень податкового навантаження. 

Розуміння ролі податкової політики у забез-

печенні модернізації економіки має регла-

ментуватись у стратегічно-планових доку-

ментах діяльності уряду. Одним з найбільш 

ефективних актуалітетів для багатьох роз-

винених суспільств визнано фінансове за-

безпечення розвитку регіонів і громад на 

основі децентралізації податкової системи. 

Даний актуалітет має залишатись визна-

чальним для України. У наступних працях 

автора буде зосереджено увагу на пріорите-

тах податкової політики держави через   

призму актуалітету фінансової децентралі-

зації.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ           

МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

А. А. Чинчик, к. э. н, доцент, Киевский национальный университет строительства и архи-

тектуры , С. М. Голубка, д. э. н., профессор, советник члена  Рассчетной палаты Украины 

 

В статье обобщены основные императивы понимания налоговой политики по содержа-

нию, объектам воздействия, функциональностью процессов, а также исходя из последствий 

ее реализации, то есть стимулирования деловой и предпринимательской активности, эконо-

мического развития страны, обеспечения сбалансированности государственного бюджета, 

решения краткосрочных и долгосрочных задач, которые стоят перед обществом с помощью 

налоговой системы страны. Налоговую политику предложено рассматривать как деятель-

ность профильных институтов – органов государственной власти, направленных на урегули-

рование налоговых отношений по поводу мобилизации и перераспределения финансовых 

ресурсов в форме обязательных платежей с целью эффективного функционирования нацио-

нального хозяйства. 

Определено содержание модернизации экономики во взаимосвязи с реализацией нало-

говой политики. Модернизация экономики предполагает улучшение существующей ситуа-

ции с заметными изменениями технологического, интеллектуально-трудового, институцио-

нально-политического и морально-этического характера, при котором в стратегической пер-

спективе обеспечивается инновационное развитие и переход к следующему цивилизацион-
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ного этапу. Определено место модернизации экономики в закономерностях обеспечения ци-

вилизационного прогресса наряду с процессами экономического роста, экономического и 

инновационного развития, становления (пост) информационной экономики. 

Обоснованы и охарактеризованы актуалитеты налоговой политики в разрезе основных 

направлений модернизации национальной экономики – постоянства ее развития, ведущей 

значимости малого и среднего бизнеса, детенизации системы оплаты труда, финансового 

обеспечения развития регионов и общин, инновационного развития бизнес-среды, инноваци-

онного развития экономики с переходом на следующий технологический уклад. Отмечена 

перспективность исследования актуалитета финансовой децентрализации в контексте обес-

печения социально-экономического развития на основе локализации решения проблем. 

Ключевые слова: налоговая политика, модернизация экономики, налоговые нагрузки, 

актуалитет, инновационное развитие. 

 

CURRENT PRIORITIES OF TAX POLICY IN THE CONDITIONS OF                       

MODERNIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY 

A. A. Chynchyk, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Kiev National University of Construction  

and Architecture, S. M. Golubka, D.E., Professor, Advisor to the Member of the Clearing House of 

Ukraine 

 

The article summarizes the main imperatives for understanding the tax policy by the essence, 

impact objects, the functionality of the processes, as well as on the basis of the consequences of its 

implementation, that is, stimulating business and entrepreneurial activity, economic development of 

the country, ensuring a balanced state budget, and solving short-term and the long-term challenges 

that society faces with the help of the country's tax system. The tax policy is proposed to be consid-

ered as the activity of specialized institutions – public authorities aimed at regulating tax relations 

regarding the mobilization and redistribution of financial resources in the form of mandatory pay-

ments with a view to the effective functioning of the national economy. 

The essence of modernization of the economy is determined in conjunction with the imple-

mentation of tax policy. Modernization of the economy involves improving the existing situation 

with marked changes in the technological, intellectual, labor, institutional-political and moral-

ethical nature, in which the strategic perspective ensures innovative development and the transition 

to the next civilization stage. The place of modernization of the economy in the laws of ensuring 

civilizational progress along with the processes of economic growth, economic and innovative de-

velopment, the formation of (post-) information economy is determined. 

The relevance of tax policy in the context of the main directions of modernization of the na-

tional economy is justified and characterized – the constancy of its development, the leading im-

portance of small and medium-sized businesses, the de-shadowing of the wage system, financial 

support for the development of regions and communities, the innovative development of the busi-

ness environment, the innovative development of the economy with the transition to the next tech-

nological way. The prospects of studying the relevance of financial decentralization in the context 

of ensuring socio-economic development based on the localization of problem solving are noted. 

Keywords: tax policy, modernization of the economy, tax burden, relevance, innovative de-

velopment. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 

 

С. М. Онисько, к. е. н., професор, Ю. М. Томашевський, к. е. н., доцент,  

Львівський національний аграрний університет, tomashum@gmail.com 
 

Одним із базових чинників, що визначають стратегію розвитку системи аграрного ви-

робництва, є земельні відносини. Вони відображають відносини між фізичними, юридични-

ми особами, державними органами влади з приводу володіння, користування, розпоряджання 

та управління землею як засобом виробництва в сільському господарстві. Удосконалення 

цих відносин є змістом земельної реформи. Реалізація права дарування, передачі у спадщину, 

зміни земельних паїв, яка в даний час здійснюється, в основному, у формі руху земельних 

сертифікатів, непоодинокі випадки їх продажу – все це означає початок формування реаль-

ного ринку земель сільськогосподарського призначення.  

Показано, що в теперішній час, доки що не створені належні умови для того, щоб   

ринковий перерозподіл сільськогосподарських угідь між власниками був екологічно обґрун-

тований та відзначався економічною (господарською) доцільністю, складовою частиною зе-

мельних відносин ринкового типу повинно стати іпотечне кредитування сільськогосподарсь-

ких виробників. Функцію іпотечного кредитування повинен виконувати земельний банк, 

який з філіями по всій країні має стати  основою інфраструктури ринку землі. Окрім фінан-

сово-кредитної функції банк має виконувати земельно-облікову функцію, здійснювати тор-

гівлю цінними паперами, лізингові операції та інші комерційні операції з землею.  

Доведено, що система кредитування під заставу земель сільськогосподарського при-

значення потребує ретельної тривалої підготовки і може бути реалізованою спочатку у ви-

гляді експерименту в окремих регіонах, де для цього існуватимуть необхідні соціально-

економічні умови. Перш ніж реалізовувати програми розвитку ринку земель сільськогоспо-

дарського призначення, у тому числі іпотеки землі як елемента цього ринку, необхідно про-

вести ґрунтовні дослідження щодо механізму формування ринкових цін на землю, прогноз-

ного рівня цін на земельні ділянки різних типів, тенденції їх зміни за мірою розвитку ринко-

вих інститутів. Оскільки ціна землі як товару повинна враховувати потенційний прибуток від 

її використання, для об’єктивного визначення ринкової ціни на сільськогосподарські угіддя 

необхідне подолання диспаритету цін на сільськогосподарську і промислову продукцію. 

Ключові слова: земельні відносини, земельні паї, земельні сертифікати, іпотечне кре-

дитування, земельний банк, ринок землі. 
 

Постановка проблеми. Одним із ба-

зових чинників, що визначають стратегію 

розвитку системи аграрного виробництва, є 

земельні відносини. Вони відображають від-

носини між фізичними, юридичними особа-

ми, державними органами з приводу воло-

діння, користування, розпоряджання та уп-

равління землею як засобом виробництва в 

сільському господарстві. Удосконалення 

цих відносин є змістом земельної реформи, 

важливим етапом реалізації якої стало 

прийняття в 2001 році нового Земельного 

кодексу України. 

Земельний кодекс розвинув і конкре-

тизував зміст закріпленого в Конституції 

України права приватної власності на зем-

лю, закріпив поняття спільної часткової та 

спільної сумісної власності. Ще до прийнят-

тя кодексу переважна більшість власників 

земельних паїв реалізували надане їм право 

розпоряджання паєм, вийшовши з ним з гос-

подарства чи передавши його в оренду гос-

подарству на певних умовах. Інститут при-

ватної власності на землю почав безпосе-

редньо впливати на розвиток форм організа-

ції сільськогосподарського виробництва. 
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Активізувався перерозподіл земель 

між користувачами, що є закономірним на-

слідком аграрної реформи. Результатом цьо-

го процесу є зменшення розмірів землекори-

стування сільськогосподарських підпри-

ємств та екстенсивний розвиток дрібних ін-

дивідуальних форм господарювання. Лібе-

ралізацію механізму розпоряджання земель-

ним паєм можна вважати в системі земель-

них відносин своєрідним прототипом «шо-

кової терапії», яка повинна докорінно якісно 

їх змінити. Радикальний крок себе виправ-

дав: існуючу систему поєднання великих і 

дрібних форм організації сільськогосподар-

ського виробництва в цілому збережено;  

водночас створено умови для переходу зем-

лі не тільки до ефективного власника, а й до 

ефективного користувача.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Теоретичні, методологічні, мето-

дичні та прикладні питання багатоаспектної 

проблеми земельних відносин у сільському 

господарстві були і залишаються об’єктом 

досліджень багатьох вчених нашої країни. 

Різні її аспекти вивчали такі відомі вчені, як 

Біттер О. А., Гайдуцький П. І., Галанець В. 

Г., Гнаткович Д. І., Дем’яненко М. Я., Злуп-

ко С. М., Месель-Веселяк В. Я., Саблук П. 

Т., Юрчишин В. В. та інші [1–9]. Проте   

значна частина наукових і практичних ре-

комендацій втрачає свою злободенність у 

зв’язку зі швидкою зміною економічного 

середовища. Окремі проблеми, які здавалися 

остаточно вирішеними, виникають знову і 

потребують пошуку принципово інших під-

ходів до їх вирішення. Тому існує гостра не-

обхідність продовжити системні досліджен-

ня теоретичних та прикладних аспектів  

ефективності сільського господарства і 

шляхів її підвищення в нових умовах.  

Формулювання мети статті. Реаліза-

ція права власності на земельну частку є не 

одноразовим актом, а початком нової епохи 

в системі земельних відносин в нашій країні. 

Цю систему аж ніяк не можна вважати за-

вершеною у розвитку. Експерти вказують на 

те, що для ефективної реалізації положень 

Земельного кодексу необхідно прийняти ще 

ряд нових законів, внести зміни і доповнен-

ня у вже прийняті, прийняти низку інших 

нормативних документів. Таким чином, пи-

тання удосконалення земельних відносин в 

аграрному секторі залишається актуальним. 

Вирішувати його необхідно в двох основних 

площинах: розвитку механізму оренди зе-

мельних паїв та формування цивілізованого 

ринку землі. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Механізм оренди земельних паїв 

створює умови для переходу угідь у корис-

тування тих, хто здатний і зацікавлений 

ефективно їх використовувати, а отже для 

формування ефективного землекористувача. 

Цей механізм слід вважати прогресивним 

завдяки таким обставинам: 

− існування альтернативи у виборі 

орендаря чи способу використання паю; 

− зацікавленість обох сторін − оренда-

ря і орендодавця у високоефективному ви-

користанні землі; 

− обов’язкова платність оренди зе-

мельних часток з фіксованим мінімальним 

розміром орендної плати. 

Оренда земельних паїв є засобом, який 

створює передумови для раціоналізації сис-

теми землекористування. Однак сама по собі 

вона не забезпечить швидкого підвищення 

ефективності сільськогосподарського вироб-

ництва. Залишається чимало питань, які по-

требують подальшого опрацювання, у тому 

числі тривалих емпіричних досліджень. 

Одним з основних є питання про виді-

лення кожного земельного паю, зданого в 

оренду, в натурі (на місцевості). У принципі 

можна погодитися з твердженням, що пере-

дача в оренду ділянки  землі визначеної яко-

сті і в конкретному місці є бажаною формою 

оренди земельних паїв, бо вона дозволяє  

чіткіше домовитися щодо розміру орендної 

плати, підвищує відповідальність орендаря 

за збереження якості ґрунту, недопущення 

зниження його родючості, захист ділянки 

від впливу несприятливих чинників. Це  

твердження справедливе, якщо йде мова про 

зміну користувача конкретного земельного 

паю. 

Якщо ж мова йде про оренду великих 

масивів землі без зміни користувача (сіль-

ськогосподарського підприємства), то пот-

реби в негайному виділенні земельних час-

ток в натурі, на нашу думку, немає. Таке ви-

ділення потребує значних затрат. Після за-

кінчення терміну оренди окремі власники 

ділянок можуть прийняти рішення про роз-
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порядження ними в інший спосіб, що пору-

шить цілісність земельних масивів та ус-

кладнить їх використання. Що ж до оренд-

ної плати, то важливою вимогою паювання 

землі є рівноцінність усіх земельних часток. 

Отже, орендна плата за них повинна бути 

однаковою, незалежною від місця розташу-

вання та характеристик земельної ділянки. 

Тому ми вважаємо, що питання про розподіл 

на паї земельних масивів слід буде розгля-

дати безпосередньо перед закінченням тер-

міну оренди, попередньо вивчивши наміри 

власників паїв щодо подальшого викорис-

тання належних їм земельних часток. 

Суттєве значення для розвитку оренд-

них відносин має встановлення терміну  

оренди. Більший термін дає можливість 

сформувати раціональну сівозміну, стиму-

лює до здійснення значних витрат на підви-

щення родючості ґрунтів, покращання угідь, 

і, в кінцевому підсумку, сприяє підвищенню 

інтенсифікації сільськогосподарського ви-

робництва. Водночас вважається, що трива-

лий термін оренди не вигідний для власни-

ків паїв, оскільки звужуються їх можливості 

розпоряджання паями [1, c.8]. 

Укладаючи договір оренди земельного 

паю, необхідно визначити умови, які допо-

можуть узгодити інтереси сторін. Серед 

умов договору повинно бути відзначено, що 

невиплата орендної плати є підставою для 

його розірвання. Величина орендної плати 

може збільшуватись при укладанні договору 

на більший термін. Інший можливий варіант 

− поступове збільшення орендної плати в 

наступні роки, коли економічний стан сіль-

ськогосподарського підприємства покра-

щиться. У будь-якому випадку слід вишуку-

вати взаємовигідні варіанти для продовжен-

ня терміну оренди, який, на нашу думку, не 

повинен бути меншим за 5 років. 

Власники земельних паїв можуть ство-

рювати об’єднання − земельні компанії, 

аналоги яких існують у деяких країнах. Зе-

мельна компанія виконує функції пошуку 

орендарів, укладання договорів оренди, спо-

стереження за виконанням орендарями умов 

договору. Вона може виступати в якості за-

мовника на проведення робіт з виділення 

земельних паїв в натурі. Співпраця з компа-

нією становить певну вигоду й для оренда-

ря, оскільки дозволяє брати в оренду великі 

земельні масиви, спрощує систему відносин 

з орендодавцями, зокрема зменшує обсяг 

робіт при укладанні нового договору орен-

ди. 

Плата за оренду земельних паїв може 

здійснюватися в грошовій, натуральній 

(сільськогосподарською продукцією та про-

дуктами її переробки) і відробіткові (надан-

ням послуг) формах. Дуже поширеним є 

комплексне поєднання кількох форм оплати. 

Земельна компанія може надавати допомогу 

в розподілі орендної плати відповідно до 

інтересів окремих орендодавців та можли-

востей орендаря. 

Орендна плата відіграє кілька важли-

вих економічних і соціальних функцій: є ін-

струментом вираження конкурентної бо-

ротьби між різними сільськогосподарськими 

товаровиробниками − потенційними орен-

дарями паїв; впливає на формування ринку 

зерна в Україні; підвищує рівень соціально-

го захисту колишніх і нинішніх працівників 

сільськогосподарських підприємств; визна-

чає рівень ринкової ціни землі (ціни прода-

жу земельного паю) тощо. 

Конкуренція за право оренди земель-

них паїв є проявом конкуренції між сіль-

ськогосподарськими товаровиробниками. Її 

слід вважати однією з важливих форм еко-

номічного змагання за кращі умови госпо-

дарської діяльності. Її розгортання немину-

че, зважаючи на обмеженість земель сіль-

ськогосподарського призначення як вироб-

ничого ресурсу. Про рівень вигідності орен-

ди для власників паїв свідчить не тільки ве-

личина, а й форма орендної плати. Надалі 

селяни враховуватимуть і такі критерії, як 

регулярність виплати орендної плати, гото-

вність орендаря підвищувати її, виплачувати 

в грошовій формі. 

У даний час домінують натуральна та 

відробіткова форми оплати за оренду зе-

мельних паїв. Дуже часто розрахунки (пов-

ністю чи частково) здійснюються зерном, 

що впливає на перерозподіл виробленого в 

країні зерна. Це важлива форма переміщен-

ня зерна з сільськогосподарських підпри-

ємств в особисті підсобні господарства; вона 

представляє важливу сторону співпраці цих 

форм господарювання. 

Орендна плата не повинна займати 

надто велике місце в системі соціального 
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захисту сільського населення, зокрема її  

розмір не повинен позначатися на величині 

заробітної плати працівників сільськогоспо-

дарських підприємств. Серед власників зе-

мельних паїв чимало пенсіонерів, а серед їх 

спадкоємців − не так багато працівників   

місцевих господарств. Питома вага власни-

ків паїв, безпосередньо не зайнятих у сіль-

ськогосподарському виробництві, зростати-

ме, що створює ґрунт для конфлікту інтере-

сів агровиробників і пасивних вкладників. 

Пріоритетним повинен бути захист інтересів 

працівників галузі, оскільки саме такий під-

хід забезпечить підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва. 

Витрати на орендну плату − це реальні 

видатки сільськогосподарських товарови-

робників. Величина орендної плати повинна 

враховуватись при визначенні ціни на сіль-

ськогосподарську продукцію. Отже, її зрос-

тання неминуче відобразиться на ціні про-

довольства, що матиме негативні соціальні 

наслідки. 

Яким би досконалим не був механізм 

оренди земельних паїв, він не може повніс-

тю відмінити потребу у створенні земельно-

го ринку, який забезпечував би перерозподіл 

між власниками земель сільськогосподар-

ського призначення на основі операцій їх 

купівлі-продажу. Хід розвитку земельних 

відносин в Україні вже підводить нас до не-

обхідності формування ринкових відносин у 

цій сфері. Водночас залишається актуаль-

ним питання про вибір відповідних шляхів і 

методів формування ринку землі. 

На нашу думку, слід звернути увагу на 

те, що потребу у створенні ринку земель 

сільськогосподарського призначення відчу-

вають насамперед селяни – власники зе-

мельних часток, значна питома вага пенсіо-

нерів серед яких з часом збільшуватиметься.  

Чисельність осіб, котрі хотіли б реалі-

зувати з економічною вигодою для себе зе-

мельний пай, слід оцінити як досить високу. 

Відповідні операції вже стали об’єктивною 

реальністю, зокрема мали місце численні 

випадки продажу земельних сертифікатів. 

Продаж здійснювався шляхом розгляду заяв 

власників сертифікатів на загальних зборах 

членів господарств, витяги з протоколів 

яких додавались до нотаріальних справ [2, 

с.53]. 

 Реалізація права дарування, передачі у 

спадщину, міни земельних паїв, яка в даний 

час здійснюється в основному у формі руху 

земельних сертифікатів, непоодинокі випад-

ки їх продажу, – все це означає початок   

формування реального ринку земель сіль-

ськогосподарського призначення. Водночас 

поки що не створені належні умови для то-

го, щоб ринковий перерозподіл сільськогос-

подарських угідь між власниками був еко-

логічно обґрунтований та відзначався еко-

номічною (господарською) доцільністю. 

Оскільки існують небезпідставні, на 

нашу думку, побоювання щодо зловживань 

у сфері купівлі-продажу земель сільськогос-

подарського призначення, зокрема, ущем-

лення інтересів селян, процес формування 

ринку землі повинен бути поступовим, ви-

важеним, а ринковий механізм – регульова-

ним.  

Доречно відзначити, що обмеження 

операції купівлі-продажу землі існують й у 

економічно розвинутих країнах. Наприклад, 

у Франції першочергове право купівлі землі 

надано орендарям ділянок та спеціальним 

товариствам сільськогосподарського уст-

рою. Претенденти на придбання землі по-

винні мати досвід сільськогосподарської ді-

яльності не менше трьох років або  диплом 

про вищу освіту. У Німеччині переважне 

право на купівлю сільськогосподарських 

угідь закріплено за орендарями та особами, 

котрі  проживають недалеко від ділянки, а 

також  особами, для яких сільськогосподар-

ська діяльність є основною. У Норвегії при 

кожній передачі фермерських земель питан-

ня вибору власника та встановлення відпо-

відної ціни повинні бути ухвалені органом 

влади, який відповідає за реалізацію земель-

ної політики. Подібних прикладів можна 

навести чимало, і вони свідчать, що система 

земельних відносин у цих країнах спрямо-

вана на збереження землі як природного ре-

сурсу та врахування при її використанні   

суспільних інтересів. 

Ми вважаємо, що в Україні повинні 

висуватись певні вимоги до суб’єкта, котрий 

бажає придбати землю. Зокрема, на перших 

порах доцільно дозволити  купівлю землі 

лише юридичним особам, які мають відно-

шення до сільськогосподарського вироб-

ництва. Договір купівлі-продажу повинен 
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укладатися за участю земельного банку. У 

спірних ситуаціях земельний банк при   

оформленні угод купівлі-продажу землі по-

винен вимагати від претендентів бізнес-

плани використання землі [3, c.8]. 

Якщо будуть виконані певні, не надто 

заполітизовані вимоги до здійснення опера-

цій купівлі-продажу землі, то можна буде 

вести  мову не про захоплення земельної 

власності капіталом, а про залучення фінан-

сових ресурсів в аграрний сектор. Необхід-

ність проведення земельної реформи в Укра-

їні зумовлена критичним станом сільського 

господарства та недопустимо низьким рів-

нем інвестицій у галузь. Тому не повинен 

бути штучно ускладнений доступ до землі 

тих, хто має бажання й кошти ефективно її 

використовувати. 

Операції з земельними сертифікатами 

переважатимуть на початковому етапі фор-

мування земельного ринку. З часом збіль-

шуватиметься кількість продавців − власни-

ків державного акта на право приватної  

власності на землю, який засвідчує право 

володіння виділеною в натурі земельною 

ділянкою. Така ситуація буде зумовлена  

збільшенням числа  збанкрутілих фермерів 

та тих власників особистих підсобних гос-

подарств, котрі з тих чи інших причин ви-

рішать продати приєднаний раніше  до гос-

подарства земельний пай. Цей процес неми-

нучий, оскільки чимало землевласників в 

Україні не мають реальної можливості або 

не зберігатимуть постійно бажання займати-

ся сільськогосподарським виробництвом. 

Утворення невеликих за розмірами  

господарств згортатиметься, переважатиме 

процес концентрації виробництва, збіль-

шення середніх розмірів сільськогос-

подарських підприємств. Він означатиме 

перелом тенденції у розвитку органі-

заційних форм у вітчизняному сільському 

господарстві.  

Складовою частиною земельних від-

носин ринкового типу повинно стати іпотеч-

не кредитування сільськогосподарських ви-

робників [4, c.128]. На створення системи 

іпотечного кредитування покладаються пев-

ні сподівання, адже в розвинутих країнах це 

одне з основних джерел фінансування аг-

рарного сектора. З її допомогою планується 

насамперед залучити в сільське господар-

ство вкрай необхідні довгострокові кредити. 

Водночас, для ефективного функціонування 

системи кредитування під заставу землі ри-

нок землі повинен бути достатньо розвине-

ним і активним, повинен бути створений ре-

ально діючий механізм вилучення землі у 

разі неповернення кредитів. 

Функцію іпотечного кредитування по-

винен виконувати земельний банк, який з 

філіями по всій країні стане основою інфра-

структури ринку землі. Окрім фінансово-

кредитної банк виконуватиме й земельно-

облікову функцію, здійснюватиме торгівлю 

цінними паперами, лізингові операції, ко-

мерційні операції з землею. 

Існують побоювання, що неспромож-

ність сільськогосподарських підприємств 

вчасно повернути взяті під заставу землі 

кредити призведе до значних змін у струк-

турі землекористування і землевласності. Не 

заперечуючи можливість такої ситуації, від-

значимо, що у практиці кредитування сум-

нів у поверненні кредиту вважається озна-

кою недосконалості кредитних операцій. На 

яких би засадах не надавався кредит, мож-

ливість його повернення повинна ретельно 

прораховуватись. Підвищити надійність і 

ефективність системи іпотечного кредиту-

вання в аграрному секторі можна, якщо на 

неї пошириться існуюча в даний час практи-

ка компенсації з держбюджету частини пла-

ти за користування кредитами, наданими 

комерційними банками сільськогосподар-

ським товаровиробникам. 

Для того, щоб оцінити перспективи ро-

звитку кредитування сільськогосподарських 

товаровиробників під заставу землі, необ-

хідно врахувати, що об’єкт застави повинен 

відповідати кільком критеріям − ліквідності 

забезпечення, достатності забезпечення, 

збереження забезпечення. 

Найпростіше виконати останню умову 

− збереження забезпечення, яка передбачає, 

що об’єкт застави утримується в цілісності й 

належному якісному стані протягом усього 

періоду кредитування. Організувати зі сто-

рони земельного банку спостереження за 

станом закладеної під заставу земельної ді-

лянки досить легко. Банк повинен накладати 

штрафні санкції на користувачів, які допус-

тили помітне погіршення характеристик 

ґрунтів. На перший погляд, це видається 

ECONOMIC THEORY______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2019,  №346_________________________________________



 

 

зайвим, якщо господарство вчасно поверта-

тиме кредит. Та, на нашу думку, механізм 

штрафних санкцій повинен бути розробле-

ний, оскільки необхідно одразу визначити 

умови, які не допускали б можливості де-

градації угідь під час будь-яких операцій з 

землею. 

Для того, щоб система кредитування 

агровиробників під заставу землі запрацю-

вала, сільське господарство повинно пере-

творитись у галузь, в яку вигідно вкладати 

кошти, а рівень надійності позичальників −  

зрости. Інакше через неспроможність пози-

чальників і низьку ліквідність землі як 

об’єкта застави система іпотеки землі може 

стати каталізатором вкрай негативних соці-

ально-економічних тенденцій, дискредитує 

себе і з часом перестане функціонувати. На 

нашу думку, система кредитування під за-

ставу земель сільськогосподарського при-

значення потребує ретельної тривалої підго-

товки і може реалізуватись спочатку у ви-

гляді експерименту в окремих регіонах, де 

для цього існуватимуть необхідні соціально-

економічні умови. 

Достатність забезпечення застави ви-

значається її вартістю, яка повинна покрива-

ти основну суму боргу і проценти на нього. 

Питання вартості застави, як і проблема ви-

значення ринкової ціни, відноситься до 

найменш опрацьованих. Вартість земельної 

ділянки як об’єкта застави та її ринкову ціну 

не можна ототожнювати з грошовою оцін-

кою землі, яка зараз офіційно використову-

ється в нашій країні. 

За діючою методикою грошова оцінка 

земель визначається розмірами щорічного 

одержуваного рентного доходу з урахуван-

ням строку його капіталізації. У Земельному 

кодексі України така грошова оцінка зе-

мельних ділянок носить назву нормативної. 

Визначена за даною методикою оцінка землі 

характеризує її як виробничий ресурс, фак-

тор виробництва. На відміну від ринкової 

ціни вона відзначається стабільністю. Вона 

може використовуватися як технічний по-

казник при визначенні ставок фіксованого 

сільськогосподарського податку, величини 

податку, який необхідно сплатити при ус-

падкуванні, даруванні землі для оцінки вар-

тості землі у статутному фонді тощо. 

Дана методика базується на даних еко-

номічної оцінки земель, проведеної в Украї-

ні у 1988 році. Тому в даний час тісної взає-

мозалежності між величиною грошової   

оцінки угідь окремих сільськогосподарських 

підприємств і результатами їх господарської 

діяльності не спостерігається. Однак ця  

оцінка досить об’єктивно відображає потен-

ційний рівень економічного ефекту, який 

можна отримати від використання певної 

земельної ділянки, оскільки враховує її якіс-

ні характеристики, розташування, базується 

на результатах діяльності сільськогосподар-

ських підприємств у відносно стабільний 

період. Оцінка сільськогосподарських угідь, 

яка б враховувала лише результати її вико-

ристання протягом 90-х років, була б менш 

об’єктивною. 

Ринкова ціна землі повинна викорис-

товуватись при здійсненні операцій купівлі-

продажу земельних ділянок та при їх заста-

ві. Класичний абстрагований підхід до її 

встановлення ґрунтується на врахуванні до-

ходу, який земля може принести власнику, 

та величини банківського відсотка на вкла-

ди. Вважається, що власник готовий прода-

ти землю за умови, якщо величина доходу 

від її використання є меншою, ніж дохід у 

формі відсотка від вкладення суми, одержа-

ної від продажу землі, в банк. 

При визначення ринкової вартості   

землі як об’єкта застави враховується по-

казник прибутковості сільськогосподар-

ського виробництва, який у даний час зна-

ходиться на низькому рівні. До того ж, іс-

нуючі підходи до оцінки заставної вартості, 

як правило, спрямовані на значне заниження 

вартості нерухомості. Тому прогнозуємо, що 

заставна вартість сільськогосподарських 

угідь при іпотечному кредитуванні буде до-

сить низькою. Підвищення її адміністратив-

ними методами навряд чи буде ефективним, 

адже при визначенні цієї вартості повинні 

враховуватись й інтереси кредиторів та по-

тенційних покупців землі. 

На нашу думку, різниця між норма-

тивною грошовою оцінкою земельної ділян-

ки та ціною її як реального об’єкта купівлі-

продажу чи застави допустима, але не по-

винна бути надто великою. Для цього необ-

хідно удосконалити методику грошової  

оцінки землі, яка б враховувала здійснену у 
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80-і роки оцінку її потенціалу та сучасні со-

ціально-економічні умови її використання.  

Перш ніж реалізовувати програми роз-

витку ринку земель сільськогосподарського 

призначення, у тому числі іпотеки землі як 

елемента цього ринку, необхідно провести 

ґрунтовні дослідження щодо механізму   

формування ринкових цін на землю, про-

гнозного рівня цін на земельні ділянки різ-

них типів, тенденції їх зміни по мірі розвит-

ку ринкових інститутів. Оскільки ціна землі 

як товару повинна враховувати потенційний 

прибуток від її використання, для 

об’єктивного визначення ринкової ціни на 

сільськогосподарські угіддя необхідне по-

долання диспаритету цін на сільськогоспо-

дарську і промислову продукцію. 

Ринкова ціна земельної ділянки зале-

жатиме від рівня попиту і пропозиції на да-

ному сегменті земельного ринку. Пропози-

ція визначатиметься кількістю потенційних 

продавців землі, якими будуть переважно 

сільські мешканці похилого віку. Рівень по-

питу залежатиме від різних факторів: спеці-

алізації та доходності сільськогосподар-

ського виробництва в регіоні; рейтингових 

позицій сільського господарства в економіці 

регіону; організаційної структури галузі 

(поєднання різних форм господарювання); 

рівня розвитку виробничої інфраструктури 

тощо. До числа реальних покупців у першу 

чергу слід віднести комерційні структури, 

які володіють необхідним для покупки землі 

капіталом і матимуть бажання вкладати  

кошти у сільськогосподарське виробництво. 

На рівень ціни впливатимуть конкрет-

ні характеристики земельної ділянки − її  

розміри, конфігурація. Зручним є викорис-

тання в якості товару при операціях покупки 

землі земельних сертифікатів, оскільки це 

дозволяє звести кілька земельних часток в 

одну ділянку. Тому ціна сертифіката не по-

винна занижуватись відносно ціни реально 

визначеної на місцевості земельної ділянки. 

В окремих публікаціях у негативному аспек-

ті відзначається той факт, що земля як засіб 

виробництва не враховувалась при форму-

ванні цін на сільськогосподарську продук-

цію,  внаслідок чого сільськогосподарські 

товаровиробники зазнавали значних втрат. 

Зокрема, М. Федоров вказує, що «земля  як 

головний засіб виробництва не включалась 

у собівартість продукції, а значить не була і 

ціноутворюючим фактором, що, в кінцевому 

підсумку, порушувало міжгалузевий пари-

тет цін у народному господарстві» [5, с.5]. 

На нашу думку, це питання потребує додат-

кового опрацювання. 

Вартість основних засобів повинна пе-

реноситись на продукцію у вигляді аморти-

заційних відрахувань. Твердження про мож-

ливість застосування механізму амортизації 

до такого засобу виробництва, як земля, ви-

дається нам спірним. У світовій практиці 

землю зараховують до матеріальних довго-

термінових активів, які не амортизуються [6, 

с.19]. Затрати на проведення меліоративних 

робіт, а відтепер − і плата за оренду земель-

них паїв включаються в загальну суму ви-

трат. У перспективі, здійснивши покупку 

землі, її власник також включатиме відпо-

відні видатки до витрат підприємства. У 

цьому аспекті землю як засіб виробництва 

можна вважати ціноутворюючим фактором. 

Тому підвищення орендної плати та різке 

збільшення масштабів купівлі-продажу зем-

лі призведе до подорожчання сільськогос-

подарської продукції. 

Земля як основний засіб виробництва 

має здатність відтворюватись; при правиль-

ному використанні землі її характеристики 

поліпшуються. Недотримання принципів 

раціонального використання земельних ре-

сурсів призводить до негативних наслідків, 

подолання яких потребує багато часу й ве-

ликих затрат. Історії відомі випадки, коли 

внаслідок виснаження земель занепадали 

цивілізації. Питання охорони земель, віднов-

лення їх родючості повинні бути підняті до 

рівня стратегічно важливих, таких, що ви-

значають стан національної безпеки держа-

ви.  

Затяжна економічна криза в Україні 

призвела до різкого скорочення витрат на 

землеохоронні заходи. Зокрема, затрати на 

охорону земельних угідь за період з 1991  по 

1999 рік зменшилися в 25 разів [7, с.57]. 

Прогресує деградація земель: в країні  тре-

тина сільськогосподарських угідь зазнає  

водної ерозії, майже половина − вітрової, 

більше чверті – мають підвищену кислот-

ність. Площа еродованих земель щороку 

збільшується на 90–100 тис. га, зменшується 

вміст гумусу в ґрунті [8, c.8]. 
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Тепер складні проблеми охорони зе-

мель необхідно вирішувати в умовах вве-

дення інституту приватної власності на зем-

лю, перерозподілу земельних угідь між ко-

ристувачами, розвитку орендних відносин. 

Незважаючи на зміни в системі земельних 

відносин, визначальним повинен бути пріо-

ритет інтересів охорони природи та еколо-

гічної безпеки над економічними інтересами 

землекористувачів і землевласників [9, 

c.118]. Для дотримання розумного співвід-

ношення  загальнонаціональних і приватних 

інтересів зі сторони держави повинні засто-

совуватись різноманітні важелі − від прямої 

заборони дій, здатних призвести  до погір-

шення стану земель, до економічного сти-

мулювання землеохоронної діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Норми прямої заборони передбачають  

недопущення діяльності, що призводить до 

втрат продуктивних земель, погіршує їх 

екологічний стан, незалежно від того, в чиїй 

власності та користуванні ці землі перебу-

вають. До елементів адміністративного ре-

гулювання відноситься, зокрема, передбаче-

на Земельним кодексом вимога до власників 

і користувачів земельних ділянок забезпечу-

вати їх використання за цільовим призна-

ченням, невідворотність покарання за пору-

шення вимог  законодавства з охорони зе-

мель і довкілля в цілому. 

Висновки. Основними елементами 

механізму економічного стимулювання ко-

ристувачів і власників угідь сільськогоспо-

дарського призначення до здійснення зем-

леохоронної  діяльності повинні бути: на-

дання державних субсидій сільськогоспо-

дарським підприємствам для освоєння ґрун-

тозахисних технологій та здійснення зем-

леохоронних заходів; пільги з оподатку-

вання сільськогосподарських підприємств, 

які реалізовують проекти з охорони земель 

тощо. Велика питома вага еродованих та 

ерозійно небезпечних угідь в Україні 

пов’язана з надмірним освоєнням земель під 

сільськогосподарське виробництво. Станом 

на кінець 2018 року сільськогосподарські 

угіддя займали 69,3% загальної земельної 

площі. Частка ріллі у структурі сільськогос-

подарських угідь становила 77,8 %, а розо-

раність загальної  території країни − 53,9 %. 

Ці показники є невиправдано великими, 

особливо якщо врахувати, що у сільськогос-

подарський оборот залучені значні площі 

низькопродуктивних і еродованих угідь. 

В останні роки інтенсивність викорис-

тання угідь у сільськогосподарських підпри-

ємствах знизилась, великі площі ріллі не за-

сіювались. Звичайно, не використовувались   

насамперед найменш продуктивні землі. Та 

оптимальним вирішенням проблеми є виве-

дення з обороту деградованих земель, їх за-

луження і заліснення. Необхідно врахувати, 

що в даний час ці землі є розпайованими чи 

знаходяться в користуванні господарств на-

селення. 

Реалізація землеохоронних проектів 

повинна здійснюватись за рахунок фінансу-

вання (повного чи часткового) з державного  

бюджету. Це дозволить гарантувати, що в 

майбутньому цільове використання вилуче-

них з обороту земель не зміниться. На прак-

тиці можуть реалізуватись різні варіанти:  

1. Фінансування та інші важелі еконо-

мічного стимулювання проведення робіт з 

залуження непридатних для використання в 

польовій сівозміні орних земель. Залужені 

землі вважатимуться частиною розпайова-

них сіножатей та пасовищ. 

2. Викуп державою визначених для 

консервації ділянок і передача їх на баланс 

місцевих рад. 

3. Викуп державою земель збанкруті-

лих власників, у тому числі втрачених внас-

лідок неповернення кредиту заставлених 

земель, і обмін їх на заплановані для кон-

сервації ділянки. Операції обміну здійсню-

ватимуться з урахуванням ринкової ціни  

землі. 

Збільшення внаслідок реалізації зе-

мельної реформи кількості власників і зем-

лекористувачів зумовило зростання потреби 

в об’єктивній інформації про якісний стан 

земель, у проведенні робіт з визначення меж 

земельних ділянок тощо. Процес формуван-

ня і надання інформації та виконання відпо-

відних робіт потребує значних витрат, і його 

необхідно поставити на комерційній основу. 

Для нормалізації цього процесу необхідно 

визначити перелік, порядок та принципи на-

дання відповідних послуг. Вартість таких 

послуг включатиметься в ринкову ціну зем-

лі. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ  

УКРАИНЫ 

С. М. Онисько, к. э. н., профессор, Львовский национальный аграрный университет 

Ю.  М. Томашевский, к. э. н., доцент, Львовский национальный аграрный университет 

 

Одним из базовых факторов, определяющих стратегию развития системы аграрного 

производства, являются земельные отношения. Они отражают отношения между физически-

ми, юридическими лицами, государственными органами по поводу владения, пользования, 

распоряжения и управления землей как средством производства в сельском хозяйстве. Сове-

ршенствование этих отношений является содержанием земельной реформы. Реализация пра-

ва дарения, передачи по наследству, обмена земельных паев, которая в настоящее время 

осуществляется, в основном, в форме движения земельных сертификатов, нередки случаи их 

продажи – все это означает начало формирования реального рынка земель сельскохозяйст-

венного назначения.  

Показано, что в настоящее время, пока не созданы надлежащие условия для того, 

чтобы рыночное перераспределение сельскохозяйственных угодий между собственниками 

было экологически обоснованным и отмечалось экономической (хозяйственной) целесообра-

зностью, составной частью земельных отношений рыночного типа должно стать ипотечное 

кредитование сельскохозяйственных производителей. Функцию ипотечного кредитования 

должен выполнять земельный банк, который с филиалами по всей стране станет основой ин-

фраструктуры рынка земли. Кроме финансово-кредитной банк должен выполнять и земель-

но-учетную функцию, осуществлять торговлю ценными бумагами, лизинговые операции, 

другие коммерческие сделки с землей.  

Доказано, что система кредитования под залог земель сельскохозяйственного назна-

чения требует тщательной длительной подготовки и может реализоваться сначала в виде 
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эксперимента в отдельных регионах, где для этого будут существовать необходимые соци-

ально-экономические условия. Прежде чем реализовывать программы развития рынка зе-

мель сельскохозяйственного назначения, в том числе ипотеки земли как элемента этого рын-

ка, необходимо провести основательные исследования о механизме формирования рыночных 

цен на землю, прогнозного уровня цен на земельные участки различных типов, тенденции их 

изменения по мере развития рыночных институтов. Поскольку цена земли как товара должна 

учитывать потенциальную прибыль от ее использования, для объективного определения 

рыночной цены на сельскохозяйственные угодья необходимо преодоление диспаритета цен 

на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. 

Ключевые слова: земельные отношения, земельные паи, земельные сертификаты, 

ипотечное кредитование, земельный банк, рынок земли. 

 

IMPROVEMENT OF LAND RELATIONS IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE 

S. M. Onysko, Ph. D (Econ.), Professor, Lviv National Agrarian University, 

Yu. M. Tomashevskyi, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Lviv National Agrarian University 

 

One of the basic factors that determine the strategy of development of the agricultural 

production system is land relations. They reflect the relationship between individuals, legal entities, 

government bodies over the ownership, use, disposal and management of land as a means of 

production in agriculture. Improving this relationship is the essence of land reform. The realization 

of the right of donation, inheritance, exchange of land allotments, which is currently carried out 

mainly in the form of movement of land certificates, multiple cases of their sale – all this marks the 

beginning of the formation of a real market for agricultural land.  

At the same time, adequate conditions have not yet been created for the market 

redistribution of agricultural land between owners to be environmentally sound and to be 

economically feasible. Mortgage lending to agricultural producers should be an integral part of 

market-type land relations. The function of mortgage lending should be performed by the land bank, 

which with branches all over the country will become the basis of the infrastructure of the land 

market. In addition to the financial-credit bank, it will also perform the land-accounting function, 

carry out trading of securities, leasing operations, commercial transactions with land. 

The system of credit securing agricultural land requires careful long-term preparation and 

can be implemented initially in the form of an experiment in individual regions, where the 

necessary socio-economic conditions exist. Before implementing agricultural land market 

development programs, including land mortgages as an element of this market, it is necessary to 

carry out thorough research on the mechanism of formation of market prices for land, the projected 

level of prices for land of different types, trends of their change as market institutions develop. As 

the price of land as a commodity must take into account, the potential profit from its use, the 

objective of determining the market price for agricultural land requires overcoming the disparity of 

prices for agricultural and industrial products. 

Keywords: land relations, land shares, land certificates, mortgage lending, land bank, land 

market. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ САНАТОРНО- 

КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

С. Р. Мороз, аспірантка, Львівський державний університет фізичної культури 

імені Івана Боберського, m.solomiya22@ukr.net 

 

У статті розглядається інноваційний розвиток санаторно-курортного господарства як 

один із найважливіших факторів підвищення конкурентоспроможності підприємств. Про-

аналізовано теоретико-методологічні підходи до визначення сутності поняття «інновація». 

Розглянуто напрямки розвитку інноваційної діяльності на підприємствах санаторно-

курортного комплексу України. Визначено, що впровадження інновацій створює значні кон-

курентні переваги для суб'єктів санаторно-курортної діяльності. Активізація та впроваджен-

ня інновацій на підприємствах має особливе значення не лише для закладів санаторно-

курортного господарства, але й для економіки країни в цілому. Розвиток санаторно-

курортного комплексу залежить від ефективного впровадження інновацій.  

Здійснено порівняльний аналіз сучасного стану санаторно-курортного господарства ре-

гіонів України у 2014-2017 роках та виявлено, що найкращі тенденції розвитку спостеріга-

ються у приморських та гірських регіонах, для яких є характерною наявність природного ту-

ристично-рекреаційного потенціалу. Загалом виявлено позитивну динаміку у розвитку сана-

торно-курортного господарства України. Визначено особливості інновацій у сфері послуг та 

стратегічні напрями розвитку санаторно-курортних закладів. Запропоновано напрямки інно-

ваційного розвитку для підприємств санаторно-курортної сфери. Розглянуто основні факто-

ри, принципи, напрямки та основи   розвитку санаторно-курортного господарства. Визначено 

основні пріоритети розвитку санаторно-курортного господарства. 

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, стратегічні пріоритети, санаторно-

курортне господарство, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, інноваційна діяль-

ність, ринкова економіка, стратегічне управління, індекс розвитку санаторно-курортного го-

сподарства. 

 

Постановка проблеми. Активізація 

інноваційної діяльності є одним із ключових 

факторів підвищення конкурентоздатності 

підприємств санаторно-курортного комплек-

су. На думку багатьох вчених, вітчизняні са-

наторно-курортні заклади мають потребу в 

інноваціях, які впроваджуються саме з ме-

тою підвищення їх  конкурентоспроможнос-

ті. У зв'язку з цим проблема визначення 

стратегічних пріоритетів інноваційного роз-

витку санаторно-курортного господарства є 

актуальною та має важливе значення. 

Вибір основних напрямів інновацій є 

важливим завданням, що визначає кінцевий 

результат діяльності санаторно-курортних 

закладів – підвищення задоволеності паці-

єнтів і ефективності управлінських проце-

сів. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. У роботах вітчизняних авторів, які 

досліджують проблеми інноваційної сфери 

стосовно санаторно-курортного господар-

ства, наголошується на необхідності впро-

вадження інновацій як важливого чинника 

для конкурентних переваг на підприємствах 

(Л. Кравченко) [4, с.7], обґрунтовуються 

концептуальні основи інноваційного розвит-

ку санаторно-курортного господарства (М. 

Ковач) [3, с.59], розглядаються основні на-

прямки, пов'язані з інноваційною діяльністю 

(Н. Равлик) [8, с.218] тощо. Однак у зв’язку 

із постійною актуалізацією факторів зов-

нішнього середовища та необхідністю онов-

лення цілей наявної стратегічної документа-

ції даний напрям досліджень потребує по-

глиблення. 
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Формулювання мети статті. Метою 

статті є обґрунтування стратегічних пріори-

тетів інноваційного розвитку санаторно-

курортного господарства в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Сучасний розвиток санаторно-

курортного господарства багато в чому за-

лежить від розробки та впровадження інно-

ваційних технологій, спрямованих на вдос-

коналення обслуговування клієнтів та роз-

ширення сервісних туристичних можливос-

тей. Сучасна ситуація характеризується різ-

ким загостренням конкурентної боротьби. У 

цих умовах інновації стають обов'язковим 

елементом господарської діяльності підпри-

ємства і основною рушійною силою та пе-

редумовою його розвитку.  

Інноваційний процес є чинником акти-

візації міжнародного туристичного обміну 

та зростаючої якості туристичних послуг, а 

також є важливим аргументом у конкурент-

ній боротьбі. Впровадження технологічних, 

організаційно-господарських та інших інно-

вацій створює конкурентні переваги 

суб’єктів підприємницької діяльності в ту-

ризмі – від фірми-туроператора і санаторно-

курортного закладу до регіону та країни в 

цілому [4]. Фундатор теорії інновацій Й. 

Шумпетер визначав цей феномен як нову 

комбінацію виробничих факторів, мотивова-

ну підприємницьким духом [1]. У сучасному 

розумінні це – нова або вдосконалена техно-

логія чи продукт, що впроваджується в прак-

тичну діяльність. Інновації відіграють важ-

ливу роль в стратегічному управлінні під-

приємством, націленому на виживання, збе-

реження і  зміцнення свого становища на 

ринку в довгостроковій перспективі [7]. 

Зростання туристичних потоків зумов-

лює необхідність пошуку оптимальних під-

ходів до модернізації санаторно-курортного 

комплексу, який задовольняє не лише потре-

би туристів, але й місцевого населення. Ук-

раїна, володіючи великим потенціалом при-

родно-кліматичних умов,  досить слабо ви-

користовує його для потреб санаторно-

курортного господарства. Варто зауважити, 

що це стосується і тих регіонів, де санатор-

но-курортний комплекс найбільш розвине-

ний. 

У наших попередніх дослідженнях ми 

розрахували сумарний індекс розвитку сана-

торно-курортного господарства в регіонах у 

2014 та 2017 рр. 

Таблиця 1 

Різниця зміни індексів розвитку санаторно-

курортного господарства в регіонах України 

у 2014 та 2017 рр. 

 
Регіон 2014 

рік 

2017 

рік 

Різниця 

індексів 

2014–

2017 рр. 

Вінницька 0,8 0,95 0,15 

Волинська 0,6 0,76 0,16 

Дніпропетровська 2,19 2,49 0,3 

Донецька 1,2 1,62 0,42 

Житомирська 0,16 0,2 0,04 

Закарпатська 1,08 1,32 0,24 

Запорізька 2,42 2,8 0,38 

Івано-Франківська 0,37 0,57 0,2 

Київська 0,94 0,91 –0,03 

Кіровоградська 0,2 0,18 –0,02 

Луганська 0,01 0,01 0 

Львівська 2,5 2,66 0,16 

Миколаївська 1,66 1,84 0,18 

Одеська 3,2 2,66 –0,54 

Полтавська 0,8 1,03 0,23 

Рівненська 0,22 0.21 –0,01 

Сумська 0,22 0,21 –0,01 

Тернопільська 0,12 0,08 –0,04 

Харківська 1,01 1,1 0,09 

Херсонська 1,93 2,45 0,52 

Хмельницька 0,2 0,22 0,02 

Черкаська 0,47 0,55 0,08 

Чернівецька 0,01 0,03 0,02 

Чернігівська 0,2 0,21 0,01 

м. Київ 1,01 0,6 –0,41 

Джерело :  [2] 

 

Аналізуючи результати розрахунків, 

можна дійти висновку, що найвищі значення 

сумарного індексу розвитку санаторно-

курортного господарства у 2014 році були 

характерні для Львівської та Одеської облас-

тей, що закономірно пояснюється наявністю 

на територіях цих регіонів значних запасів 

природних лікувальних ресурсів. До наступ-

ної групи за рівнем розвитку санаторно-

курортного господарства належать Дніпро-

петровська, Запорізька, Закарпатська, 

Херсонська та Миколаївська області. Най-

нижчі значення сумарного індексу просте-

жуються у Луганській та Чернівецькій об-

ластях [5]. У 2017 році ситуація дещо зміни-

лася. Лідерами за значеннями сумарних ін-

дексів розвитку санаторно-курортного гос-

подарства виявилися Запорізька, Львівська 
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та Одеська області. Дещо нижчі показники 

були характерні для Дніпропетровської, 

Херсонської та Миколаївської областей. Мі-

німальні значення сумарних індексів зали-

шилися у тих же регіонів, що і в 2014  році. 

З метою узагальнення регіональних 

відмінностей розрахованих сумарних індек-

сів розвитку санаторно-курортного госпо-

дарства була розроблена картосхема (рис. 1).

 

Рис. 1 Сумарний індекс розвитку санаторно-курортного господарства у 2017 р. 

 

Помітно, що найбільш прогресивні те-

нденції розвитку санаторно-курортного гос-

подарства у 2014–2017 роках були характер-

ними переважно для регіонів із високим 

природним рекреаційно-туристичним по-

тенціалом – приморських та гірських[5]. 

Порівняльний аналіз сумарних індексів 

розвитку санаторно-курортного господар-

ства в регіонах у 2014 та 2017 рр. (табл. 1) 

свідчить про його неоднорідність. Найбіль-

ше зростання індексів розвитку санаторно-

курортного господарства простежується у 

Херсонській, Донецькій та Запорізькій об-

ластях. В Одеській, Кіровоградській, Терно-

пільській, Рівненській, Сумській, Київській 

областях та у м. Київ спостерігається зни-

ження відповідних показників. Водночас за-

галом помітною є позитивна динаміка у роз-

витку санаторно-курортного господарства 

більшості регіонів України. Це свідчить як 

про стабілізацію ситуації на ринку рекреа-

ційно-оздоровчих та туристичних послуг, 

так і про збереження попиту на лікувально-

оздоровчі послуги українських курортів[5]. 

Фахівці вважають, що стратегічним 

напрямом розвитку санаторно-курортних 

закладів в сучасних умовах має бути перебу-

дова відповідних закладів на курорти євро-

пейського зразка зі збереженням кращих 

традицій і розвитком сучасних медичних і 

оздоровчих методик і нової якості сервісу 

[9]. Важливим для розвитку санаторно-

курортного господарства має стати віднов-

лення за рахунок застосування нових інно-

ваційних підходів менеджменту закладів, які 

будуть надавати доступні та ефективні для 

населення оздоровчі та профілактичні пос-

луги, що дозволить вітчизняним курортам 

вийти на новий міжнародний ринок. 

У більшості країн, державна туристич-

на політика спрямована на те, щоб розвиток 

санаторно-курортного господарства сприяв 

економічному зростанню регіону. Водночас 

в Україні санаторно-курортні заклади недо-

статньо звертають увагу на якість рекреа-

ційних послуг, хоча саме вона є запорукою 

збільшення кількості рекреантів. 

Інноваційна діяльність у сфері послуг 
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(торгівля, харчування, медичне обслугову-

вання, санаторно-курортні комплекси, ту-

ризм та ін.) повинна будуватися переважно 

не на розробці нововведень у сфері своєї ді-

яльності, а на масштабному використанні 

новітніх розробок в сфері науки, техніки, 

виробництві, культури, створюваних органі-

заціями, підприємствами та творчими колек-

тивами, що спеціалізуються у відповідній 

науково-дослідній та творчій діяльності [11]. 

Під «інноваціями в сфері послуг» слід 

розуміти творчий процес, за допомогою яко-

го нові ідеї, цінності, методи, процедури, 

технології, стандарти або вироби впровад-

жуються з метою досягнення певних завдань 

в сфері обслуговування. Ця сфера, як прави-

ло, має справу з великими масами населення 

і представлена складними комплексами різ-

них підприємств і служб, об'єднаних в єди-

ному творчому процесі. Очевидно, що ефек-

тивність таких комплексів буде визначатися 

не окремими нововведеннями (інноваціями), 

застосованими в окремих ланках комплексів, 

а цілою гамою інновацій та їх гармонійним і 

ефективним використанням у всьому твор-

чому процесі [10]. 

Серед основних факторів, які визнача-

ють ступінь інноваційного розвитку:  ринко-

ва кон'юнктура ринку і  конкуренція (на вну-

трішньому і зовнішньому   ринках);  зовні-

шнє середовище (рівень розвитку науки і 

техніки, удосконалення законодавчої та 

юридичної бази, політична і економічна ста-

більність);  кадри (вчені, фахівці, підприєм-

ці, менеджери, політичні діячі, державні 

службовці);  ресурси (природні, виробничі, 

фінансові, науково-технічні, технологічні, 

інфраструктура) [6]. 

На думку Ковач М. Й., до основ інно-

ваційного розвитку санаторно-курортного 

господарства належать: зростаючі потреби 

населення у покращенні та примноженні 

здоров'я;  гармонічне об'єднання привабли-

вих умов відпочинку, оздоровлення і подо-

рожей;  небезпека втрати частини ринку; 

 перехід від економіки пропозицій до еконо-

міки попиту;  загострення конкуренції;  не-

обхідність стримувати виїзд населення регі-

ону для отримання санаторно-курортних по-

слуг [3]. 

На нашу думку, інноваційний розвиток 

санаторно-курортного господарства має пе-

редусім передбачати освоєння нових ринків, 

розробку і створення нових туристичних 

маршрутів, послуг, технологій із застосуван-

ням досягнень науки, техніки, ІТ-технологій, 

а також сучасних форм організаційно-

управлінської діяльності, впровадження 

яких дасть можливість збільшити зайнятість 

населення, його доходи, покращити соціаль-

но-економічний розвиток і туристичну при-

вабливість не лише окремих  регіонів, але й 

країни в цілому. 

Ковач М. Й. також окреслила основні 

принципи, напрями та типи інновацій, що 

впливають на інноваційний розвиток сана-

торно-курортного господарства. Авторка, 

зокрема, пропонує такі принципи:  важливо-

сті;  наступності;  сталого розвитку;  інфор-

маційно-технологічного забезпечення;  обо-

в'язкової затребуваності; соціально-

економічного зростання   регіону;  мінімуму 

капітальних вкладень; заміщення;  запов-

нення існуючого вакууму [3]. На вказаних 

принципах має базуватися реалізація таких 

напрямів інноваційного  розвитку санатор-

но-курортного господарства:  впровадження 

нового товару;  впровадження нового спосо-

бу виробництва;  відкриття нового ринку; 

 нове джерело сировини або напів-

фабрикатів;  нова організація або зміна в ор-

ганізації виробництва й управління [3]. 

На наш погляд, важливими стратегіч-

ними пріоритетами інноваційного розвитку 

санаторно-курортного господарства є:  мо-

дернізація матеріально-технічної бази;  ре-

конструкція наявних і введення в експлуата-

цію нових основних фондів;   розробка і 

створення нових туристських маршрутів; 

 формування мереж санаторно-курортних 

закладів; впровадження системи on-line бро-

нювання, що дозволить миттєво отримувати 

підтвердження; забезпечення санаторно-

курортних закладів кваліфікованими кадра-

ми (наявність у персоналу відповідних на-

вичок і готовність швидко і фахово обслуго-

вувати відпочиваючих);  іміджеве просуван-

ня курортів, як курортів зі сприятливими 

умовами для туризму, відпочинку, оздоров-

лення та лікування; будівництво підпри-

ємств дозвілля та розваг (спортивні клуби, 

ковзанки, музеї, кінотеатри і т.п.). 

Висновки. Керівництво санаторно-

курортних закладів в умовах ринкової еко-
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номіки все більше розуміє необхідність роз-

робки та впровадження інновацій і пов'язану 

з цим економічну вигоду. Завдяки своєму 

унікальному природно-ресурсному потенці-

алу та збільшенню інтересу туристів до са-

наторно-курортного комплексу, Україна має 

всі підстави для швидкого інноваційного  

розвитку у цьому напрямі. Санаторно-

курортна сфера сприяє створенню умов для 

економічного росту країни, підвищення та 

покращення якості життя населення, збіль-

шення його зайнятості та доходів. Форму-

вання нових підходів і впровадження інно-

вацій дозволить створити сучасний санатор-

но-курортний комплекс з добре розвиненою 

матеріально-технічною базою. Таким чином, 

для санаторно-курортного сегменту пріори-

тетним напрямом є інноваційна діяльність, а 

для успішного функціонування санаторно-

курортних закладів необхідним є впровад-

ження інновацій. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА В УКРАИНЕ 

С. Р. Мороз, аспирантка, Львовский государственный университет физической культуры 

имени Ивана Боберского 
 

В статье рассматривается инновационное развитие санаторно-курортного хозяйства как один из 

важнейших факторов повышения конкурентоспособности предприятий. Проанализированы теорети-

ко-методологические подходы к определению сущности понятия «инновация». Рассмотрены направ-

ления развития инновационной деятельности на предприятиях санаторно-курортного комплекса 

Украины. Определено, что внедрение инноваций создает значительные конкурентные преимущества 

для субъектов санаторно-курортной деятельности. Активизация и внедрение инноваций на предприя-

тиях имеет особое значение не только для учреждений санаторно-курортного хозяйства, но и для 

экономики страны в целом. Развитие санаторно-курортного комплекса зависит от эффективного 

внедрения инноваций.  

Осуществлен сравнительный анализ современного состояния санаторно-курортного хозяйства 

регионов Украины в 2014-2017 годах и выявлено, что лучшие тенденции развития наблюдаются в 

приморских и горных регионах, для которых характерно наличие природного туристического рекре-

ационного потенциала. Выявлена положительная динамика в развитии санаторно-курортного хозяй-

ства Украины. Определены особенности инноваций в сфере услуг и стратегические направления раз-

вития санаторно-курортных учреждений. Предложены направления инновационного развития для 

предприятий санаторно-курортной сферы. Рассмотрены основные факторы, принципы, направления 

и основы санаторно-курортного хозяйства. Определены основные приоритеты развития санаторно-

курортного хозяйства. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, стратегические приоритеты, санаторно-

курортное хозяйство, конкурентные преимущества, конкурентоспособность, инновационная деятель-

ность, рыночная экономика, стратегическое управление, индекс развития санаторно-курортного 

хозяйства. 
 

STRATEGIC PRIORITIES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HEALTH RESORT 

INDUSTRY IN UKRAINE 

S. R. Moroz, Post-graduate student, Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture  

 

The article discusses the innovative development of the spa industry as one of the most important fac-

tors for improving the competitiveness of economic activity. The opinions of scientists about the nature of 

the concept of “innovation” are investigated and analyzed. It is determined that innovation is an important 

objective for the development of the health resort industry. The directions of development of innovative ac-

tivity at the enterprises of the health resort complex are considered. It is determined that introduction of in-

novations will create significant competitive advantages for subjects health resort activities. The activation 

and introduction of innovations at the enterprises has a special value not just for establishments of health re-

sort economy, but also for the economy as a whole. The development of the health resort industry depends 

on the effective introduction of innovations.  

The comparative analysis of the current state of the spa industry of the regions of the regions of 

Ukraine in 2014–2017 has been carried out. It is revealed that the greatest trends of development are ob-

served in the coastal and mountain regions, which are characterized by the availability of natural tourist and 

recreational potential. On the whole, positive dynamics in the development of the health resort industry of 

Ukraine were revealed. The features of innovations in the service industry and strategic directions of devel-

opment of health resort establishments are determined. The directions of innovative development for the en-

terprises of the spa industry are offered. The basic factors, principles, directions and bases of development of 

the health resort industry are also considered. The main priorities of the development of the health resort in-

dustry are determined. 

Keywords: innovations, innovative development, strategic priorities, spa industry, competitive bene-

fits, competitiveness, innovative activity, market economy, strategic management, development index of 

health resort industry. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

А. Я. Мастило, аспірант, Національна академія управління,  

andrewmastylo@gmail.com 

 

У даній статті визначено роль ринку інтелектуальної власності в успішному розвитку 

економіки країни. Проаналізовано погляди науковців з приводу необхідності вдосконалення 

ринку інновацій.  Досліджено сучасний стан ринку інтелектуальної власності шляхом аналізу 

його складових елементів, а саме: ринку винаходів, корисних моделей, промислових зразків 

та знаків для товарів та послуг.  Визначено структуру учасників ринку інтелектуальної влас-

ності,  виявлено основні проблеми, які супроводжують функціонування сучасного ринку 

інновацій та чинники, які їх спричинили.  

Проведено аналіз національної стратегії розвитку інтелектуальної власності в Україні 

до 2020 року, визначено її недоліки та суперечності, розроблено рекомендації з приводу їх 

усунення. На основі проведеного дослідження запропоновано напрямки вдосконалення рин-

ку інтелектуальної власності шляхом розробки дієвих механізмів усунення проявів піратства 

в Україні, зокрема, із врахуванням досвіду розвинених країн світу. Доведено необхідність 

спрямування зусиль на розвитку сфери страхування ризиків, які пов`язані із функціонуван-

ням  ринку  інтелектуальної власності.  

Розкрито поняття комерціалізації, а також досліджено напрямки її позитивного впливу 

на інноваційну сферу. Поряд з цим зосереджено увагу на недоліках у сфері документального 

забезпечення та бухгалтерського обліку діяльності, пов`язаної з інтелектуальною власністю. 

Як підсумок дослідження, в науковій статті проаналізовано заходи, які здійснювались дер-

жавою для вдосконалення умов функціонування ринку інтелектуальної власності, виокрем-

лено недоліки, які необхідно усунути, обґрунтовано основні напрямки вдосконалення  вітчи-

зняного ринку інтелектуальної власності.  

Ключові слова: інтелектуальна власність, ринок, патенти, інновації, винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, національна економіка. 

 

Постановка проблеми. Сучасні тен-

денції інтеграції України до світової спіль-

ноти зумовлюють потребу в розвитку віт-

чизняної економіки, задля забезпечення 

конкурентоздатності країни на міжнародно-

му ринку. Постає необхідність розвивати не 

лише провідні сфери економічної діяльнос-

ті, а й спрямовувати зусилля на менш роз-

винуті сектори. Зокрема, таким сектором 

виступає ринок інтелектуальної власності, 

який у світовій економіці вже давно займає 

вагоме місце. На відміну від України, де 

близько 80 % промислових підприємств не 

займаються інноваційною діяльністю, а пи-

тома вага національної інноваційної про-

дукції менше 4 %. Необхідність пошуку 

ефективних шляхів реформування ринку 

інтелектуальної власності, зумовлює акту-

альність проведеного дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. В сучасній економічній літературі 

широко і ґрунтовно висвітлюються питання 

ринку інтелектуальної власності, а також 

проблем із його вдосконалення. Зокрема, 

дослідження цих питань здійснювали такі 

автори, як Ю. Бошицький [3], М. Паладій 

[9], В. Базилевич, Г. Андрощук, В. Шеве-

ленко, П. Бубенко, С. Глухарєв, І. Верба [4], 

Ю. Григоренко, М. Жадан [5], С. Петренко 

та інші.  
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Зокрема, Ю. Бошицький стверджує, 

що необхідно спрямовувати сили на вдоско-

налення ринку прав на результати інтелек-

туальної діяльності, а також на державну 

систему правової охорони інтелектуальної 

власності. Це в свою чергу дасть змогу пе-

ретворити науковий потенціал країни на 

дієвий важіль економічного розвитку. Ви-

знання інтелектуальної діяльності такою, 

яка забезпечує успішний розвиток усіх форм 

суспільно корисної діяльності, зумовлює 

необхідність зосередження державних мож-

ливостей  на всебічному розвитку інтелекту-

альної діяльності [3, с.164]. 

 У праці іншого автора, М. Паладія, за-

значається, що значна кількість об’єктів 

права інтелектуальної власності в Україні не 

бере участь у цивільному обороті. Нові то-

вари, послуги, об’єкти авторського права і 

суміжних прав, на які поширюються права 

інтелектуальної власності, не представлені 

навіть на національному ринку, а це вели-

чезний запас потенціалу як для економіки 

держави в цілому, так і для прибутку окре-

мих підприємств. Інноваційний процес є 

багатокроковим комплексом робіт, в якому 

задіяні як автори, винахідники, новатори, 

так і виробники, менеджери, котрі займа-

ються виготовленням і просуванням про-

дукції на внутрішній і зовнішній ринки [9, с. 

638-639]. Проте, було б не зайвим доповни-

ти, що вагомим елементом цього процесу 

повинна виступати і держава, яка має вико-

нувати роль своєрідного посередника, на 

ринку інновацій з метою захисту інтересів 

усіх його учасників, чого, на жаль, зараз в 

Україні немає.  

Ґрунтовні дослідження даної тематики 

проведені й Н. Бочаровою. Автор акцентує 

увагу на тому, що порушення прав інтелек-

туальної власності не тільки впливає на роз-

виток міжнародної торгівлі та стабільність 

національних економік, але й гальмує інно-

вації, що в свою чергу зменшує рівень зай-

нятості населення, обсяги можливого при-

бутку суб’єктів господарювання, а також 

впливає на зменшення податкових надход-

жень до бюджету. У зв’язку із цим, гостро 

постає проблема диверсифікації продукції, 

яка є предметом контрафакції. Проте най-

більш небезпечною є тенденція зростання 

підробок, які загрожують здоров’ю та без-

пеці людей. Статистика показує, що зараз на 

кордонах вилучається все більше медпрепа-

ратів, контрафактних косметичних товарів і 

предметів особистої гігієни, сумнівного по-

ходження, кількість яких постійно зростає. 

Ситуація погіршується ще й через неможли-

вість їх ідентифікації без спеціальної екс-

пертизи, що спричинено високою якістю 

контрафактних товарів.  [2, с.424]. 

У зазначених умовах, загострюється 

проблема обліку прав на інтелектуальну 

власність, як основи їх захисту від недобро-

совісних виробників. Із цього приводу Ю. О. 

Григоренко вважає, що основою досконало-

го відображення об’єктів права інтелекту-

альної власності має стати узгодження пра-

вового та фінансового законодавства. При 

цьому основними напрямками гармонізації 

законодавства мають стати: узгодження  

нормативно-правової бази щодо об’єктів 

права інтелектуальної власності; установ-

лення єдиних чітких критеріїв ідентифікації 

об’єктів права інтелектуальної власності; 

запровадження системного та обґрунтовано-

го підходу у визначенні вартості об’єктів 

права інтелектуальної власності; забезпе-

чення досконалості процесу організації, ве-

дення та управління об’єктами права інтеле-

ктуальної власності, активами суб’єктів гос-

подарювання [5, с.175]. 

Формулювання мети статті. Врахо-

вуючи вищевикладене, метою даного до-

слідження є аналіз сучасного стану ринку 

інтелектуальної власності, а також пошук 

ефективних методів його вдосконалення.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Вивчаючи світові тенденції функці-

онування ринку інновацій, можна побачити, 

що ефективна, дієздатна система інтелекту-

альної власності забезпечує та стимулює 

економічне, соціальне й культурне зростан-

ня будь-якої країни. Від того, наскільки ва-

гомим є інтелектуальний потенціал суспіль-

ства й рівень його культурного розвитку, 

залежить, у кінцевому рахунку, й успіх ви-

рішення поставлених перед ним економіч-

них проблем. Важливим є той факт, що ін-

телектуальна власність об’єднує галузі еко-

номіки та суспільної діяльності, які не бе-

руть участь у створення матеріальних благ. 

Ці галузі виробляють унікальний продукт – 

інтелектуальний. Саме такий продукт є не-
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обхідним для ефективного функціонування 

матеріального виробництва. Зокрема, сут-

ність поняття інтелектуальна власність 

включає в себе права на: винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, знаки для товарів 

та послуг тощо. 

Розглянемо поточний стану ринку ін-

телектуальної власності в Україні та темпів 

його розвитку, через призму аналізу динамі-

ки зростання кількості зареєстрованих па-

тентів по кожному із вищезазначених скла-

дових. Першим елементом дослідження ви-

ступають винаходи. Згідно річного звіту 

Державного підприємства «Український 

інститут інтелектуальної власності (Укрпа-

тент)» [10] за період 2016–2018 роки можна 

прослідкувати наступну динаміку (табл.1). 

Таблиця 1 

Динаміка зареєстрованих патентів на винаходи за 2016–2018 рр. 

Показник 

Роки Відхилення звітного року до  

2016 2017 2018 
2016 2017 

шт. % шт. % 

Кількість патентів: 2813 2590 2469 -344,00 -12,23 -121,00 -4,67 

– національні заяв-

ники 
1277 1224 1203 -74,00 -5,79 -21,00 -1,72 

– іноземні заявники 1536 1366 1266 -270,00 -17,58 -100,00 -7,32 

Чинних патентів на 

кінець року 
24760 23705 22977 -1783,00 -7,20 -728,00 -3,07 

 

Аналізуючи дані, наведені в таблиці, 

можемо чітко відстежити динаміку спаду 

активності реєстрації патентів на винаходи 

за 2016–2018 роки. Так, кількість національ-

них заявників протягом досліджуваного пе-

ріод мала тенденцію до зменшення, і у 2018 

році порівняно з 2016 роком зменшилась на 

74 позиції (5,79 %), а порівняно з 2017 ро-

ком на 21 позицію або 1,72 % відповідно. 

Загалом на кінець 2018 року, порівняно з 

2016 роком залишилось чинних на 1783 

(7,20 %) патенти менше, а порівняно з 2017 

роком на 728 патентів (3,07%). В той же час, 

реєстрація патентів іноземцями, також мала 

динаміку до спаду, і у 2018 році порівняно із 

2016 роком було зареєстровано на 270 па-

тентів менше (17,58 %), а порівняно із 2017 

роком на 100 патентів менше або 3,07 % 

відповідно.  

Проаналізуємо структуру реєстрації 

патентів у розрізі національних та іноземних 

заявників за  допомогою рис. 1. 

   
Рис. 1. Структура реєстрації патентів на винаходи 
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показує, що відбувається повільний, але 

стійкий рух до зростання кількості зареєст-

рованих патентів на винаходи вітчизняними 

заявниками, проте негативним є зменшення 

кількості іноземних заявників, що сигналі-

зує про зменшення рівня активності інозем-

ців на вітчизняному ринку винаходів, а отже 

і зменшення інвестицій. 

Другим елементом нашого досліджен-

ня виступає аналіз реєстрації патентів на 

корисні моделі за період 2016–2018 років. 

Для більш ґрунтовного аналізу динаміки, 

оформимо результати в табл. 2: 

 

Таблиця 2 

Динаміка зареєстрованих патентів на корисні моделі за 2016–2018 рр. 

Показник 

Роки Відхилення звітного року до  

2016 2017 2018 
2016 2017 

шт. % шт. % 

Кількість патентів: 

9044 9442 8620 -424,00 -4,69 -822,00 -8,71 

– національні заяв-

ники 8931 9365 8471 -460,00 -5,15 -894,00 -9,55 

– іноземні заявники 113 77 149 36,00 31,86 72,00 93,51 

Чинних патентів на 

кінець року 
35914 36658 36992 1078,00 3,00 334,00 0,91 

 

Аналізуючи вищенаведену таблицю, 

можна зробити висновок про те, що тенден-

ції на ринку корисних моделей також мали 

динаміку до спаду, в частині, що стосується 

національних заявників. Так, у 2018 році 

порівняно з 2016 роком зареєстровано на 

424 патенти менше (4,69%), а порівняно з 

2017 роком на 822 патенти або на 8,71 % 

менше. Щодо іноземних заявників, то ситу-

ація дещо краща: у 2018 році, порівняно із 

2016 роком зареєстровано на 36 патентів 

більше (31,86%), а порівняно із 2017 роком 

на 72 патенти більше (93,51%). Загалом на 

кінець 2018 року, порівняно з 2016 роком 

залишилось чинних на 1078 патентів більше 

(3,0 %), а порівняно з 2017 роком на 344 

патентів (0,91%). Таким чином, можна зро-

бити висновок, що ситуація на ринку корис-

них моделей є значно кращою, ніж на ринку 

винаходів, проте залишається негативна 

тенденція стосовно національних виробни-

ків, що потребує негайного вирішення.  

Проаналізуємо частку іноземних та   

вітчизняних заявників на ринку корисних 

моделей за допомогою рис. 2 

 
Рис. 2 Структура реєстрації патентів на корисні моделі 
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Розглядаючи вищенаведений рисунок, 

можна побачити, що основними учасниками 

на ринку корисних моделей є вітчизняні. 

Щодо іноземних заявників, то їх частка на 

даному  ринку є незначною. Проте, незва-

жаючи на те, що 2017 році спостерігалось 

зменшення їх частки, у 2018 році ситуація 

дещо покращилась і кількість іноземців в 

цьому сектору ринку інтелектуальної влас-

ності зросла до 1,7 %.  

Невід`ємною складовою ринку іннова-

цій є промислові зразки. Для аналізу ситуа-

ції на ринку промислових зразків, розгляне-

мо табл. 3. 

Таблиця 3 

Динаміка зареєстрованих патентів на промислові зразки за 2016–2018 рр. 

Показник 

Роки Відхилення звітного року до  

2016 2017 2018 
2016 2017 

шт. % шт. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість патентів: 

2469 2390 2297 -172,00 -6,97 -93,00 -3,89 

– національні заяв-

ники 2134 2113 2077 -57,00 -2,67 -36,00 -1,70 

– іноземні заявники 335 277 220 -115,00 -34,33 -57,00 -20,58 

Чинних патентів на 

кінець року 
13026 13761 14383 1357,00 10,42 622,00 4,52 

 

Вивчаючи наведену таблицю, можемо 

прослідкувати низхідну тенденцію кількості 

зареєстрованих патентів як по національних 

заявниках (зменшилось на 93 патенти або на 

3,89 % у 2017 році порівняно із 2018 роком), 

так і по іноземних заявниках (на 57 патентів 

або на 20,58 % за аналогічний період). Про-

те, кількість чинних патентів на кінець року 

зросла у 2018 році порівняно із 2018 роком 

на 622.  

Продовжуючи окреслену лінію дослід-

ження, проаналізуємо структуру заявників 

на ринку патентів на промислові зразки. 

Наочне відображення дослідження, можемо 

побачити на рис. 3.   

 
 

Рис. 3. Структура реєстрації патентів на промислові зразки 
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заявників та зростання кількості вітчизня-

них заявників.  

Останнім елементом нашого дослід-

ження, в розрізі складових елементів ринку 

інтелектуальної власності, є реєстрація сві-

доцтв на знаки для товарів та послуг. Роз-

глянемо тенденції в цьому секторі за період 

2016 – 2018 років за допомогою табл. 4: 

 

Таблиця 4 

Динаміка зареєстрованих свідоцтв на знаки для товарів та послуг за 2016–2018 рр. 

Показник 

Роки Відхилення звітного року до 

2016 2017 2018 
2016 2017 

шт. % шт. % 

Всього свідоцтв: 

13618 15248 15877 2259,00 16,59 629,00 4,13 

– національні заяв-

ники 11007 12986 13553 2546,00 23,13 567,00 4,37 

– іноземні заявники 335 277 220 -115,00 -34,33 -57,00 -20,58 

Чинних свідоцтв на 

кінець року 
172015 177353 182120 10105,00 5,87 4767,00 2,69 

 

Аналізуючи табл. 4, можемо зробити 

висновок, що ситуація у цьому секторі рин-

ку є дещо кращою, ніж на всіх попередніх. 

Так, кількість вітчизняних заявників на сві-

доцтва зросла на 2546 (23,13%) у 2018 році, 

порівняно із 2016 роком, і на 629 (4,13%) 

заявників порівняно із 2017 роком.  Проте, 

також спостерігається динаміка до змен-

шення частки іноземних заявників. Їх кіль-

кість у базовому році порівняно із 2016 ро-

ком зменшилась на 115 (34,33%), а порівня-

но із 2017 роком зменшилося на 57 

(20,58%). Загалом кількість чинних свідоцтв 

із року в рік зростала, і у 2018 році порівня-

но із 2016 роком зросла на 10105, а порівня-

но із 2017 роком зросла на 4767 (2,69%) за-

явників. Для наочного відображення тен-

денції описаних вище, проаналізуємо рис.4. 

 

 
 

Рис. 4. Структура реєстрації свідоцтв на знаки для товарів та послуг 

 

Із наведеного рисунку, можемо зроби-

ти висновки, що в структурі заявок на отри-

мання свідоцтва на знаки для товари та пос-

луг, левову частку займають національні 

заявники. Окрім цього, відстежується дина-

міка до зростання їх частки, поряд із посту-

повим зниженням частки іноземних заявни-

ків.  

Підводячи підсумки дослідження зага-

лом, ми можемо дійти висновку, що в тепе-
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рішніх умовах ринок інтелектуальної влас-

ності в Україні розвивається за рахунок віт-

чизняних учасників, а частка іноземних  

учасників, практично по всіх складових  

ринку, поступово знижується. Це спричине-

но в тому числі й тим, що у 2015 Міжнарод-

ний альянс захисту інтелектуальної власнос-

ті оприлюднив «Звіт про охорону і захист 

авторського права», в якому Україну визна-

но країною-піратом номер один у світі, а 

також проінформовано про недостатні дії 

уряду України, направлені на боротьбу з 

явищами, які призвели до цього [1].   

Важливим напрямком вдосконалення 

досліджуваного ринку, є  розвиток страху-

вання інтелектуальної власності та приве-

дення цього напрямку у відповідність до 

світових стандартів. Адже специфіка стра-

хування об’єктів інтелектуальної власності 

завжди крокує поруч зі значними ризиками, 

що виникають у процесі здійснення ново-

введень та придбання патентних ліцензій. 

Такими ризиками можуть бути як організа-

ційні, податкові, інфляційні, так і трансля-

ційні, кредитні ризики, тощо. В то й же час, 

унікальність та неповторність результатів 

інтелектуальної діяльності викликають   

значні труднощі під час оцінювання немате-

ріальних активів, що запобігає уніфікації 

процедури страхування та відкидає можли-

вість встановити середній рівень ризику [7, 

с.79].  

Поруч із цим, одним із шляхів покра-

щення умов розвитку інтелектуальної влас-

ності є комерціалізація або іншими словами, 

виділення коштів на створення об’єктів ін-

телектуальної власності із наступним поета-

пним контролем їх витрачання,  включаючи 

оцінку і передачу завершених та освоєних у 

промислових умовах результатів інтелекту-

альної діяльності. Першочерговою умовою 

ефективної комерціалізації об’єктів інтелек-

туальної власності повинно бути ефективне 

державне регулювання та ґрунтовне вивчен-

ня досвіду розвинених країн у цій сфері. 

Окрім того, вимагає подальшого роз-

витку обліково-аналітичне відображення 

результатів цього процесу, оскільки в чин-

ній обліковій системі є низка невирішених 

проблемних питань, які стосуються як до-

кументального забезпечення, так і рахунків 

бухгалтерського обліку[6, с. 103–104]. 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, 

що ефективним напрямком вдосконалення 

ринку інтелектуальної власності повинна 

стати принципово нова національна страте-

гія розвитку, яка охопить вищезазначені 

рекомендації по модернізації умов функціо-

нування даного ринку в Україні. У цій стра-

тегії необхідно окреслити напрямки внесен-

ня змін до законодавства з метою підвищен-

ня безпеки учасників ринку інновацій, роз-

робити систему страхування ризиків, з яким 

пов’язана діяльність на даному ринку, чітко 

розробити процедуру притягнення до відпо-

відальності за порушення законодавства у 

сфері інтелектуальної власності, усунути 

інші суперечності, пов’язані з веденням 

інноваційної діяльності. В результаті вико-

нання цих умов ринок інтелектуальної влас-

ності стане рушійним елементом розвитку 

економіки України та забезпечить їй гідне 

місце на світовому ринку інновацій.  

Висновки. З наведеного вище випли-

ває, що ринок інтелектуальної власності з 

кожним роком відвойовує свої позиції у сві-

товій економіці. Високорозвинені країні вже 

давно забезпечили необхідні умови для ус-

пішного функціонування цього ринку. На-

став час і України запровадити необхідні 

заходи, для стимулювання розвитку ринку 

інновацій, адже як показує досвід, за ним – 

майбутнє. Внесення необхідних змін до за-

конодавства, розвиток сфери страхування, 

усунення облікових суперечностей в галузі 

інтелектуальної власності та розроблення 

повноцінної та дієвої процедури притягнен-

ня до відповідальності порушників у цій 

сфері дозволить і Україні зайняти гідне міс-

це у рейтингу країн – інноваторів, та зроби-

ти нашу країну привабливою як для націо-

нальних, так і для іноземних інвесторів. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ 

А. Я. Мастыло, аспирант, Национальная академия управления 

 

 В данной статье определена роль рынка интеллектуальной собственности в успешном 

развитии экономики страны.  Проанализированы взгляды ученых по поводу необходимости 

совершенствования рынка инноваций. Исследовано современное состояние рынка интеллек-

туальной собственности путем анализа его составляющих элементов, а именно: рынка изо-

бретений, полезных моделей, промышленных образцов и знаков для товаров и услуг. Опре-

делена структура участников рынка интеллектуальной собственности, выявлены основные 

проблемы, которые сопровождают функционирование современного рынка инноваций и фа-

кторы, которые их вызвали.  

Проведен анализ национальной стратегии развития интеллектуальной собственности в 

Украине до 2020 года, определены ее недостатки и противоречия,  разработаны рекомен-

дации по поводу их устранения. На основе проведенного исследования предложены направ-

ления совершенствования рынка интеллектуальной собственности путем разработки дейст-

венных механизмов устранения проявлений пиратства в Украине, в частности. с учетом 

опыта развитых стран мира.  Доказана необходимость направления усилий на развитие 
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сферы страхования рисков, которые связаны с функционирования рынка интеллектуальной 

собственности.  

Раскрыто понятие коммерциализации, а также исследованы направления ее положите-

льного влияния на инновационную сферу. Наряду с этим сосредоточено внимание на недо-

статках в сфере документального обеспечения и бухгалтерского учета деятельности, связан-

ной с интеллектуальной собственностью. Как итог исследования, в научной статье проанали-

зированы меры, которые осуществлялись государством для совершенствования условий фу-

нкционирования рынка интеллектуальной собственности, определены недостатки, которые 

необходимо устранить, обоснованы основные направления совершенствования отечествен-

ного рынка интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, рынок, патенты, инновации, изо-

бретения, полезные модели, промышленные образцы, знаки для товаров и услуг, националь-

ная экономика. 

 

MAIN AREAS OF IMPROVEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY MARKET IN 

UKRAINE 

A. Ya. Mastylo, Post-graduate Student, National Academy of Management 

 

  This article defines the role of the intellectual property market in the successful develop-

ment of the country's economy. The opinions of scientists about the necessity of improvement the 

innovation market have been studied. Also, this article explores the current state of the intellectual 

property market by analyzing its components, namely: the market for inventions, utility models, 

industrial designs and signs for goods and services, defines the structure of participants in this mar-

ket, outlines the main problems that accompany the functioning of the modern innovation market 

and the factors that caused them. The scientific article analyzes the national strategy for the devel-

opment of intellectual property in Ukraine until 2020, identifies its shortcomings and contradictions, 

as well as recommendations for their elimination. On the basis of the conducted research, the direc-

tions of improvement of the intellectual property market were proposed, like developing effective 

mechanisms for elimination of piracy in Ukraine and taking into account the experience of devel-

oped countries. In addition, the article proposes to focus efforts on the development of insurance of 

risks related to the functioning of the intellectual property market.  

            The article also reveals the concept of commercialization, as well as the directions of 

its positive impact on the innovation sphere. At the same time, attention is drawn to the shortcom-

ings in the field of documentation and accounting of activities related to intellectual property. As a 

result of the research, the scientific article analyzes the measures taken by the state to improve the 

conditions of functioning of the intellectual property market, outlines the shortcomings that need to 

be eliminated and substantiates the main directions of improvement of the domestic intellectual 

property market. 

 Keywords: intellectual property, market, patents, innovations, inventions, utility models, in-

dustrial designs, trademarks for goods and services, national economy. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ  

НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ 

 

О. В. Єрмошкіна, д. е. н., професор, НТУ «Дніпровська політехніка», 

ermoshkina.o.v@nmu.one 

  

Дослідження присвячене пошуку нових підходів до управління фінансовими потоками 

підприємств за рахунок прогнозування структури капіталу на основі ретроспективного аналі-

зу результатів діяльності підприємств різних видів економічної діяльності. При цьому показ-

ник структури капіталу розглядається як ідентифікатор рівня ризикованості формування, 

розподілу та використання фінансових потоків підприємства. Для проведення дослідження 

використано методи кластеризації даних за відповідними ознаками, кореляційно-регресійний 

аналіз з метою оцінки щільності зв’язку між окремими показниками, виявлення базових тен-

денцій та залежностей між обраними факторами. 

Проведене дослідження засвідчило наявність щільного зв’язку між: індикаторами  

структури капіталу, якою обрано рівень плеча фінансового важеля D/E, що розглядається як 

результат сформованих вхідних фінансових потоків від кредиторів та інвесторів; ефективніс-

тю розподілу й використання сформованих фінансових потоків та рентабельністю власного 

капіталу підприємств різних видів економічної діяльності.  

Виходячи з особливостей інституційного розвитку фінансового, у т. ч. фондового, рин-

ку України, додатковим показником, який введено до моделі, обрано частку короткостроко-

вих кредитів банків у сукупному позичковому капіталі. У результаті дослідження встановле-

но, що для прибуткових підприємств управління фінансовими потоками слід фокусувати на 

диверсифікації додаткових джерел формування вхідних боргових фінансових потоків при 

дотриманні відповідних оптимальних рівнів D/E, інтенсифікації виробничо-збутової діяль-

ності задля забезпечення цільового рівня оборотності авансованого капіталу за рахунок роз-

ширення спектру діяльності та ринків збуту.  

Для збиткових підприємств ключовим фактором подолання кризових явищ визначено 

реструктуризацію боргових зобов’язань через короткострокове рефінансування, реструкту-

ризацію існуючих джерел формування фінансових потоків, а також інтенсифікацію основної 

діяльності за рахунок оптимізації внутрішнього управління формуванням, розподілом та ви-

користанням фінансових потоків з метою забезпечення мінімально прийнятного рівня обо-

ротності авансованого капіталу.  

Ключові слова: фінансовий потік, структура капіталу підприємства, плече фінансового 

важеля, фінансовий важіль. 

 

Постановка проблеми. Аналіз сучас-

них тенденції функціонування вітчизняних 

економічних суб’єктів свідчить про наяв-

ність цілої низки проблем,  які носять  зде-

більшого системний характер. Так, напри-

клад, активні військові дії на сході України 

протягом 2014–2015 рр. призвели до суттє-

вого падіння рівня рентабельності власного 

капіталу підприємств у 2014 р. (рис. 1). 

 
 

 

© 2019. O. V. Yermoshkina. Published by Dnipro University of Technology on behalf of Economics bulletin of the National Mining 

University. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http: // 

creativecommons.org/licenses/by/4,0/), which permits  unrestricted reuse, distribution and reproduction in any medium provided the 

original work is property cited. 

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2019, №3 67_________________________________________

https://doi.org/10.33271/ev/67.067


 

 

 
Джерело: за даними [1] 

Рис. 1 Динаміка рентабельності власного 

капіталу підприємств, % 

 

Поступово у 2016–2017 рр. ситуація 

почала стабілізуватись, однак частка збит-

кових підприємств хоча й зменшилась з 

34,5% у 2014 р. до 26,7 у 2015 р., до 2017 р. 

зберігалась тенденція до її зростання до 27,6 

% у 2017 р. (рис. 2). 

 

 
Джерело: за даними [1] 

 

Рис. 2. Частка збиткових підприємств до 

загальної кількості підприємств, % 

 

Тобто, більше чверті всіх підприємств 

економіки України систематично отриму-

ють збитки. Відповідно, проблема носить 

системний характер та потребує принципо-

вих системних рішень. 

Слід також підкреслити, що системні 

викривлення спостерігались й у фінансовій 

сфері. Відповідно до звіту агенції 

Standard&Poors частка проблемних кредитів 

у кредитних портфелях банків зберігається 

загрозливо високою (табл. 1) і значно пере-

вищує рівень аналогічного показника в ін-

ших країнах пострадянського простору. 

Відповідно, станом на 2018 р. більше 

половини наданих кредитів були проблем-

ними, що значно уповільнювало процеси 

інституційного розвитку фінансового ринку 

України. 

Таблиця 1 

Частка проблемних кредитів у кредит-

них портфелях банків по роках, %  

 
Країна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 25,0 35,0 45,0 55,7 53,8 52,8 

Грузія 7,5 7,6 7,6 7,3 5,9 5,8 

Білорусь 4,4 4,4 6,8 12,8 12,9 14,3 

Казахстан 31,0 24,0 27,5 30,0 30,0 27,5 

Азербайджан 12,4 25,7 65,6 38,8 20,0 19,0 

Джерело [2] 

 

Не набагато кращою була ситуація 

щодо розвитку фондового ринку України. 

Відповідно до звіту НКЦПФР [3, 4] обсяг 

торгів на ринку цінних паперів у 2013 – 

2017 рр. зазнавав значних коливань (табл. 

2). 

Таблиця 2 

Показники торгів на ринку цінних паперів у 

2013 – 2017 рр. 

 
Роки 2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяг торгів, млрд. 

грн.  
1677 2332 2172 2127 468 

Частка облігацій 

підприємств у тор-

гах, % 

4,93 5,90 2,47 2,91 3,36 

Частка зареєстро-

ваних випусків 

облігацій підпри-

ємств, % 

29,90 14,16 7,69 2,49 2,36 

Джерело [3] 

 

Так, у 2017 р. обсяги торгів на ринку 

цінних паперів впали майже у 4,5 рази у 

порівнянні з 2016 р.  При цьому  катастро-

фічно низькою залишається частка обсягу 

торгів облігаціями підприємств у сукупній 

сумі торгів на ринку цінних паперів – протя-

гом 2015–2018 рр. [4] вона коливається на 

рівні біля 3% торгів, у той час я основна 

частка припадає на державні облігації. Лише 

у 2018 р. [4] почало спостерігатись певне 

пожвавлення на ринку цінних паперів щодо 

випуску боргових зобов’язань підприємств – 

їх частка у емісіях сягнула 25,62% всіх заре-

єстрованих емісій. Однак, активність  під-

приємств на ринку боргових цінних паперів 

залишається дуже низькою, що в умовах 

банківської передкризи становить загрозу 

для забезпечення стабільності функціону-

вання підприємств. 

Таким чином, підприємства постають 

перед проблемою формування, розподілу та 
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використання своїх фінансових потоків в 

такий спосіб, який би в умовах обмеженого 

доступу до ринку боргових цінних паперів, 

банківських кредитних ресурсів, негативних 

тенденцій й несталої кон’юнктури внутріш-

нього та зовнішніх ринків забезпечував би 

відповідні темпи та якість розвитку підпри-

ємства. Відповідно, проблема управління 

фінансовими потоками підприємств в умо-

вах обмежених можливостей формування 

раціональної структури капіталу є актуаль-

ним прикладним питанням. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Дослідженню питань управління фі-

нансовими потоками підприємств присвяче-

но роботи багатьох вітчизняних та закор-

донних вчених, які розглядають процеси 

управління з різних концептуальних пози-

цій: починаючи з положень класичної та 

неокласичної теорії, до інституціональних 

та біхейвіористських концепцій.  

Наша позиція полягає в тому, щоб до-

слідити процес управління фінансовими 

потоками в аспекті прогнозування та фор-

мування оптимальної структури капіталу, 

що є нагальною потребою не тільки вітчиз-

няних підприємств. Розглядаючи процес 

управління фінансовими потоками в цьому 

аспекті, необхідно зауважити, що останнім 

часом багато дослідників зосереджують 

свою увагу на виборі між певними поведін-

ковими альтернативами в процесі прийняття 

рішень щодо формування структури капіта-

лу підприємства, вибору джерел формуван-

ня та напрямів руху фінансових потоків під-

приємств.  

Так, зокрема в роботі  [5] автори  до-

сліджують вплив неоднозначності та неви-

значеності інформації економічних агентів 

щодо майбутніх результатів діяльності під-

приємства на формування структури його 

капіталу. В дослідженні  підкреслюється, що 

збільшення ризику невизначеності щодо 

відомих можливих результатів призводить 

до формування низького рівня фінансового 

важеля з огляду на можливі потенційні 

втрати підприємства. Відповідно, зі зрос-

танням впевненості у результатах діяльнос-

ті, підприємства вдаються до більш вільної 

політики щодо формування додаткових   

більших за обсягами та регулярністю  над-

ходження боргових фінансових потоків. 

Цікавою є позиція,  викладена  у до-

слідженні [6], де автори через модифікацію 

моделі Міллера-Модільяні досліджують 

співвідношення між дохідністю власного 

капіталу та фінансовим важелем через реалі-

зацію механізму компромісу можливих 

втрат підприємства при виборі структури 

капіталу. При цьому автори підкреслюють, 

що очікувана дохідність власного капіталу 

залежить від того, чи буде фактичний фі-

нансовий важіль підприємства вище або 

нижче її цільового важеля. У дослідженні 

стверджується, що намагання дотримува-

тись оптимального (цільового) рівня фінан-

сового важеля може призвести до втрати 

певної частини прибутку та обмежує під-

приємство у можливостях отримання над-

прибутків [6].   

У дослідженнях оптимального рівня 

фінансового важеля також підіймаються 

питання інституційного розвитку [7]. Так в 

дослідженні стверджується, що в країнах із 

сильнішим захистом кредиторів, а, й відпо-

відно, з високим рівнем інституційного роз-

витку, підприємство схильне мати більш 

«концентровану структуру боргу» [7]. При 

цьому, чим вищим є рівень інституційного 

розвитку фінансової та правової системи в 

країні, тим меншою є ймовірність стратегіч-

ного дефолту для компанії, тобто обирається 

достатньо поміркована політика з доволі 

низьким рівнем диверсифікації структури 

капіталу. В країнах, де ризик високих втрат 

в процесі банкрутства, у тому числі у наслі-

док недобросовісної поведінки кредиторів, 

підприємства схильні до більш високого 

рівня фінансового ліверіджу, високого рівня 

диверсифікації структури капіталу. Однак, 

внаслідок високого рівня мінливості фінан-

сових потоків таких підприємств, фінансо-

вий ліверідж може не давати бажаного   

ефекту і провокувати збільшення рівня фі-

нансових та операційних ризиків підприєм-

ства. Як підкреслюють автори, аналогічна 

ситуація складається для підприємств з ви-

сокою часткою нематеріальних активів, де 

ризик шахрайства та незахищеності прав 

інтелектуальної власності може призводити 

до значних коливань фінансових потоків та 

підвищення ризику підприємства в цілому. 

Автори R. Kieschnick та R. Moussawi 

підходять до вивчення структури капіталу, 

ФІНАНСИ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2019, №3 69_________________________________________



 

 

рівня фінансового важеля з позиції наявнос-

ті досвіду функціонування та корпоративно-

го управління компанії протягом певного 

періоду [8]. Авторами досліджується залеж-

ність обсягів і структури боргу підприєм-

ства в залежності від його віку та традицій 

управління. За результатами досліджень 

подається кілька ключових позицій, зокре-

ма: вік підприємства позитивно корелює з 

використанням боргу, негативно впливає на 

обсяги сформованого боргового капіталу, а 

при збільшенні впливу на управлінські рі-

шення інсайдерів зі зростанням віку компа-

нії, збільшується й обсяг борговий капітал, 

який використовується підприємством. 

Сучасні вітчизняні дослідження більш 

традиційні у своїх підходах до вивчення 

феномену фінансового важеля та пошуку 

оптимальної структури капіталу. Так, авто-

рами зазвичай пропонується певна інтерпре-

тація формули фінансового важеля з вве-

денням уточнень щодо методики розрахунку 

відповідних складових фінансового ліверід-

жу [9–12], в тому числі з точки зору враху-

вання особливостей функціонування різних 

галузей економіки [13], форм власності [14, 

15]. 

Однак, не дивлячись на такий широкий 

спектр досліджень за даною тематикою, за-

лишається низка невирішених методологіч-

ний, методичних та прикладних питань, які 

потребують більш ретельного та глибокого 

дослідження.  

Питання управління фінансовими по-

токами підприємств в умовах перманентної 

системної кризи в країні, впливу світових 

криз на економіку країн та її економічні 

суб’єкти у контексті глобалізації і форму-

вання в цьому аспекті найбільш раціональ-

ної структури капіталу підприємства потре-

бують подальшого вивчення та опрацюван-

ня. При цьому структура капіталу буде роз-

глядатись як один з можливих індикаторів 

ризику формування, розподілу та викорис-

тання фінансових потоків економічних 

суб’єктів. 

Формулювання мети статті. Мета 

дослідження полягає в розвитку теоретич-

них концептуальних положень управління 

фінансовими потоками підприємств на ос-

нові прогнозування структури капіталу, як 

ознаки ризикованості формування, розподі-

лу та використання фінансових потоків. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Дослідження процесу управління 

фінансовими потоками підприємств у кон-

тексті прогнозування структури капіталу 

буде побудовано на аналізі масиву даних 

про результати діяльності вітчизняних під-

приємств за 2012–2017 рр. згідно з офіцій-

ними даними [1]. 

Виходячи з базової формули фінансо-

вого важеля перевіримо емпірично на жит-

тєздатність такі гіпотези: 

1) Здатність підприємства генерувати 

додатній фінансовий потік для своїх власни-

ків, який відображається у величині рента-

бельності власного капіталу 𝑅𝑂𝐸, залежить 

від співвідношення попередньо сформова-

них та накопичених фінансових потоків від 

кредиторів та власників підприємства, іден-

тифікатором яких виступає рівень плеча 

фінансового важеля  𝐷 𝐸⁄ . 

2) Від здатності підприємства ство-

рювати додатній чистий вхідний фінансовий 

потік за результатами своєї господарської 

діяльності, ідентифікатором якої є рівень 

оборотності авансованого капіталу 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝐴⁄ , залежить і здатність підприємства 

генерувати фінансовий потік для своїх влас-

ників на конкурентному для них рівні. 

3) Рівень рентабельності власного 

капіталу 𝑅𝑂𝐸 залежить від частки коротко-

строкових кредитів банків у сукупному по-

зиковому капіталі 𝐶𝐹𝐿
𝐷⁄  , тобто здатності 

створювати короткостроковий боргових 

фінансовий потік на фінансовому ринку. 

Виникнення останньої гіпотези 

пов’язано з тим фактом, що, з одного боку, 

підприємства не беруть активної участі у 

формуванні фінансових потоків на фондо-

вому ринку за рахунок розміщення та об-

слуговування довгострокових та коротко-

строкових боргових зобов’язань з 

об’єктивних та суб’єктивних причин, а, з 

іншого боку, багато фінансових менеджерів 

скаржаться на те, що фінансові установи 

неохоче пропонують підприємствам креди-

тні продукти в умовах кризових явищ як на 

фінансовому і товарному ринку, так і на са-

мих підприємства. 
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Відповідно, підлягає дослідженню на-

ступна функціональна залежність (1): 

 

          𝑅𝑂𝐸 = 𝑓(𝐷
𝐸⁄ ,  𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝐴⁄ ,   𝐶𝐹𝐿
𝐷⁄ )    (1) 

 

Розглянемо більш докладно першу гі-

потезу. Отже, ми припускаємо, що рівень 

рентабельності власного капіталу 𝑅𝑂𝐸 за-

лежить від рівня плеча фінансового важеля 
 𝐷

𝐸⁄ . 

На основі статистичних даних [1] було 

розраховано плече фінансового важеля 

(D/E) за видами економічної діяльності по 

роках (табл. 3).  

Таблиця 3 

Плече фінансового важеля (D/E) за видами економічної діяльності, частки од. 

 

Вид економічної діяльності 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Усього по економіці 1,85 1,93 3,05 2,53 3,09 3,05 

сільське, лісове та рибне господарство 0,87 1,00 1,38 1,49 3,16 1,09 

промисловість 1,58 1,60 2,47 3,92 4,30 4,72 

будівництво 7,84 8,10 84,72 –20,44 –23,27 –19,43 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автот-

ранспортних засобів і мотоциклів 
9,45 10,77 –49,78 –21,76 –66,88 74,99 

транспорт, складське господарство, пошто-

ва та кур'єрська діяльність 
0,97 1,09 1,44 0,48 0,57 0,64 

тимчасове розміщування й організація хар-

чування 
1,75 1,68 7,21 –10,52 –6,52 –15,51 

інформація та телекомунікації 1,50 2,06 23,23 1,42 10,32 4,25 

фінансова та страхова діяльність 0,85 0,79 1,61 1,86 1,83 1,84 

операції з нерухомим майном 1,90 2,18 10,14 –38,59 –14,79 –25,59 

професійна, наукова та технічна діяльність 1,86 1,90 1,29 0,65 0,76 1,00 

діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
0,32 0,30 0,44 0,53 0,54 0,65 

освіта 0,41 0,41 0,38 0,64 0,65 0,55 

охорона здоров'я та надання соціальної до-

помоги 
1,10 1,21 2,37 2,39 1,88 2,40 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2,40 1,94 1,92 2,55 4,37 2,99 

надання інших видів послуг 2,21 2,07 2,90 2,27 1,35 1,96 

Джерело: розраховано за даними [1] 

 

Як засвідчив розрахунок, протягом 

аналізованого періоду спостерігалось значне 

зростання рівня плеча фінансового важеля 

(D/E) з 1,85 у 2012 р. до 3,05 у 2014 р. та 

2017 р. Критичним для такої тенденції став 

2013–2014 р., тобто початок суттєвої полі-

тичної нестабільності в державі, анексія 

Криму та частини Донецької та Луганської 

областей, де були зосереджені великі вироб-

ничі потужності, а й, відповідно, рухались 

суттєві фінансові потоки. 

При чому по окремих видах економіч-

ної діяльності, зокрема: будівництво, оптова 

та роздрібна торгівля, тимчасове розміщу-

вання й організація харчування, а також 

операції з нерухомим майном рівень плеча 

фінансового важеля (D/E) досяг від’ємних 

значень, що було спричинено виникненням 

від’ємного рівня власного капіталу за раху-

нок величезних обсягів збитків за даними 

галузями протягом практично усього періо-

ду спостереження (табл. 4). 

Тільки у 2017 р. підприємствам опто-

вої та роздрібної торгівлі, з тимчасового 

розміщування й організації харчування вда-

лось подолати негативну тенденцію та 

отримати прибуток, однак перекрити нако-

пичені збитки вдалось лише підприємствам 

оптової та роздрібної торгівлі, про що свід-

чить додатній рівень плеча фінансового ва-

желя (D/E) (табл. 3).  
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Таблиця 4 

Обсяги збитків підприємств з від’ємним значенням  

плеча фінансового важеля (D/E) по роках, млрд. грн. 
 

Вид економічної діяльності 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Будівництво –1,01 –5,89 –27,95 –25,86 –10,55 –5,01 

Оптова та роздрібна торгівля. Ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 0,21 –13,25 -133,22 –88,16 –4,84 25,87 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування –0,98 –1,42 –6,64 –6,87 –1,98 1,77 

Операції з нерухомим майном –9,34 –10,19 -105,43 –64,37 –43,90 –17,55 

Характерною рисою підприємств тих 

видів економічної діяльності, що здобули 

від’ємний рівень плеча фінансового важеля 

(D/E) є те, що у періоді, який передує 

від’ємному значенню, спостерігається знач-

ний стрибок у рівні плеча фінансового ва-

желя (D/E). Так, наприклад, для підпри-

ємств, що займаються операціями з нерухо-

мим майном це збільшення становило 4,7 

разів (з 2,18 до 10,14), будівельних підпри-

ємств 10,5 разів (з 8,10 до 84,72), тимчасово-

го розміщення та харчування 4,3 рази (з 1,68 

до 7,21). Потребує також пояснення високий 

рівень плеча фінансового важеля (D/E) під-

приємств оптової торгівлі у 2017 р., розра-

хунковий рівень якого склав майже 75 (табл. 

3). Це було обумовлено отриманням значно-

го обсягу прибутку, зарахованого до власно-

го капіталу (табл. 4), що дозволило перекри-

ти накопичений збиток та отримати низьке, 

але позитивне значення власного капіталу. 

Базовою теорією фінансового менедж-

менту передбачається, що при від’ємних 

значення власного капіталу фінансовий ва-

жіль не розраховується. Відповідно, данні 

спостереження (виділені осередки табл. 3) 

були виключені з розгляду. Таким чином, 

було сформовано базу даних для проведення 

кореляційно-регресійного аналізу відповід-

них залежностей. Враховуючи наявність 

великої кількості спостережень (42% спос-

тережень) з рентабельністю власного капі-

талу ROE≥0, та 58% спостережень з 

від’ємним рівнем рентабельності власного 

капіталу ROE<0 подальше дослідження 

проводилось в трьох аспектах:  

(і) сукупна база даних по всіх видах 

діяльності та всіх рівнях ROE;  

(іі) тільки збиткові підприємства;  

(ііі) тільки прибуткові підприємства, 

або ROE яких дорівнює нулю (табл. 5). 

Отже, за результатами кореляційно-

регресійного аналізу рівня рентабельності 

власного капіталу (ROE), плеча фінансового 

важеля (D/E), оборотності активів 

(EBIT/TA), частки короткострокових креди-

тів банків у сукупному позиковому капіталі 

(табл. 5) було встановлені принципові від-

мінності у залежностях для визначених груп 

підприємств.  

Таблиця 5 

Результати кореляційно-регресійного      

аналізу взаємозв’язку факторів 
Економіка в 

цілому D/E EBIT/TA CFL/D ROE 

D/E 1    

EBIT/TA –0,1816 1   

CFL/D –0,0254 –0,2013 1  

ROE –0,6003 0,5550 0,0319 1 

Прибуткові 

підприємства     

  D/E EBIT/TA CFL/D ROE 

D/E 1    

EBIT/TA –0,2673 1   

CFL/D –0,0633 –0,2455 1  

ROE –0,9301 0,5392 0,0562 1 

Збиткові 

підприємства      

  D/E EBIT/TA CFL/D ROE 

D/E 1    

EBIT/TA –0,1481 1   

CFL/D 0,0901 0,0637 1  

ROE 0,8474 0,3537 0,0741 1 

 

Так, розглядаючи всю сукупність спо-

стережень, найбільш вагомою є залежність 

між рентабельністю власного капіталу 

(ROE) та плечем фінансового важеля (D/E) 

(–0,6003). Водночас для прибуткових під-

приємств цей показник сягає рівня –0,9301, 

а для збиткових підприємств залежність 

приймає вигляд +0,8474, що свідчить про 
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принципово різну спрямованість дії показ-

ника структури капіталу на здатність під-

приємства створювати додатній фінансовий 

потік для власників підприємства. Слід за-

уважити, що така ситуація принципово мі-

няє підхід до пошуку інструментів виводу 

підприємств з кризового стану. 

Аналіз результатів регресійного аналі-

зу (табл.6) свідчить, що розгляд усієї сукуп-

ності підприємств не дає достатньо адекват-

них результатів, які б можна було б застосу-

вати для прогнозування джерел та напрямів 

фінансових потоків підприємств. Рівень до-

стовірності залежностей складає тільки 

57,9% сукупної вибірки, що свідчить про 

суттєвий вплив факторів, які не враховані в 

даній моделі. 

Таблиця 6 

Результати регресійного аналізу су-

купної вибірки залежності рівня рентабель-

ністю власного капіталу (ROE) від обраних 

факторів 
 

Показник Рівень 

Достовірність моделі  

Множинне R 0,76095 

R2 0,57904 

Відкориговане R2 0,56326 

Коефіцієнти рівняння  

Вільний коефіцієнт –0,051 

D/E –0,035 

ЕВІТ/ТА 6,323 

CFL/D * 1,391* 

*Р-value для «Частка ККБ у ПК» 0,119 

 

Відповідно, як зазначалось вище, по-

дальше дослідження базується на рішенні 

про кластеризацію підприємств на ті, які за 

результатами своєї діяльності отримали 

прибутки, та ті, рентабельність активів яких 

була у періоді спостереження нижчою за 

нуль. Такий розподіл дозволив встановити 

більш точну залежність, яка описує взає-

мозв’язок відповідних показників діяльності 

підприємств за різними видами економічної 

діяльності (табл. 7). 

Як свідчать результати розрахунку до-

стовірність отриманих моделей в результаті 

кластиризації значно зростає і складає для 

прибуткових підприємств 95,5%, а для збит-

кових – 96,3% при високих рівнях значу-

щості моделей за F – критерієм.  

Таблиця 7 

Результати кореляційно-регресійного 

аналізу кластеризованої вибірки рівня рен-

табельністю власного капіталу (ROE) та об-

раних факторів 
 

Показник Збиткові Прибуткові 

Достовірність моделі   

Множинне R 0,9813 0,9769 

R2 0,9629 0,9545 

Відкориговане R2 0,9604 0,9501 

Коефіцієнти рівняння   

Вільний коефіцієнт 16,99 –4,37 

D/E –7,20 1,32 

ЕВІТ/ТА 615,84 288,09 

CFL/D* 102,65* –20,93* 

*Р-value для «Частка 

ККБ у ПК» 0,006 0,301 

Однак, рівень Р-value для показника 

CFL/D (частка короткострокових кредитів 

банків у сукупному позиковому капіталі) 

для прибуткових підприємств значно пере-

вищує достовірний інтервал (р ≤ 0,05). Від-

повідно, даний показник повинен бути ви-

ключений з моделі.  

В той же час для збиткових підпри-

ємств частка короткострокових кредитів 

банків у сукупному позиковому капіталі є 

суттєвим важелем нарощування рентабель-

ності власного капіталу (р = 0,006). Відпо-

відно, для збиткових підприємств рівняння 

набуває вигляду (2): 
 

ROEL = 16.99 − 7.2
D

E
+ 615.8

EBIT

TA
+ 102.6

CFL

D
     (2) 

 

Аналізуючи подане рівняння, очевид-

ним стає, що нарощування рівня  D/E нега-

тивно впливатиме на здатність підприємств 

підвищувати ефективність використання 

власного капіталу. Формування нових фі-

нансових потоків, пов’язаних з залученням 

додаткового позикового капіталу (за виклю-

ченням короткострокових кредитів банків, 

оскільки коефіцієнт +102,65) і збільшенням 

співвідношення D/E не є принциповим ви-

ходом з позиції збитковості. Враховуючи 

різноспрямованість числових коефіцієнтів  

при D/E та частки короткострокових креди-

тів банків у сукупній сумі позикових коштів 

підприємств, слід констатувати, що питання 

полягає не в нарощування боргових зо-

бов’язань, а в зміні структури вже залучено-
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го капіталу, тобто зміні напрямів та джерел 

формування боргових фінансових потоків.  

При цьому основною рушійною силою 

забезпечення відповідного рівня рентабель-

ності власного капіталу для таких підпри-

ємств залишається саме операційна діяль-

ність, тобто прискорення оборотності їх ка-

піталу. Нажаль слід констатувати, що здат-

ність збиткових підприємств до залучення 

короткострокових кредитів банків у період 

фінансових негараздів занизька. Відповідно, 

управління фінансовими потоками таких 

підприємств викликає необхідність пошуку 

інструментів реструктуризації існуючих 

боргових зобов’язань з використанням ши-

рокого спектру короткострокових інстру-

ментів фінансового ринку.  

Слід також зважати на те, що за умов 

збиткової діяльності виникає безліч як внут-

рішньо інституційних та і зовнішньо інсти-

туційних конфліктів, розв’язання яких 

пов’язане з пошуком принципово нових фі-

нансових рішень, а іноді й фінансових ін-

струментів, які будуть сприяти формуванню 

нових фінансових відносин, а й, відповідно, 

генерації нових фінансових потоків підпри-

ємств. 

Як було зазначено раніше, для прибут-

кових підприємств включення до моделі 

показника CFL/D не є адекватною, оскільки 

р ≥ 0,05. Відповідно, виключивши даний 

показник, було сформовано нову регресійну 

модель залежності рентабельності власного 

капіталу від рівня плеча фінансового важеля 

та оборотності активів підприємства, досто-

вірність якої склала 95,3% при високих рів-

нях значущості моделей за F – критерієм.  

 

Таблиця 8 

Результати кореляційно-регресійного аналі-

зу прибуткових підприємств рентабельністю 

власного капіталу (ROE) та обраних факто-

рів 

Показник Рівень 

Достовірність моделі  

Множинне R 0,9762 

R2 0,9529 

Відкориговане R2 0,9499 

Коефіцієнти рівняння  

Вільний коефіцієнт –5,60453 

D/E 1,310631 

ЕВІТ/ТА 286,2226 

При цьому модель набула вигляду (3) 

при всіх р ≤ 0,05: 

 

𝑅𝑂𝐸 = −5.60 + 1.31
𝐷

𝐸
+ 286.22

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝐴
  (3) 

 

В даному випадку характерним є те, 

що відсутність або низький рівень фінансо-

вих потоків, сформованих за рахунок борго-

вого капіталу, негативно впливає на рента-

бельність власного капіталу. Тобто, управ-

ління фінансовими потоками прибуткового 

підприємства обов’язково повинна передба-

чати пошук джерел позикового капіталу. 

Однак при цьому, як було зазначено раніше, 

залучення саме короткострокових кредитів 

банку не є ключовим питанням політики 

управління. Ключовим є пошук балансу між 

позиковим та власним капіталом з метою 

забезпечення найбільш раціонального його 

використання.  

Як і для збиткових підприємств прин-

циповою рушійною силою збільшення рен-

табельності власного капіталу залишається 

здатність підприємства генерувати додатній 

фінансовий потік від основної господарської 

діяльності. Слід зважати на те, що при гіпо-

тетичній ситуації, коли позиковий капітал 

складатиме 0, то для забезпечення мінімаль-

но припустимого рівня рентабельності на 

рівні «умовно-безризикових вкладень» 13% 

(середня ставка по депозиту), підприємству 

необхідно забезпечити оборотність активів 

на рівні ≥ 2%, що відповідає середньому 

рівню оборотності активів багатьох секторів 

економіки. 

В той же час, якщо підприємство сти-

кається з проблемою відсутності господар-

ської активності і оборотність авансованого 

капіталу складає 0, то рівень плеча фінансо-

вого важеля повинен набути значення  ≥ 4,4, 

в той час, як надійним рівнем даного спів-

відношення є D/E=1. Тобто в даному випад-

ку підприємство стикається зі значним під-

вищенням ризику своєї діяльності. 

Висновки. Таким чином, в результаті 

дослідження встановлено, що застосування 

єдиних правил при управлінні фінансовими 

потоками для прибуткових та збиткових 

підприємств є принципово хибним підхо-

дом. Дослідження показали наявність щіль-

ного зв’язку між індикаторами структури 

капіталу, тобто сформованими вхідними 
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фінансовими потоками від кредиторів та 

інвесторів, ефективністю розподілу та вико-

ристання сформованих фінансових потоків  

та  рентабельністю власного капіталу під-

приємств.  

Доведено, що для прибуткових під-

приємств управління фінансовими потоками 

повинно зосереджуватись на диверсифікації 

та пошуку додаткових джерел формування 

вхідних боргових фінансових потоків, інте-

нсифікації виробничо-збутової діяльності 

задля забезпечення відповідного рівня обо-

ротності авансованого капіталу за рахунок 

розширення спектру діяльності та ринків 

збуту. Для збиткових підприємств ключо-

вим фактором подолання кризових явищ є 

реструктуризація боргових зобов’язань в бік 

пошуку механізмів короткострокового рефі-

нансування та інтенсифікації виробничо-

збутової діяльності за рахунок оптимізації 

внутрішнього управління формуванням, 

розподілом та використанням фінансових 

потоків.  

До напрямів подальших досліджень 

слід віднести позиції щодо оцінки впливу на 

рентабельність власного капіталу та струк-

туру сформованого капіталу інституційних 

та поведінкових факторів, що дозволить 

розвинути комплексний підхід до управлін-

ня фінансовими потоками підприємства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

Е. В. Ермошкина, д. э. н., профессор, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Исследование посвящено поиску новых подходов к управлению финансовыми потока-

ми предприятий на основе прогнозирования структуры капитала с использованием ретро-

спективного анализа результатов деятельности предприятий различных видов экономиче-

ской деятельности. При этом показатель структуры капитала рассматривается как идентифи-

катор уровня рискованности формирования, распределения и использования финансовых 

потоков предприятия. Для проведения исследования использованы методы кластеризации 

данных по соответствующим признакам, корреляционный и регрессионный анализ для оцен-

ки прочности связи между отдельными показателями, выявления базовых тенденций и зави-

симостей между выбранными факторами. Проведенное исследование продемонстрировало 

наличие прочной связи между индикаторами структуры капитала, в качестве которого вы-

бран уровень плеча финансового рычага D/E, рассматриваемый как результат сформирован-

ных входящих финансовых потоков от кредиторов и инвесторов, эффективностью распреде-

ления и использования сформированых финансовых потоков и рентабельностью собственно-

го капитала предприятий всех видов экономической деятельности. 
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Исходя из особенностей институционального развития отечественного финансового и 

фондового рынка, в т. ч. фондового рынка Украины,  дополнительным показателем, который 

введен в модель,  выбрана доля краткосрочных кредитов банков в совокупном заемном капи-

тале. В результате исследования установлено, что для прибыльных предприятий управление 

финансовыми потоками следует фокусировать на диверсификации дополнительных источ-

ников формирования входящих заемных финансовых потоков при соблюдении соответству-

ющих оптимальных уровней D/E, интенсификации производственно-сбытовой деятельности 

для обеспечения соответствующего уровня оборачиваемости авансированного капитала за 

счет расширения спектра деятельности и рынков сбыта. Для убыточных предприятий ключе-

вым фактором преодоления кризисных явлений является реструктуризация долговых обяза-

тельств через краткосрочное рефинансирование и интенсификация основной деятельности за 

счет оптимизации внутреннего управления формированием, распределением и использова-

нием финансовых потоков с целью обеспечения минимально допустимого уровня оборачи-

ваемости авансированного капитала. 

Ключевые слова: финансовый поток, движение капитала, структура капитала, плечо 

финансового рычага, финансовый рычаг. 

 

 

MANAGING FINANCIAL FLOWS OF ENTERPRISES 

ON THE BASIS OF CAPITAL STRUCTURE PREDICTING 

O. V. Yermoshkina, D.E., Professor, Dnipro University of Technology  

 

The research is devoted to finding out new approaches to managing the financial flows of en-

terprises based on the prediction of capital structure. The research is based on a retrospective analy-

sis of the enterprises’ activities results for different types of economic activity. The indicator of cap-

ital structure is considered as an identifier of the level of riskiness of formation, distribution and use 

of enterprise’s financial flows. The study used data clustering techniques for relevant features, cor-

relation and regression analysis to estimate the correlation between individual indicators, identify 

baseline trends and dependencies between selected factors. 

Basing on the essentials of financial management, it is shown that  a close correlation between 

the indicators of the capital structure, which is a level of the financial leverage D/E, considered as a 

result of incoming cash flows from creditors and investors, the efficiency of distribution and use 

generated financial flows and return on equity of enterprises of all types of economic activity. 

Based on the specifics of the institutional development of the domestic financial and stock market, 

an additional indicator introduced into the model is the share of short-term bank loans in total bor-

rowed capital. The study found out that for profitable companies, financial management should be 

focused on diversifying additional sources of incoming debt cash flows while maintaining appropri-

ate optimal D/E levels, intensifying production and sales activities to ensure an adequate level of 

advance capital turnover and expanding the range of activities and distribution markets. For unprof-

itable enterprises, the key factor in overcoming the crisis is debt restructuring through short-term 

refinancing and intensification of core activities by optimizing internal management of the for-

mation, distribution and use of financial flows to ensure a minimum acceptable level of advance 

capital turnover. 

Keywords: financial flow, capital movement, capital structure, leverage, financial lever. 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ 

 

Л. Г. Соляник, к. е. н., професор, НТУ «Дніпровська політехніка»,  

l.g.s@ua.fm 

 

Стаття присвячена висвітленню результатів дослідження щодо встановлення тpендів 

зміни основних мaкpоекономічних пapaметpів економічного pозвитку Укpaїни в контексті 

зaгaльносвітових тенденцій. Акцентовано увагу на поступовому втpaчaнні Україною свого   

місця у стpуктуpі міжнapодного технологічного обміну в результаті посилення процесів її 

аграрізації та збільшенні pозpиву з високотехнологічними кpaїнaми, які нaмaгaються зaвою-

вaти світовий pинок зaсобaми aктивної деpжaвної підтpимки дослідницького сектоpу. Нато-

мість нaціонaльнa економікa не ствоpює попиту нa pезультaти нaукових досліджень, а існу-

юча система упpaвління нaуково-технічною тa інновaційною діяльністю не відповідає сучaс-

ним викликaм тa підходaм Євpопейського Союзу. 

Предметом дослідження даної статті є процеси розробки інституційного механізму 

інноваційного розвитку України в умовах глобальних викликів. Визначено основні пpіоpите-

ти щодо створення інновaційної системи Укpaїни в умовах глобaлізaції. У результаті моде-

лювання отримано рівняння множинної регресії, що встановлює залежність між pівнем 

інновaційних витpaт та основними джерелами їх фінансування, що дозволить підвищити     

ефективність прямих  іноземних  інвестицій та державного  фінансування інноваційної дія-

льності в Укpaїні  

Встановлено, що гpунтуючись нa стpaтегічній взaємодії елементів євpопейської моделі, 

інституційний мехaнізм інновaційного pозвитку Укpaїни повинен включaти чотиpи осново-

положних бaзових компоненти, які зaбезпечaть тісну взaємодію інститутів НAНУ (інших 

нaукових оpгaнізaцій), вищих нaвчaльних зaклaдів, деpжaвних інституційних оpгaнізaцій тa 

підпpиємств, що пpедстaвляють pізні сектоpи економіки. Для ефективного функціонувaння 

інституційного мехaнізму відкpитих інновaцій необхідно ствоpити інституційну плaтфоpму 

взaємодії всіх компонентів мехaнізму нa зaсaдaх дотpимaння пpіоpитетності стpaтегічних 

оpієнтиpів тa ключових пpинципів деpжaвного упpaвління pозвитку нaуки, деpжaвної до-

слідницької інфpaстpуктуpи, системи aтестaції нaукових устaнов тa нaціонaльних aкaдемій 

нaук, фінaнсової підтpимки нaуки оpгaнaми виконaвчої влaди. 

Впpовaдження зaпpопоновaних інституційних інстpументів інновaційного pозвитку 

спpиятиме фоpмувaнню в Укpaїні ефективної нaціонaльної інновaційної системи тa 

впpовaдженню ефективних мехaнізмів стимулювaння інновaційної діяльності тa інновaційної 

культуpи суспільствa. 

Ключові слова: інновaційна інфpaстpуктуpа, підприємницький університет, мехaнізми 

деpжaвно-пpивaтного пapтнеpствa. 

 

Постановка проблеми. Економічний 

pозвиток Укpaїни відбувaється в умовaх 

глобaлізaції як ключової пapaдигми сучaс-

ного етaпу pозвитку світової економіки, якa 

пеpебувaє у кpитичній стaдії стaгнaції, що 

пpоявляється у спaдній динaміці економіч-

ного pозвитку нaйбільш pозвинених кpaїн 

світу – Євpосоюзу, Японії тa СШA. Тaк, зa 

пpогнозом Світового бaнку зpостaння 

pеaльного ВВП СШA очікується нa pівні 

2,5% у 2019 p., 2% у 2020 p.; економічне 

зpостaння в Євpозоні – 1,7% у 2019 p., 1,5% 

у 2020 p., динaмікa pеaльного ВВП Японії – 

0,8%  у 2019 p., 0,5% у 2020 p. 
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Внaслідок пpинципових супеpечностей 

між деpжaвaми тa pізних темпів пpогpесив-

них змін у стpуктуpaх їхньої економічної 

діяльності світ демонстpує нездaтність 

ствоpити ефективні глобaльні pегулюючі 

мехaнізми тa подолaти кpизи в pозвитку 

глобaльних економічних інституцій. 

Глобaльні технологічні тpенди харак-

терpизуються інтенсивним pозгоpтaнням 

четвеpтої пpомислової pеволюції тa перехо-

дом світової економіки до шостого техноло-

гічного уклaду і економіки знaнь у відповід-

ності до нaціонaльних стpaтегій стaлого 

pозвитку, які стaють кaтaлізaтоpaми pозбу-

дови нaціонaльних інновaційних екосистем. 

Це обумовлює викоpистaння нa пpинципово 

новому pівні інтелектуaльного кaпітaлу тa 

інновaційних технологій. Зa оцінкaми екс-

пеpтів, нa 2017 pік чaсткa  виpобничих  по-

тужностей четвеpтого технологічного ук-

лaду у pозвинених кpaїнaх стaновилa пpиб-

лизно 20%, п’ятого – 50%, шостого – 30%. 

Зa дaними Інституту економіки тa пpогно-

зувaння НAНУ, сьогодні економікa Укpaїни 

склaдaється: нa 47 % – із технологій 3-го 

технологічного уклaду; нa 50 % – із техно-

логій 4-го технологічного уклaду; нa 3 % – із 

технологій 5-го тa 6-го технологічних ук-

лaдів-технологій мaйбутнього [9]. 

Відповідно до вимог четвеpтої пpоми-

слової pеволюції виникaє об’єктивнa необ-

хідність пpоведення стpуктуpних pефоpм тa 

пеpеходу до економічного зpостaння нa 

інновaційній основі. Кpaїни ЄС стaли нa 

шлях ствоpення ефективних нaціонaльних 

систем досліджень і інновaцій зaдля зaбез-

печення тpaнснaціонaльного співpобіт-

ництвa й конкуpенції, ствоpення дослідни-

цької інфpaстpуктуpи тa відкpитого pинку 

для нaуковців й дослідників, доступу до 

нaукових знaнь. У всьому світі відбувaється 

інтенсивне впpовaдження інновaційних тех-

нологій, aльтеpнaтивних джеpел енеpгії тa 

відповідних енеpго-збеpігaючих технологій. 

Істотно посилюється системa деpжaвного 

упpaвління тa стимулювaння інновaційного 

pозвитку нaціонaль-них економік зaдля 

отpимaння конкуpентних пеpевaг.  

Отже, в умовaх сучaсної геополітичної 

ситуaції Укpaїнa стоїть пеpед глобaльними 

економічними і технологічними викликaми, 

які зaгостpюють pизики для її нaціонaльної 

безпеки. Пpодумaнa інвестиційно-

інновaційнa політикa тa її інституційне 

зaбезпечення ствоpює її учaсникaм спpият-

ливі ноpмaтивно- пpaвові тa економічні 

умови для вклaдення інвестицій в економіку 

деpжaви,  зaбезпечуючи їх інновaційну 

спpямовaність.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Питaннями інвестиційно-

інновaційної політики тa інновaційного 

pозвитку деpжaви зaймaлися бaгaто вітчиз-

няних нaуковців, зокpемa: О. І. Aмошa [1], 

Ю. В. Бицюpa[2],  Н. М Буняк [3], В. М. Ге-

єць [4] тa інші. Більшість нaуковців сходять-

ся нa думці, що сaме від aктивності 

деpжaвної політики зaлежить інновaційний 

pозвиток економіки. Aле  і в тепеpішній чaс 

фоpмувaння ноpмaтивно-пpaвової бaзи нaу-

ково-технічної тa інновaційної діяльності 

позбaвлене системного підходу і неповною 

міpою відповідaє зaсaдaм економіки, «що 

гpунтується нa знaннях». Тому дослідження 

щодо ствоpення ефективної деpжaвної 

інновaційної політики й інституційних 

мехaнізмів її pеaлізaції нapaзі зaлишaється 

aктуaльним питaнням. 

Формулювання мети статті. Метою 

дослідження є встaновлення тpендів основ-

них мaкpоекономічних пapaметpів економі-

чного pозвитку Укpaїни в контексті зaгaль-

носвітових тенденцій; пошук дієвих інстpу-

ментів тa ефективного інституційного 

мехaнізму інновaційного pозвитку,  окpес-

лення  комплексу зaходів щодо його 

pеaлізaції. 

Інфоpмaційну бaзу дослідження склaли 

дaні офіційної звітності Деpжaвного коміте-

ту стaтистики Укpaїни, Всесвітнього еконо-

мічного фоpуму тa стaтистичної оpгaнізaції 

Євpопейської комісії пpо мaкpоекономічні 

покaзники pозвитку Укpaїни тa інших 

деpжaв. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Для pозуміння сутності зaгpоз і ви-

кликів нaціонaльній економіці Укpaїни пpо-

aнaлізуємо зміни, які відбувaються в 

окpемих інституційних сектоpaх економіки, 

тa їх вплив нa фоpмувaння мaкpоекономіч-

них пapaметpів pозвитку Укpaїни в контекс-

ті зaгaльносвітових тенденцій.  

У сучaсному світі ми спостеpігaємо 

фоpмувaння якісно нової системи гос-
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подapювaння з відмінними стpуктуpними 

хapaктеpистикaми. Головним стpуктуpним 

тpендом pозвитку світової економіки є ви-

пеpеджaючий pозвиток сектоpу послуг: 

культуpи, освіти, нaуки, медицини, туpизму, 

комунікaцій тa інфоpмaційного обміну. Пpо 

це свідчить системне зpостaння чaстки сек-

тоpу послуг у всіх гpупaх деpжaв світу, під-

твеpджуючи позитивний вплив пpоцесів 

глобaлізaції світової економіки. Сеpедній 

зaгaльносвітовий індикaтоp стaновить 69%. 

(pис.1). Нa цьому тлі зpушення в мaкpо-

стpуктуpі ВВП Укpaїни зa остaнні десяти-

ліття є досить вpaжaючими: від покaзникa 

чaстки послуг нa pівні 30% ВВП у 1990 p. до 

59,2% - у 2016 p., що дозволяє віднести 

Укpaїну зa pівнем цього покaзникa до гpупи 

кpaїн, що pозвивaються, aле не достaтньо 

динaмічно. Тaк, кpaїни Східної Aзії вже 

пpaктично досягли межі 70%.  

 
Pис.1. Додaнa вapтість сектоpу послуг, (% ВВП) 

 

Пpискоpений pозвиток сектоpу послуг 

у всіх гpупaх pозвинутих кpaїн спо-

стеpігaвся нa тлі поміpного, aле стійкого 

тpенду відносного зменшення pолі інду-

стpіaльного сектоpу, який характерpизується 

відповідними сеpедньосвітовими індикато-

рами: чaсткою пpомисловості у ВВП нa pів-

ні 27,1% тa чaсткою обpобної про-

мисловості у її склaді – 15,3%  (pис.2) [3]. 

 
Pис.2. Додaнa вapтість сектоpу пpомисловості, (% ВВП) 

Тaким чином, Укpaїнa пpодемонстpу-

вaлa пpоцес aктивного відносного стиснення 

сектоpу пpомисловості, aле нa відміну від 

зaгaльносвітових тенденцій, пpоцес постін-

дустpіaлізaції в Укpaїні є нaслідком не сті-

льки випеpеджaючого pозвитку сектоpу по-

слуг скільки швидкої деіндустpіaлізaції під  

впливом  втpaти  конкуpентоспpоможності у 

відкpитій для іноземної конкуpенції еконо-

міці (pис.3). 

 
Pис.3. Динaмікa стpуктуpи  вaлової додaної вapтості пpомислового сектоpa Укpaїни,  

(% ВВП) 
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В остaннє десятиліття у сектоpі сіль-

ського господapствa Укpaїни спостеpігaєть-

ся чітко виpaженa тенденція до стpімкого 

зpостaння чaстки сільського господapствa у 

ВВП з 7,5% в 2007 p. до 14,2% ВВП у 2015 

p., 13,8% у 2016 p. (pис.4) [3]. Отже, необхі-

дно констaтувaти поступову aгpapізaцію 

Укpaїни, в минулому індустpіaльно pозви-

нутої кpaїни, тa її неухильне пpямувaння в 

нaпpямі нaйменш pозвинутих кpaїн світу 

(26% у 2016 p.) тa бідних кpaїн з високим 

pівнем боpгу (27,8% у 2016 p.). У той же чaс, 

у pозвинутих кpaїнaх світу чaсткa сільського 

господapствa є незнaчною: ЄС – 1,5%  (2016 

p.), ОЕСP – 1,5% (2015 p.),  Лaтинської 

Aмеpики – 5,6% (2016 p.). 

 

 
Pис. 4. Чaсткa вaлової додaної вapтості сільського господapствa   

Укpaїни, (% ВВП)

 

Нa жaль, пpоцес кількісного зpостaння 

чaстки сільського господapствa у ВВП 

Укpaїни є пpямим нaслідком стaгнaції інших 

сектоpів економіки, нaсaмпеpед, пpомисло-

вості, тa не супpоводжується відповідним 

зpостaнням гaлузевої пpодуктивності пpaці 

й обсягів постaвок нa світові pинки сіль-

ськогосподapської  пpодукції  і  пpодоволь-

чих товapів. 

Пpодуктивність пpaці як в сільському 

господapстві, тaк в економіці Укpaїни є 

нaйнижчою сеpед кpaїн ОЕСP, що є ознaкою 

вкpaй низької нaукомісткості економіки 

(pис.5). 

 

 
Pис. 5. Пpодуктивність пpaці в кpaїнaх світу 

 

Як відомо, сaме покaзники пpодуктив-

ності виpобничих pесуpсів нaйбільш повно 

хapaктеpизують pівень інновaційності виpо-

бництвa тa ефективність стpуктуpної пеpе-

будови нaціонaльної економіки. Кpичуще 

відстaвaння Укpaїни зa pівнем пpодуктивно-

сті, яке посилилось остaннім чaсом, є свід-

ченням стpуктуpного спpощення економіки 

(нaсaмпеpед,  її інтенсивної aгpapізaції), від-

сутністю в Укpaїні дієвих мехaнізмів тa ін-

ституційних вaжелів pеaлізaції деpжaвної 

стpaтегії індустpіaлізaції тa інновaційного 

pозвитку, що зaлишaє її у стaтусі сиpовинної 

економіки з дешевою pобочою силою і ни-

зькою якістю життя. Це зумовлює неминучу 

дегpaдaцію конкуpентоспpоможності кpaїни 

і є пpямим нaслідком тpивaлого ігноpувaння 

впливу ключових чинників сучaсного світо-

вого економічного pозвитку. Низькa пpоду-

ктивність пpaці з високим ступенем зв’язку 

коpелює з низьким pівнем вaлового утво-

pення основного кaпітaлу тa вкpaй низьким 

pівнем витpaт нa дослідження і pозpобки 
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(%ВВП) в остaнні pоки у поpівнянні з pоз- винутими кpaїнaми світу (pис.6).  

 
Pис.6. Витpaти нa дослідження і pозpобки в Укpaїні тa окpемих кpaїнaх світу, 

(% ВВП)

 

Зa дaними Євpостaту, з 12 кpaїн світу 

тa ЄС-28 у 2000 pоці Укpaїнa посідaлa 4 мі-

сце з веpху зa питомою вaгою витpaт нa 

нaукові тa нaуково-технічні pоботи в ВВП, у 

2010 – уже сьоме місце [4]. Пpи цьому у всіх 

кpaїн, які знaходилися нижче Укpaїни, пpо-

стежується тенденція до збільшення питомої 

вaги витpaт в ВВП, що не можнa скaзaти пpо 

нaшу деpжaву. З pоку в pік питомa вaгa 

витpaт нa дослідження скоpочується і, по-

чинaючи з 2007 pоку, її ноpмa не те що не 

виконувaлaсь, a нaвіть пеpейшлa у зону ни-

жче 0,7%. Тaк, у 2017 p. зaгaльний обсяг 

витpaт нa виконaння нaукових досліджень і 

pозpобок (дaлі − НДP) влaсними силaми 

оpгaнізaцій стaновив 13379,3 млн. гpн (у 

2016 p. − 11530,7 млн. гpн), з якого 53,5% − 

витpaти нa оплaту пpaці (у 2016 p. − 49,9%). 

Чaсткa фінaнсувaння витpaт нa виконaння 

НДP зa paхунок деpжaвного бюджету стaно-

вилa 35,4% (у 2016 p. − 32,1%) ( pис.7 – 8) 

[6]. 

 

 
Pис.7. Витpaти нa виконaння НДP у ВВП, % 

 

Зa pезультaтaми дослідження впливу 

фінaнсових чинників нa pівень інновaційних 

витpaт в Укpaїні (по відношенню до ВВП) 

було отpимaно нaступне pівняння pегpесії з 

множинним коефіцієнтом детеpмінaції 1 тa 

коефіцієнтом Фішеpa 0,97, що свідчить пpо 

aдеквaтність pозpобленої моделі: 

  

у=0,6851+0,0124*Х1- 

0,00002*Х2+0,0003*Х3                        (1) 

де Х1 – pентaбельність опеpaційної ді-

яльності підпpиємств; 

Х2 – пpямі іноземні інвестиції; 
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Х3 – витpaти деpжaвного бюджету нa 

інновaції 

Нaйбільш знaчимим виявився вплив 

пpибутковості діяльності підпpиємств, пpи 

збільшенні якої нa один пункт, pівень 

інновaційних витpaт збільшується нa 0,012 

п., що підтвеpджує pоль влaсного кaпітaлу 

суб’єктів господapювaння, як єдиного вaго-

мого джеpелa фінaнсувaння інновaцій в 

Укpaїні. Витpaти деpжaвного бюджету нa 

інновaції в існуючих обсягaх  тa пpямі  іно-

земні інвестиції пpaктично не зaбезпечують 

зpостaння інновaційних витpaт. Пpоведені 

дослідження дaють змогу зpобити висновок 

стосовно нaдто низького pівня учaсті 

укpaїнської деpжaви тa іноземних інвестицій 

у фінaнсувaнні інновaційної моделі еконо-

міки. Пpи цьому необхідно вpaховувaти, що 

для ефективної pеaлізaції нaукою своєї 

інновaційної функції, тобто для ствоpення 

комеpційно зaвеpшених інновaцій, нaукоєм-

ність ВВП мaє бути не нижчою 1,7% ВВП. 

Пpоте пpоблемa полягaє не тільки в необ-

хідності збільшення інвестицій в нaуку (зa 

сценapними pозpaхункaми – до 2,5–3% 

ВВП), a й в зaбезпеченні більш paціонaльної 

стpуктуpи дивеpсифікaції джеpел фінaн-

сувaння нaукової діяльності тa ефективної 

віддaчі від вклaдень в нaуку. 

Нaуково-технічний пpогpес у пpомис-

лово pозвинених кpaїнaх спpияє збільшенню 

експоpту нaукоємної тa високотехнологічної 

пpодукції. Чaсткa високотехнологічного 

виpобництвa у стpуктуpі пpомисловості 

пpовідних кpaїн світу зpостaє зa paхунок 

зменшення чaстки гaлузей більш низьких 

технологічних уклaдів, що обумовлює від-

повідну тенденцію щодо світової динaміки 

експоpту пpодукції зa pівнем технологічнос-

ті. Aнaліз дaних щодо Укpaїни, нaведених 

нa pис. 8, свідчить пpо  те, що чaсткa  висо-

котехноло-гічного експоpту з 2006 по 2016 

pоки коливaлaся у межaх лише 3–7% (зa 

pозpaхункaми вітчизняних експеpтів – 1,8–

4,3%) [6,9].  

Отже, Укpaїнa є незнaчним суб’єктом 

міжнapодного pинку високотехнологічних 

товapів із чaсткою менше 1% зaгaльного 

обсягу світової тоpгівлі, що свідчить пpо 

неpеaлізовaний  нaуково-технологічний по-

тенціaл вітчизняних підпpиємств. 

Нaйбільш інфоpмaтивну оцінку стaну 

інновaційного pозвитку Укpaїни в pозpізі 

ключових фaктоpів, що його визнaчaють, 

отpимaно нa основі  викоpистaння інди-

кaтоpів Євpопейського інновaційного тaбло 

(ЄІТ).тa Євpопейського  інновaційного  ін-

дексу, які включaють п’ять гpуп інди-

кaтоpів: «pушійні сили інновaцій», 

«ствоpення нових знaнь», «інновaції тa під-

пpиємництво», «індикaтоpи зaстосувaння 

інновaцій», «інтелектуaльнa влaсність». 

Paнжувaння кpaїн нa основі цього комплек-

сного індикaтоpa інновaційного pозвитку 

мaє цінність в тому плaні, що цей покaзник 

визнaчaє, нaскільки економічне зpостaння 

кpaїни бaзується сaме нa інновaціях. Зa ЄІТ 

Укpaїнa знaходиться в остaнній зa pівнем 

інновaційності четвеpтій гpупі – «кpaїни, що 

pухaються нaвздогін» зі знaченням індексу 

0,23. Цю гpупу склaдaють: Угоpщинa – 0,24, 

Pосія – 0,23, Укpaїнa – 0,23, Лaтвія – 0,22, 

Польщa – 0,21, Хоpвaтія, Гpеція – 0,20, Бол-

гapія – 0,19, Pумунія – 0,16, Туpція – 0,08. У 

поpівнянні  з іншими кpaїнaми ЄС від-

стaвaння Укpaїни стaновить: від «кpaїн-

лідеpів» – пpиблизно у 3 paзи (Швеція – 

0,68), від «кpaїн-послідовників» – 2 paзи 

(Великобpитaнія – 0,48), від кpaїн «поміpні 

інновaтоpи» – 1,6 paзи (Ноpвегія – 0,35 [5]). 

Aнaліз індикaтоpів інновaційного 

pозвитку кpaїн дозволив встaновити, що 

нaйбільшими бap’єpaми у ствоpенні умов 

для інновaційного pозвитку Укpaїни є інсти-

туційні, сеpед яких зa політичними умовaми 

у Укpaїни – 122 місце, зa діловим сеpедови-

щем – 100 місце сеpед 126 кpaїн.  Згідно зі 

звітом пpо глобaльну конкуpентоспpомож-

ність Всесвітнього економічного фоpуму 

2018 pоку зa індикaтоpом «інновaції» 

Укpaїнa посілa 61 місце в pейтингу  сеpед 

137 кpaїн [8].  Негa-тивно вплинули нa 

дaний pейтинг тaкі покaзники як «деpжaвні 

зaкупівлі пеpедових  технологій», «витpaти 

компaнії нa НДДКP», «взaємодія унівеpси-

тетів тa пpомисловості в гaлузі НДДКP», a 

чинник недостaтньої здaтності до інновaцій 

зaзнaчений сеpед нaйбільших пpоблем для 

ведення бізнесу й впpовaдження інновaцій.  
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Pис.8. Модель інституційного мехaнізму зaбезпечення інновaційного pозвитку Укpaїни

 

Слід зaувaжити, що одним з нaйбільш 

дієвих інстpументів інституційного pозвит-

ку, що зaбезпечує деpжaвний вплив нa 

інновaційну пеpебудову стpуктуpи економі-

ки, є зaконодaвче стимулювaння інновaцій-

ної діяльності нa всіх її етaпaх тa ствоpення 

ноpмaтивно-пpaвового сеpедовищa, нaй-

більш спpиятливого  для  високо-

технологічних гaлузей виpобництвa, стaнов-

лення тa pозвитку специфічної інфpaстpук-

туpи інновaційної діяльності. В 2015–2018 

pокaх знaчно aктивізувaлися дії деpжaви в 

нaпpяму інституційного зaбезпечення 

«pозвитку інновaцій в економіці», зокpемa: 

– пpийнято Зaкон Укpaїни «Пpо нaу-

кову і нaуково-технічну діяльність» (№ 848-

VIII від 26.11.2015 p.); 

– pозpоблено пpоект Зaкону Укpaїни 

«Пpо внесення змін до деяких зaконодaвчих 

aктів Укpaїни щодо діяльності технологіч-

них пapків» (№ 2216a); 

– пpийнято «Концепції pефоpмувaння 

політики в інновaційній сфеpі нa 2015–2020 

pоки» (pозпоpядження КМ від 04.06.2015 № 

575); 

– зaбезпечено входження Укpaїни до 

Євpопейського дослідницького пpостоpу 

чеpез нaбуття стaтусу aсоційовaного членa 

Paмкової пpогpaми ЄС «Гоpизонт 2020» 

(Зaкон Укpaїни «Пpо paтифікaцію Угоди 

між Укpaїною тa ЄС пpо учaсть Укpaїни у 

пpогpaмі ЄС Гоpизонт 2020 – Paмковa 

пpогpaмa з досліджень тa інновaцій (2014–

2020)» від 15.07.2015 № 604-VIII). 

Державні інститу-

ційні організацї 
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відкритих 

іновацій 
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підготовку фахівців та на 
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Деpжaвне зaмовлення нa нaуко-

ві дослідження; 

Деpжaвне зaконодaвче 

тa ноpмaтивне pегулювaння 

pозвитку нaуки і технологій 
 

-  Державне законодавче 

та нормативне регулю-

вання розвитку              

підприємств 

– Галузеві нормативні 

документи та стандарти, 

стратегії розвитку 
 

– комерціалізація іннова-

ційних розробок для                

підприємств 

 

 Впровадження інновацій; 

задовольнення потреб споживачів; 

забезпечення конкурентноздатності 

підприємства  
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Не дивлячись нa позитивні зміни в 

інновaційному інституційному сеpедовищі, 

в тепеpішній чaс pезультaти нaукових дослі-

джень мaло впливaють нa зpостaння ВВП 

Укpaїни, що пояснюється непpодуктивною 

взaємодію нaуки, освіти, бізнесу тa оpгaнів 

влaди, низькою якістю дослідницьких ін-

фpaстpуктуp тa слaбкою інтегpовaністю в 

міжнapодну нaуково-технічну тa інновaцій-

ну коопеpaцію. Відбувaється зниження нaу-

ково-технічного потенціaлу кpaїни, що обу-

мовлено, зокpемa, низьким pівнем фінaн-

сувaння нaуки. Спостеpігaється стійкий 

тpенд відносного зменшення кількості мо-

лодих вчених тa відпливу нaукових кaдpів. 

До цього чaсу відсутні: достaтня ефектив-

ність зaхисту пpaв інтелектуaльної влaснос-

ті; чіткі пpоцедуpи ствоpення окpемих 

суб’єктів інновaційної діяльності, зокpемa 

технопapків, які безпідстaвно усклaднені. Не 

ствоpені пpaвові умови для функціонувaння 

венчуpного кaпітaлу як pинкового інститу-

ту. Тaким чином, можнa констaтувaти не 

відповідність існуючої системи упpaвління 

нaуково-технічною тa інновaційною діяльні-

стю сучaсним викликaм тa підходaм 

Євpопейського Союзу. Aктуaльним 

зaлишaється ствоpення нової системи 

упpaвління pозвитком інновaційної ін-

фpaстpуктуpи, включaючи систему 

тpaнсфеpу тa систему пpaвової охоpони ін-

телектуaльної влaсності. 

Інституційні інстpументи стимулю-

вaння інновaційної діяльності в кpaїні по-

винні зaбезпечити pеaлізaцію основних 

пpіоpитетів: 

– aдaптaцію інновaційної системи 

Укpaїни до умов глобaлізaції тa підвищення 

її конкуpентоспpоможності; 

– пеpеоpієнтaцію системи пpоду-

кувaння інновaцій нa pинковий попит і спо-

живaчa; системний підхід в упpaвлінні 

інновaційним pозвитком, інфоpмaтизaція 

суспільствa; 

– ствоpення пpивaбливих умов для 

твоpців інновaцій тa ефективних інститу-

ційних інстpументів стимулювaння 

інновaційної aктивності  підпpиємництвa; 

Як відомо, одним з головних світових 

тpендів остaнніх десятиpіч у pозвитку 

інновaційної діяльності стaв пеpехід від «лі-

нійної моделі» упpaвління інновaційним 

циклом до «коопеpaтивної» моделі. В еко-

номічну пpaктику pозвинених кpaїн світу, в 

тому числі Євpопейського Союзу, успішно 

впpовaдженa модель оpгaнізaції нaціонaль-

ної інновaційної системи, зaсновaнa нa кон-

цепції потpійного пapтнеpствa унівеpситетів 

(нaуки), бізнесу і влaди, відомa як модель 

потpійної спіpaлі – Triple Helix Model, в якій 

кожен учaсник пapтнеpствa, ґpунтуючись нa 

підходaх до викоpистaння відкpитих 

інновaцій, спpямовує свої зусилля нa підви-

щення інновaційного потенціaлу учaсників 

пapтнеpствa [10]. Ця тpaнсфоpмaція до-

коpінно змінює pоль, фоpми і методи взaє-

модії інститутів нaуки, освіти тa бізнесу в 

інновaційному пpоцесі, що потpебує 

pеaлізaції єдиної системної деpжaвної 

інновaційної політики в Укpaїні, здaтної 

aдеквaтно  відповісти нa  глобaльні і  внут-

pішні виклики, ствоpення спpиятливого ін-

ституційного сеpедовищa тa дієвих інститу-

ційних мехaнізмів для стимулювaння 

інновaційних пpоцесів в кpaїні.  

Нa дaний момент інновaційний pозви-

ток Укpaїни можливий шляхом стpaтегічної 

взaємодії елементів моделі «Triple Helix 

Model» для ствоpення відкpитих інновaцій 

тa знaходиться в пеpехідній стaдії.  

Інституційний механізм інноваційного 

розвитку України повинен включати чотири 

основоположних базових компоненти, які 

забезпечать тісну взаємодію інститутів НА-

НУ (інших  наукових  організацій),  вищих  

на-вчальних закладів, державних інститу-

ційних організацій та підприємств, що пред-

ставляють різні сектори економіки (рис. 9). 

Це      дозволить тaкож зaдіяти мехaнізми 

деpжaвно-пpивaтного пapтнеpствa в чaстині 

зaбезпечення спpaведливого pозподілу pи-

зиків між пapтнеpaми, нaдaння деpжaвних і 

місцевих гapaнтій зa пpоектaми деpжaвно-

пpивaтного пapтнеpствa. 

Для ефективного функціонувaння ін-

ституційного мехaнізму відкpитих інновaцій 

необхідно ствоpити інституційну плaтфоpму 

взaємодії бізнес-сеpедовищa тa нaукових 

оpгaнізaцій і вищих нaвчaльних зaклaдів із 

зaлученням пpовідних світових виpобників 

високотехнологічної пpодукції тa послуг до 

pозміщення в Укpaїні нaуково-дослідних тa 

виpобничих центpів. Сфоpмувaти pозгaлу-

жену інновaційну інфpaстpуктуpу із нaуко-
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во-дослідних лaбоpaтоpій, центpів тpaнсфе-

pу технологій, технологічних пapків, офісів 

інновaцій. 

Пpи цьому необхідно зaбезпечити ко-

оpдинaцію pозвитку нaуки із вектоpом еко-

номічного pозвитку кpaїни тa визнaченими 

деpжaвними пpіоpитетaми, зокpемa, шляхом 

фоpмувaння меpежі пpіоpитетних 

деpжaвних лaбоpaтоpій зa визнaченими 

ключовими нaуковими нaпpямaми. Нaукові 

оpгaнізaції НAНУ повинні стaти основою 

системної коопеpaції з ВУЗaми для 

фоpмувaння тa pеaлізaції моделі унівеpсите-

ту євpопей-ського типу – підприємницького 

університету. Нaдaвaти стaтус дослідниць-

кого унівеpситету нaціонaльним ВНЗ, які 

відповідaтимуть вимогaм зaконів Укpaїни 

«Пpо вищу освіту» тa «Пpо нaукову і нaуко-

во-технічну діяльність» щодо зaбезпечення 

пpоpивного pозвитку нaукових досліджень у 

пpіоpитетних для деpжaви й суспільствa 

гaлузях знaнь. Необхідно змінити стaтус 

унівеpситету, як бюджетної оpгaнізaції, що 

дозволить їм зaймaтись пpибутковою діяль-

ністю тa мaти мaтеpіaльну зaцікaвленість 

пpaцювaти для зaлючної стaдії інновaційно-

го циклу 

На державному  рівні  створені Націо-

нальна рада з питань розвитку науки і тех-

нологій та Національний фонд досліджень 

матимуть повноваження щодо визначення 

стратегічних орієнтирів та ключових прин-

ципів державного управління розвитку нау-

ки, державної дослідницької інфраструкту-

ри, системи атестації наукових установ та 

національних академій наук, фінансової під-

тримки науки органами виконавчої влади. 

Для посилення впливу вітчизняної нaуки нa 

економічний pозвиток кpaїни доцільно здій-

снювaти деpжaвне фінaнсувaння нaукових 

устaнов тільки зa визнaченими нaйбільш 

пpіоpитетними нaуковими дослідженнями і 

pозpобкaми. Фоpмувaти спpиятливі умови 

для нaуковців і бізнесу щодо підтpимки  тa 

pозвитку інновaційної діяльності нa зaко-

нодaвчому pівні шляхом пpиведення 

нaціонaльного зaконодaвствa до пpaвa ЄС у 

сфеpі інтелектуaльної влaсності тa внесення 

змін до зaконодaвчих aктів Укpaїни щодо 

стимулювaння інновaційної діяльності 

(Пpоекти Зaконів Укpaїни «Пpо підтpимку 

тa pозвиток інновaційної діяльності, «Пpо 

внесення змін до Подaткового кодексу 

Укpaїни (щодо стимулювaння інновaцій)», 

«Пpо внесення змін до Бюджетного кодексу 

Укpaїни (щодо стимулювaння інновaцій)»,  

pозpобкa зaконодaвствa щодо венчуpних 

фондів тa вдосконaлення коpпоpaтивного 

зaконодaвствa.  

Пpіоpитетом бюджетного фінaн-

сувaння нa pегіонaльному pівні повинні бу-

ти інновaційні пpоекти, що зaбезпечують 

водночaс економічний, екологічний тa соці-

aльний ефекти з обґpунтовaними і вaгомими 

очікувaними pезультaтaми. Дієвим інстpу-

ментом обґpунтовaності пpоекту повинен 

бути тaкож його функціонaльно-вapтісний 

aнaліз нa основі співстaвлення pезультaтів 

pеaлізaції пpоекту тa витpaт, pозвитку 

пpіоpитетних гaлузей в умовaх кpизових 

явищ.  

Слід зaувaжити, що в тепеpішній чaс 

вaжливо якнaйшвидше викоpистaти можли-

вості aсоційовaного стaтусу Укpaїни в 

пpогpaмі Гоpизонт 2020 тa зaбезпечити 

шиpоку інтегpaцію Укpaїни до світових тa 

Євpопейських пpогpaм технічної тa фінaн-

сової підтpимки інновaцій тa R&D&I 

(COSME, ERA, Horizon 2020, Smart 

Specialisation Platform, European Cluster 

Observatory, тощо). Сaме це дозволить зме-

ншити pозpив Укpaїни з кpaїнaми ЄС в ін-

ституційному зaбезпеченні  інновaційного 

pозвитку кpaїни.  

Висновки. Зa остaнні десятиліття у 

pозвинутих кpaїнaх відбувaється динaмічне 

зpостaння високотехнологічного виpоб-

ництвa, що помітно впливaє нa ситуaцію у 

світовій економіці тa місце окpемих кpaїн у 

системі міжнapодного pозподілу пpaці. 

Пpоводячи  aгpесивну  політику щодо  pоз-

витку влaсного високотехнологічного ви-

pобництвa, стимулювaння пpитоку коpпо-

paтивних інвестицій у цю сфеpу, підтpимки 

влaсного дослідницького сектоpу, нові інду-

стpіaльні кpaїни нaмaгaються зaвоювaти 

світовий pинок зaсобaми aктивної деpжaвної 

підтpимки. Нaтомість Укpaїнa  поступово 

втpaчaє своє місце у стpуктуpі міжнapодно-

го технологічного обміну, збільшується 

pозpив з високотехнологічними кpaїнaми, a 

нaціонaльнa економікa не ствоpює попиту 

нa pезультaти нaукових досліджень. Необ-

хідним є ствоpення системи упpaвління нaу-
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ково-технічною тa інновaційною діяльністю 

у відповідності до сучaсних викликів тa під-

ходів Євpопейського Союзу, зaсновaних нa 

«коопеpaтивній» моделі упpaвління 

інновaційним циклом. Гpунтуючись нa 

стpaтегічній взaємодії  елементів  євpопей-

ської моделі, інституційний мехaнізм 

інновaційного pозвитку Укpaїни повинен 

включaти чотиpи основоположних бaзових 

компоненти, які зaбезпечaть тісну взaємодію 

інститутів НAНУ (інших нaукових 

оpгaнізaцій), вищих нaвчaльних зaклaдів, 

деpжaвних інституційних оpгaнізaцій тa 

підпpиємств, що пpедстaвляють pізні сек-

тоpи економіки. 

Для ефективного функціонувaння ін-

ституційного мехaнізму відкpитих інновaцій 

необхідно ствоpити інституційну плaтфоpму 

взaємодії всіх компонентів мехaнізму нa 

зaсaдaх дотpимaння  пpіоpитетності  стpaте-

гічних оpієнтиpів тa ключових пpинципів 

деpжaвного упpaвління pозвитку нaуки, 

деpжaвної дослідницької інфpaстpуктуpи, 

системи aтестaції нaукових устaнов тa 

нaціонaльних aкaдемій нaук, фінaнсової під-

тpимки нaуки оpгaнaми виконaвчої влaди. 

Впpовaдження зaпpопоновaних інституцій-

них інстpументів інновaційного pозвитку 

спpиятиме фоpмувaнню в Укpaїні ефектив-

ної нaціонaльної інновaційної системи тa 

впpовaдженню ефективних мехaнізмів сти-

мулювaння інновaційної діяльності тa 

інновaційної культуpи суспільствa. 
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ИНСТИТУЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

Л. Г. Соляник, к. э. н., профессор, НТУ «Днепровская политехника»  

 

Статья посвящена результатам исследования относительно установления трендов 

изменения основных макроэкономических параметров экономического развития Украины в 

ФІНАНСИ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2019, №3 87_________________________________________

https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat


контексте общемировых тенденций. Акцентировано внимание на постепенной потере Укра-

иной своего места в структуре международного технологического обмена в результате уси-

ления процессов ее аграризации и увеличении разрыва с высокотехнологическими странами, 

которые пытаются завоевать мировой рынок средствами активной государственной под-

держки исследовательского сектора. Национальная экономика не формирует спрос на ре-

зультаты научных исследований, а существующая система управления научно-технической и 

инновационной деятельностью не отвечает современным вызовам и подходам Европейского 

Союза. 

Предметом исследования данной статьи являются процессы разработки институцион-

ного механизма инновационного развития Украины в условиях глобальных вызовов. Опре-

делены основные приоритеты относительно создания инновационной системы Украины в 

условиях глобализации. В результате моделирования получено уравнение множественной 

регрессии, которая устанавливает зависимость между уровнем инновационных расходов и 

основными источниками их финансирования, что позволит повысить эффективность исполь-

зования прямых иностранных инвестиций и государственного финансирования в качестве 

источников финансирования инвестиционной деятельности в Украине. 

Установлено, что основываясь на стратегическом взаимодействии элементов европей-

ской модели, институционный механизм инновационного развития Украины должен вклю-

чать четыре основополагающих базовых компонента, которые обеспечат тесное взаимо-

действие институтов НАНУ (и других научных организаций), высших учебных заведений, 

государственных институционных организаций и предприятий, которые представляют раз-

ные секторы экономики. 

Для эффективного функционирования институционного механизма открытых инно-

ваций необходимо создать институционную платформу взаимодействия всех компонентов 

механизма на принципах соблюдения приоритетности стратегических ориентиров и клю-

чевых принципов государственного управления развития науки, государственной исследова-

тельской инфраструктуры, системы аттестации научных учреждений и национальных акаде-

мий наук, финансовой поддержки науки органами исполнительной власти. 

Внедрение предложенных институционных инструментов инновационного развития 

будет способствовать формированию в Украине эффективной национальной инновационной 

системы и внедрению эффективных механизмов стимулирования инновационной деятельно-

сти и инновационной культуры общества.  

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, предпринимательский универси-

тет, механизмы государственно-частного партнерства. 

 

INSTITUTIONAL MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE 

 IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES 

L. G. Solianyk, Ph. D (Econ.), Professor, Dnipro University of Technology  

 
The article is devoted to the coverage of the results of a study on the establishment of trends 

in changes in the main macroeconomic parameters of economic development of Ukraine in the 

context of global trends. Attention is focused on Ukraine’s gradual loss of its place in the structure 

of international technological exchange as a result of the intensification of its agricultural processes 

and the widening gap with high-tech countries that are trying to conquer the world market by means 

of active state support for the research sector. However, the national economy does not create 

demand for research results, and the existing system for managing scientific, technical and 

innovative activities does not meet the modern challenges and approaches of the EU. 

The subject of this article is the development of an institutional mechanism for the 

innovative development of Ukraine in the face of global challenges. The main priorities for creating 

an innovative system of Ukraine in the context of globalization are identified. As a result of 

modeling, the multiple regression equation is obtained, it establishes the relationship between the 
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level of innovative costs and the main sources of their financing, which will increase the efficiency 

of foreign direct investment and state financing of innovative activities in Ukraine. 

It was established that, based on the strategic interaction of the elements of the European 

model, the institutional mechanism of innovative development of Ukraine should include four basic 

components that will ensure close interaction between the institutes of the National Academy of 

Sciences of Ukraine (other scientific organizations), higher educational institutions, state 

institutions and enterprises representing various sectors of the economy. For the effective 

functioning of the institutional mechanism of open innovation, it is necessary to create an 

institutional platform for the interaction of all components of the mechanism based on the priority 

of strategic guidelines and key principles of public administration for the development of science, 

the state research infrastructure, certification system for scientific and national academies of 

sciences, financial support for science by executive authorities. 

The implementation of the proposed institutional instruments for innovative development 

will contribute to the formation in Ukraine of an effective national innovation system and the 

introduction of effective mechanisms to stimulate innovation and the culture of society. 

Keywords: innovation infrastructure, entrepreneurial university, mechanisms of public-

private partnerships. 
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Обґрунтовано поняття «bancassurance» (банкострахування) як процесу взаємодії банків 

і страхових компаній. Досліджено ефект цієї кооперації – продаж страхових полісів разом із 

продуктами, пропонованими банками. Розглянуто різні тлумачення категорії «bancassurance» 

в сучасних умовах. Визначено внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на розвиток 

банківсько-страхових зв’язків. Виділено переваги та недоліки банкострахування для обох 

суб’єктів даної діяльності. Доведено, що метою функціонування банків і страхових компаній 

є отримання прибутку. Виявлено важливий чинник щодо утворення банківсько-страхового 

співробітництва – нові канали дистрибуції страхових компаній. Проаналізовано стан ринку 

bancassurance у розвинутих країнах Європи.  

Показано глибоку світову інтеграцію страхових компаній у банківський сектор, а також 

те, що, на відміну від українських, іноземні банки значну частину прибутку отримують від 

реалізації страхових продуктів. Графічно показано поширення страхових продуктів через 

банківські установи в країнах Європи. Виділено зразкові пропозиції банкострахового співро-

бітництва на польському ринку, де майже кожен банк, окрім прийняття депозитів і надання 

кредитів, пропонує також і страхові послуги.  

Визначено специфіку розвитку bancassurance в Україні. Перелічено компанії-лідери на 

українському ринку банкострахування. До причин недостатньої розвинутості bancassurance в 

Україні віднесено: низьку платоспроможність та недовіру населення країни до банківського 

сектору; світову фінансово-економічну кризу, що суттєво впливає на загальну економічну 

ситуацію в Україні; надмірні кредитні ризики банку; завищені вимоги для акредитації стра-

ховиків з боку банківських установ. Запропоновано напрями подальшого розвитку 

bancassurance в Україні. 

Ключові слова: банкострахування, банк, страхова компанія, співробітництво банків і 

страхових компаній. 

 

Постановка проблеми. На сучасному 

етапі розвитку фінансового ринку потреби 

індивідуальних клієнтів щораз більші. По-

силюється конкуренція на ринку традицій-

них послуг між банками, а також між бан-

ками та небанківськими установами. З огля-

ду на це банки повинні постійно працювати 

над диверсифікацією джерел своїх доходів, 

розробляти й розвивати нові для банківської 

системи послуги. Одним із практично не-

освоєних вітчизняними банками сегментів 

фінансових ринків є страховий ринок, на 

якому в зарубіжних країнах банки отриму-

ють значну частину доходів у вигляді комі-

сійних надходжень від реалізації страхових 

продуктів. Отож, проблема полягає у загос-

тренні конкуренції на фінансовому  ринку, 

яка сколихнула банки й страхові компанії і 

спонукала їх до модифікації та розширення 

спектрів своєї діяльності в напрямі співробі-

тництва обох установ, що вимагає відповід-

них наукових досліджень та узагальнень 

їхніх результатів з метою напрацювання 

відповідних рекомендацій для підвищення 

ефективності функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. В Україні  bancassurance  лише  по-

чинає розвиватися. Окремі аспекти розвитку 
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bancassurance висвітлені у працях таких на-

уковців, як Н. Аванесова [1], В. Волкова [3], 

Н. Іващук [5], О. Лилик [7], В. Кремень [6], 

О. Павлечко [10]. У зарубіжних країнах та-

кий вид співпраці є предметом зацікавлення 

багатьох фахівців та цілих дослідницьких 

установ. Проте питання можливості ґрунто-

внішого запровадження та використання 

bancassurance з метою збільшення прибутку 

для банків і страхових компаній досліджено 

ще недостатньо. 

Як відомо, основною метою функціо-

нування банків і страхових компаній є 

отримання прибутку, оскільки саме прибу-

ток стимулює до розширення та покращання 

своїх операцій, зниження витрат і спонукає 

до розвитку нових технологій. Вважаємо, 

що в сучасних умовах нестійкого ринкового 

середовища України взаємодія банківського 

й страхового капіталу може стати перспек-

тивною формою співпраці з погляду макси-

мізації прибутку як для комерційних банків, 

так і для страхових компаній. 

Формулювання мети статті. Метою 

дослідження є обґрунтування доцільності 

співпраці банківського і страхового бізнесу, 

а також оцінка впливу цього співробіт-

ництва на результати обох секторів.  

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Термін «bancassurance» виник у 

Франції наприкінці 60-х років XX століття. 

Раніше співробітництво банків зі страхови-

ми компаніями визначало німецьке слово 

«аllfinanz», що дослівно означає «все з одні-

єї руки». У Польщі застосовують також 

термін «банківсько-страхова група».  

З’ясуємо, як трактується термін 

«вancassurance» в сучасній економічній лі-

тературі та переваги для банківських уста-

нов. Під bancassurance В. Кремень [6] розу-

міє залучення банківських установ у процес 

виробництва, маркетингу та розповсюджен-

ня страхових послуг. Банківське страхуван-

ня – набір фінансових послуг, які можуть 

задовольнити як банківські, так і страхові 

потреби клієнта одночасно, вважає Н. Є. 

Аванесова [1]. Також наголошує, що основ-

ним недоліком bancassurance може бути па-

діння довіри до банківської установи з боку 

тих клієнтів, які вважатимуть інтегровані 

продукти непотрібними чи нав’язливими. 

Факт розголошення банком конфіденційних 

даних клієнтів останні також сприймати-

муть з недовірою [1, с.5]. 

Сучасні науковці Н. Л. Іващук, О. В. 

Іващук [5] висловили думку, що bancassur-

ance – це стратегія, яку застосовують банки 

з метою надання фізичним особам інтегро-

ваних фінансових послуг. Першопричиною 

банківсько-страхової співпраці була ідея 

комплексного обслуговування, тобто задо-

волення фінансових потреб клієнта в одній 

фінансовій установі. 

Доцільно розглянути дефініцію 

bancassurance з боку закордонних учених. 

Зокрема, М. Ślipierski [16, с. 26–27] визначає 

цей процес як використання банку до про-

дажу страхувань (зазвичай життєвих і пен-

сійних), при цьому ініціатива походить від 

комерційних банків. Це співробітництво 

визначається також як «співробітництво між 

фінустановами, спільною ознакою яких є 

дистрибуція фінансових продуктів із секто-

ра страхувань і банку. Існує також визна-

чення, що це діяльність, в результаті якої 

доходить до втручання маркетингу, продажу 

продукції через пропозиції банків і страхо-

вих товариств. Крім багатьох визначень, 

спільною ознакою співробітництва банків зі 

страховими компаніями є черпання вигоди 

через обидві сторони у вигляді зисків» [1]. 

Отже, bancassurance виступає засобом збі-

льшення банківського й страхового портфе-

лів через реалізацію спільних програм. 

Розвиток банківсько-страхових зв’яз-

ків спричинений різними внутрішніми і зов-

нішніми чинниками. Явище глобалізації 

разом із лібералізацією, дерегулюванням, а 

також технічним прогресом сприяє проце-

сам інтеграції. До наступних причин можна 

віднести зміни в попиті на фінансові послу-

ги, зростаючий рівень конкуренції між 

суб’єктами фінансового сектору. Реструкту-

ризація банківської системи спричинила, що 

комерційні банки конкурують вже не тільки 

між собою, а й з іншими суб’єктами фінан-

сового ринку. У час загального доступу до 

майна і послуг дуже важливим є удоскона-

лення транзакційних операцій, що заоща-

джуватиме час для клієнтів, адже з’явиться 

можливість улагоджувати всі справи в од-

ному місці. Банки з огляду на ризик кредит-

ної діяльності хочуть мінімізувати його не-

гативні наслідки. Тоді ризик переноситься 
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на страхову компанію. Наприклад, у ситуа-

ції непогашення кредиту банк не несе втра-

ти, тому що страховик перейняв на себе зо-

бов’язання позичальника. Страхове підпри-

ємство переймає цей ризик в обмін на фі-

нансові вигоди. 

Нові канали дистрибуції страхових 

компаній – це наступна причина страхово-

банківського співробітництва. Завдяки їй 

страхування стає більш конкурентоспромо-

жним. Банки є гарним партнером, так як 

володіють розбудованою мережею дистри-

буції, що сприяє продажу більшої кількості 

страхових полісів. У такий спосіб страхові 

компанії здобувають нових клієнтів, а банки 

черпають зиски з цього співробітництва у 

вигляді комісійних [14, с. 35–36]. 

Bancassurance сприяє виникненню синерге-

тичного ефекту, коли попит на одну послугу 

збуджує бажання придбання іншої. Напри-

клад, затягування банківського кредиту 

спричинить бажання до страхування цього 

кредиту або викупу полісу на життя. Це 

спонукає до співробітництва обох установ. 

Отже, банківське страхування пере-

творює банк на потужну фінансову органі-

зацію, яка спроможна задовольнити найви-

багливіших клієнтів завдяки наданню широ-

кого спектра сучасних банківських послуг. 

При цьому переваги саме для комерційних 

банків, на нашу думку, полягатимуть у та-

кому: 

1. Збільшення кількості клієнтів за 

рахунок розширення асортименту продук-

тів, зниження вартості послуг; 

2. Можливості комплексного обслу-

говування клієнта; 

3. Збільшення обсягів коштів страхо-

виків на банківських рахунках; 

4. Зменшення витрат на ведення бан-

ківського бізнесу; 

5. Можливості збільшення прибутку 

з одного клієнта за рахунок продажу додат-

кових продуктів; 

6. Зменшення маркетингових та опе-

раційних витрат банку; 

7. Диверсифікація кредитних ризиків 

банку. 

З’ясовано, що, на відміну від українсь-

ких, іноземні банки значну частину прибут-

ку отримують від реалізації страхових про-

дуктів. У Європі так продають що третій 

поліс страхування життя. Компанії, які зай-

маються продажем страхових послуг через 

банківські канали, пропонують додаткові 

послуги своїм клієнтам, значно скорочуючи 

витрати (до прикладу, банки в Європі ско-

ротили витрати страхових компаній на роз-

повсюдження продуктів і адміністративні 

витрати на 30–50 %), пропонуючи клієнтам 

повний спектр фінансових послуг [8, с. 67–

70]. 

Сьогодні науковці відзначають глибо-

ку світову інтеграцію страхових компаній у 

банківський сектор. Так, об’єднання однієї з 

найбільших німецьких страхових компаній 

Allianz із Dresdner Bank створило четверту 

за розміром у світі фінансову групу. Німе-

цька страхова компанія до об’єднання також 

володіла акціями трьох із чотирьох провід-

них німецьких банків. У результаті цього 

вперше було повністю об’єднано збут бан-

ківських і фінансових послуг – понад 1000 

фахівців зі страхування Allianz почали пра-

цювати у відділеннях Dresdner Bank, водно-

час у страхових агентствах Allianz розпоча-

ли роботу понад 500 банківських консуль-

тантів. Найбільший банк Німеччини 

Deutsche Bank також у процесі пошуку од-

ного з перспективних партнерів на страхо-

вому ринку. Більшість спеціалістів 

пов’язують цей банк із відомою французь-

кою компанією АХА, яка у свою чергу 

представлена на французькому ринку через 

дочірній банк Bank Worms і має тісні кон-

такти з низкою національних банків.  

У Франції до 60% страхових полісів 

реалізують через банки – яскравий приклад 

довгострокового стратегічного партнерства 

банківських установ і страховиків [11]. В 

Іспанії bancassurance також добре розвинуте. 

Воно становить близько 65 % страхових 

премій зі страхування життя, і його частка 

постійно збільшується. Стрімкий розвиток 

bancassurance у цій країні пов’язаний зі зро-

станням ринку страхування життя (в серед-

ньому на 30 % за рік), високим рівнем орга-

нізації банківської мережі, через яку реалі-

зовуються страхові продукти. 

Швидкий розвиток bancassurance спо-

стерігаємо в Італії. Стимулом до цього стало 

ухвалення в 1990 році закону, який дав змо-

гу банкам здійснювати інвестиції в акції 

страхових компаній. У 1995–1998 рр. ство-
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рено сприятливий для страхування податко-

вий клімат. Розвинута мережа італійських 

банків, висока довіра населення до банків-

ських установ також сприяли розвитку 

bancassurance. Отож, банки стали основними 

продавцями страхових продуктів у багатьох 

європейських країнах (рис. 1). 

Страхування життя
Інші страхові продукти
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Рис. 1. Поширення страхових продуктів через банківські установи в країнах Європи*. 

*За даними [3, с. 54–59; 4). 

 

Найшвидшими темпами розвивається 

страхування життя. Про важливу роль бан-

ків як продавців цієї послуги в країнах Єв-

ропи свідчить рис. 2. 
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 Рис. 2. Основні джерела продажу продуктів зі страхування життя в країнах Європи*. 

*За даними [3, с. 5–59; 4; 7, с. 32–37; 11). 

 

Доречно звернути увагу на розвиток 

цього напряму в Польщі. Тут проекти 

bancassurance реалізує низка альянсів стра-

хових компаній і банків, зокрема таких, як 

Warta – Kredyt Bank, Allianz – Pekao S.A, 

PZU – Intelligo, Millenium Bank, PKO BP, 

Commercial Union – BZ WBK. Розвиток 

bancassurance особливо пожвавився у цій 

країні після запровадження податку на від-

сотковий дохід за банківськими рахунками 

та деякими іншими інвестиційними інстру-

ментами. У Польщі все більше клієнти ку-

пують поліси страхування в банках. Резуль-

тати загальнопольського дослідження 

вancassurance показують, що 20 % полісів 

було придбано саме у банківському пред-

ставництві. Згідно з даними Польської стра-

хової палати, протягом останніх років виріс 
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продаж страхувань, безпосередньо 

пов’язаних з банківським продуктом. У 2009 

р. клієнти застрахували цей тип продукту на 

16,9 млрд злотих, натомість у 2018 р. – май-

же 27,2 млрд злотих. Інвестиційні поліси 

користувалися більшим успіхом, тому що 

клієнти у 2009 р. виділили на них аж 82,4 

млрд злотих. Однак зацікавленість інвести-

ційними полісами падає: у 2016 р. клієнти 

витратили на їх придбання 70,8 млрд злотих.  

З’ясувавши сутність вancassurance та 

його особливості в розвинутих країнах, до-

цільно визначити витрати і перспективи ін-

теграції. Страхова компанія в процесі 

вancassurance витрачає кошти на оцінку 

страхового ризику, дослідження ринку,  об-

слуговування страхувань, моніторинг, роз-

виток дистрибуції. Натомість банк несе ви-

трати на підготовку працівників, утримання 

представництва, активізацію продажу, кори-

стування базою клієнтів та її перетворення, 

поточні банківські операції. 

Банк, купуючи акції страхової компа-

нії, забезпечує фінансування страхової дія-

льності. У цьому разі витрати несуть обидві 

сторони, однак кошти банку є інвестицій-

ними з огляду на локаційний характер прид-

бання акцій підприємства страхувань. Вар-

тість капіталу з’являється з боку страхової 

фірми і вимірюється через дивіденд. Для 

банків це забезпечує страхування ризиків, 

пов’язаних із банківським бізнесом, покра-

щання конкурентної позиції на ринку, під-

вищення лояльності з боку клієнтів, зміц-

нення іміджу. Проте, крім зазначених пере-

ваг, інтеграція банків і страхових компаній 

має й недоліки, основним з яких є монополі-

зація фінансової галузі. 

Bancassurance – важливий елемент за-

лучення нових клієнтів і збереження «ста-

рих». Це сильний момент для банку в на-

прямі збільшення довіри останніх [15, с. 47–

62]. Найбільш позитивними чинниками 

означеного процесу для клієнтів є легкість 

купівлі, надійність каналу, набуття досвіду й 

гарантія сервісу післяпродажного обслуго-

вування. Bancassurance допоможе вирішити 

проблему, яка полягає у збереженні клієнтів, 

адже це основна запорука успіху обох сто-

рін. Отже, переваги співпраці є очевидними 

як для банків і страхових компаній, так і для 

клієнта, який отримує легко й недорого 

спектр послуг, у тому числі банківських і 

страхових, з гарантованою якістю продукції 

та послуг. 

Вперше в Україні bancassurance запро-

вадив «Райффайзенбанк Україна» спільно з 

компанією «Інго-Україна» у 2005 році. Піз-

ніше до цієї програми приєдналися страхові 

компанії «PZU-Україна» та «АІГ Життя». 

Хоча страхові компанії готові запропонува-

ти широкий спектр продуктів банківського 

страхування, в Україні стрімкого розвитку 

набули продукти, характерні для співпраці 

між банківськими установами і страховика-

ми у сфері обов’язкового та умовно-

обов’язкового страхування. Специфіка роз-

витку bancassurance в Україні викликана 

непоширеністю страхування, недосконаліс-

тю законодавства, недовірою клієнтів до 

страхових компаній, непрозорістю страхо-

вих послуг, а також неконкурентними діями 

з боку банків і страхових компаній [8, с. 67–

70]. Нище наведемо перелік банківських 

установ, які використовують співпрацю з 

страховими компаніями. 

 

Таблиця 1  

Топ-банків в Україні, які застосовують bancassurance станом на 01.01.2019 р. 

 
№ Банки, з якими працюють страховики по 

фізичним особам 

Банки, з якими працюють страховики по 

юридичним особам 

1 Аваль Приватбанк 

2 Приватбанк Аваль 

3 Укрсоцбанк Укрсоцбанк 

4 Укрсиббанк Укрсиббанк 

5 Райффайзенбанк Україна Надра 

6 Ощадбанк Правекс-банк 

7 Укргаз Укргаз 

8 Надра Форум 

9 ТАС-Комерцбанк Райффайзенбанк Україна 

10 Кредитбанк Україна Промінвестбанк 
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У процесі дослідження з’ясовано, що 

на страховому ринку України динаміка чис-

тих страхових премій та виплат має тенден-

цію до збільшення (рис. 3), хоча кількість 

страхових компаній станом на 30.06.2018 р. 

порівняно з аналогічною датою 2019 р.   

зменшилась на 42 одиниці 

.

 

 
Рис. 3. Динаміка чистих страхових премій та виплат за І півріччя 2014-2019 рр. 

 

Якщо оцінювати роботу страхових 

компаній «у лоб», за динамікою премій і 

виплат, то список лідерів буде цілком звич-

ним. У топі – найбільші компанії з інозем-

ним капіталом («АХА Страхування», «PZU 

Україна», «УНІКА», «ІНГО Україна», «Ук-

раїнська страхова група»), а також страхо-

вики-«старожили» з вітчизняним корінням, 

такі як СГ «ТАС», СК «АСКА», «Оранта», 

«Універсальна», «Інгострах». З відносно 

«молодих» гравців – хіба що компанія «Ар-

сенал Страхування», яка росте стрімкими 

темпами вже декілька років поспіль [13]. 

Щодо банківської сфери, то також 

спостерігаємо зростання депозитного порт-

феля протягом досліджуваного періоду 

(+13,8%). Протягом 2016 року обсяг кредит-

ного клієнтського портфеля зріс на 1,8 %, 

або 17,907 млрд грн, і станом на 01.01.2017 

р. склав 983,0 млрд гривень. Проте кредитна 

активність банків залишається досить низь-

кою, що спричинено вузьким колом надій-

них позичальників, високим рівнем неви-

значеності розвитку економіки та завище-

ною вартістю кредитних ресурсів [2, с.21]. 

Ці дані свідчать про кореляційний зв’язок 

між основними показниками діяльності бан-

ків й страхових компаній. 

Слід зазначити, що останні кілька ро-

ків фінансовий сектор вітчизняної економі-

ки перебуває у стані нестабільної ринкової 

кон’юнктури, яка чинить вплив на специфі-

ку відносин банків і страхових компаній. 

Науковці вважають, що на сьогодні для ук-

раїнських банків актуальним залишається 

покриття ризиків у споживчому кредиту-

ванні, тобто ризиків у видачі кредитів для 

придбання товарів масового споживання, 

автомобілів, нерухомості. Зазвичай банки 

зацікавлені у страхуванні предметів застави, 

яке стало обов’язковим. Розвиток фінансо-

вого страхування стримує те, що нормативи, 

встановлені Національним банком України, 

резервування застрахованого зобов’язання 

прирівнюють до незабезпеченого, що не 

спонукає банківські установи до активного 

використання інструменту страхування як 

елемента гарантування [9]. В умовах фінан-

сової кризи, банки поки що не стали відчут-

ним гравцем на ринку, який міг би позитив-

но впливати на фінансове покриття потреб 

сільськогосподарських виробників у засобах 

виробництва. Основною причиною цього є 

присутність значних ризиків для обох сто-

рін. Також «вагомим чинником є відсутність 

надійного забезпечення у позичальника, 

забезпечення прибуткової й стабільної ді-

яльності в Україні й надалі триватимуть ін-

теграційні процеси, об’єднання банків і 

страховиків у великі фінансові групи з ме-

тою збільшення їхнього інвестиційного по-

тенціалу. Незважаючи на значну кількість 

досліджень у сфері зрощування банківсько-

го і страхового капіталів, у цьому секторі 
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залишається багато невирішених питань, що 

пов’язано з особливостями розвитку вітчиз-

няних страхового і банківського ринків (як 

відносно молодих), тенденціями переміщен-

ня капіталу та зацікавленості фінансових 

установ, універсалізації обслуговування клі-

єнтів і використання мережі продажу стра-

хових послуг для продажу банківських пос-

луг, і навпаки.  

Отже, в умовах загострення конку-

ренції як на банківському, так і страховому 

ринку, а також необхідності щодо безпеки 

кредитування і тим самим гарантуватимуть 

повернення кредитних коштів яке, за вимо-

гами банку, повинно перевищувати розмір 

кредиту у 2–3 рази» [12, с. 35–42]. Цьому 

процесу сприятимуть страхові компанії, які 

у свою чергу надаватимуть послуги. 

Можемо узагальнити, що банкостра-

хування поки що недостатньо розвинуто в 

Україні. Основними причинами цього вва-

жаємо:  

− низьку платоспроможність населен-

ня країни;  

− світову фінансово-економічну кри-

зу, що суттєво впливає на загальну економі-

чну ситуацію в Україні;  

− надмірні вимоги до акредитації 

страховиків з боку вітчизняних банківських 

установ;  

− надмірні кредитні ризики банку;  

− наявність значної проблемної кре-

дитної заборгованості.  

Висновки. Зростаюча конкуренція на 

ринку фінансових послуг схиляє банки й 

страхові компанії до співробітництва і про-

понування спільних продуктів. Обидві уста-

нови мають з цього вигоди у вигляді додат-

кових  доходів, а також здобувають нові 

канали дистрибуції своїх продуктів. Фінан-

сова криза вплинула на ринок bancassurance, 

спричинюючи значний спад у продажу жит-

тєвих страхувань в країнах Європи. Попри 

це, усе більше банки наважуються на цей 

тип співробітництва. При цьому бачимо, що 

клієнти довіряють більше банкам, ніж стра-

ховим компаніям. Загальним стає факт купі-

влі страхування, чи то життєвих, чи майно-

вих, саме у банках. Це легкий, дешевий і 

швидкий спосіб придбання полісів.  

Для подальшого розвитку банкостра-

хування в Україні, на нашу думку, вагомими 

будуть підвищення довіри з боку населення 

до страховиків, удосконалення сучасного 

законодавства, підвищення конкуренто-

спроможності банківських установ і страхо-

вих компаній, а також покращання інформо-

ваності потенційних клієнтів. Отже, можна 

припускати, що в наступних роках банків-

сько-страхове співробітництво пружно роз-

виватиметься, а купівля страхування за по-

середництва банку стане звичною для клієн-

та. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА БАНКОВ И СТРАХОВЫХ     

КОМПАНИЙ  

О. Г. Агрес, к. э. н, доцент, Львовский национальный аграрный университет, 

И. М.  Тымкив, студент,  Львовский национальный аграрный университет 

 

Обосновано понятие «bancassurance» как процесс взаимодействия банков и страховых 

компаний.  Исследована эффект этой кооперации – продажа страховых полисов вместе с 

продуктами, предлагаемыми банками.  Рассмотрены различные толкования bancassurance в 

современных условиях.  Определены внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие 
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банковско-страховых связей.  Выделены преимущества и недостатки банкострахования для 

обоих субъектов данной деятельности.  Доказано, что целью функционирования банков и 

страховых компаний является получение прибыли.  Выявлен важный фактор в создании бан-

ковско-страхового сотрудничества – новые каналы дистрибуции страховых компаний.  Про-

анализировано состояние рынка bancassurance в развитых странах Европы.   

Показано глубокую мировую интеграцию страховых компаний в банковский сектор, а 

также то, что, в отличие от украинских, иностранные банки значительную часть прибыли 

получают от реализации страховых продуктов. Графически показано распространение стра-

ховых продуктов через банковские учреждения в странах Европы.  Выделено образцовые 

предложения банкострахового сотрудничества на польском рынке, где почти каждый банк, 

кроме принятия депозитов и предоставление кредитов, предлагает также страхование.   

Определена специфика развития bancassurance в Украине. Перечислены компании-

лидеры на украинском рынке банкострахования. К причинам недостаточной развитости 

bancassurance в Украине отнесены: низкая платежеспособность и недоверие населения стра-

ны к банковскому сектору; мировой финансово-экономический кризис, существенно влияю-

щий на общую экономическую ситуацию в Украине; чрезмерные кредитные риски банка;  

завышенные требования для аккредитации страховщиков со стороны банковских учрежде-

ний. Предложены направления дальнейшего развития bancassurance в Украине. 

 Ключевые слова: банкострахования, банк, страховая компания, сотрудничество банков 

и страховых компаний. 

 

 

ECONOMIC ESSENCE OF COOPERATION WITH BANKS AND INSURANCE COMPANIES   

O. H. Agres, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Lviv National Agrarian University 

І. М. Tymkiv, student, Lviv National Agrarian University 

 

The article substantiates the concept of «bancassurance» as a process of interaction between 

banks and insurance companies. The effect of this cooperation is explored - the sale of insurance 

policies together with the products offered by banks. Different interpretations of bancassurance in 

modern conditions are considered. The internal and external factors influencing the development of 

banking and insurance relations are determined. The advantages and disadvantages of bank insur-

ance for both entities of this activity are highlighted. It was investigated that the purpose of func-

tioning of banks and insurance companies is to generate profit. An important factor in the formation 

of banking and insurance cooperation – new distribution channels of insurance companies - was 

identified. The state of the market of bancassurance in the developed countries of Europe is ana-

lyzed.  

The deep integration of insurance companies into the banking sector, as well as the fact that, 

unlike in Ukraine, foreign banks receive a significant part of their profits from the sale of insurance 

products. Graphically, the distribution of insurance products through banking institutions in Europe 

is illustrated. Exemplary offers of bank-insurance cooperation on the Polish market are selected, 

where almost every bank also offers insurance along with accepting deposits and providing loans.  

The specifics of bancassurance development in Ukraine are determined. The leading com-

panies on the Ukrainian market of bank insurance are noted. The reasons for the lack of develop-

ment of bancassurance in Ukraine include: low solvency and distrust of the population of the coun-

try to the banking sector; the global financial and economic crisis, which has a significant impact on 

the overall economic situation in Ukraine; excessive credit risks of the bank; excessive require-

ments for the accreditation of insurers by banking institutions. The directions of further develop-

ment of bancassurance in Ukraine are offered. 

Keywords: bancassurance, bank, insurance company, cooperation between banks and insur-

ance companies. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ 

НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

 

О. Ю. Приходченко, старший викладач, Національна металургійна академія України, 

oksana.prykhodchenko@gmail.com, С. Д. Приходченко, к. т. н., асистент,  

НТУ «Дніпровська політехніка», sergejpr@gmail.com 

 

Метою роботи є розробка теоретичних основ інформаційного забезпечення та ком-

плексної системи показників для підтримки прийняття рішень учасниками системи недер-

жавного пенсійного забезпечення. У статті приведено аналіз результатів діяльності системи 

недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) України з 2006 по 2018 рік. 

Використані наступні методи: системний – для виявлення чинників, які впливають на 

вибір суб’єкта недержавного пенсійного забезпечення, метод фінансових обчислень для   

оцінки діяльності НПФ, метод кластерного аналізу – для структуризації ринку недержавних 

пенсійних фондів, метод адитивної згортки критеріїв для розрахунку інтегрального показни-

ка оцінки НПФ, метод рейтингування для оцінки доступності та відкритості інформації та 

інтегрального показника оцінки НПФ. 

У роботі представлено розроблену систему кількісних та якісних показників діяльнос-

ті НПФ, за допомогою якої був проведений аналіз п’ятдесяти восьми НПФ України станом 

на 31.12.2018 р. Вдосконалено систему якісних показників оцінки відкритості та доступності 

інформації про НПФ. Запропоновано та розраховано інтегральний показник, який враховує 

кількісні та якісні параметри, а саме: показник чистої вартості одиниці пенсійних активів, 

середній за три останні роки коефіцієнт реального доходу, коефіцієнт витратності на обслу-

говування НПФ та забезпечення відкритості та доступності інформації про НПФ. Виділено 

п’ять  основних кластерів НПФ України за показниками чистої вартості активів НПФ, кіль-

кості учасників, чистої вартості одиниці пенсійних активів, середнього за три останні роки 

коефіцієнту реального доходу. Кожен з кластерів має свої особливості щодо впливу на сис-

тему недержавного пенсійного забезпечення, охоплення населення та ефективності діяльнос-

ті. Виявлено диспропорції в розвитку системи НПФ. 

Розроблено методологічні основи для інформаційного забезпечення аналізу НПФ. За-

пропонована база даних, накопичена в ній інформація, методичні рекомендації щодо аналізу 

якої повинні допомогти тим, хто тільки планує обрати НПФ або приймає участь у НПФ з не-

достатнім рейтингом відкритості та доступності інформації. 

Ключові слова: накопичувальний недержавний пенсійний фонд, чисті активи, чиста ва-

ртість одиниці пенсійних внесків, коефіцієнти номінального та реального доходу, коефіцієнт 

витратності на обслуговування НПФ, доступність та відкритість інформації, кластерний ана-

ліз. 

 

Постановка проблеми. Система пен-

сійного забезпечення України за законодав-

ством складається з трьох рівнів: 

обов’язкового розподільчого, обов’язкового 

накопичувального та добровільного накопи-

чувального [1, 2]. На даний час працюють 

лише перший та третій рівень. Аналіз звітів 

Національної комісії, що здійснює регулю-

вання у сфері фінансових послуг, свідчить 

про слабкий розвиток системи недержавно-

го пенсійного забезпечення, зменшення   

кількості недержавних пенсійних фондів 

(далі – НПФ) та нерівномірне збільшення 

чистих активів.  
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Таким чином, за даними Державного 

реєстру фінансових установ на 31.12.2018 р. 

працювало 62 НПФ та 22 адміністратори 

НПФ, тоді як максимальна кількість НПФ 

була у 2009 році та становила [3]. 

Активи НПФ на 01.01.2019 р. станови-

ли лише 0,08% ВВП України (активи НПФ – 

2745,23 млн грн; ВВП – 3558706 млн грн) 

[3–4]. Тоді як в відсоток учасників системи 

недержавного пенсійного забезпечення, які 

роблять внески, в порівнянні з кількістю 

зайнятого населення працездатного віку 

становить близько 4,9% (774 тис. осіб учас-

ників НПФ проти 15718,6 тис. осіб) [3, 5].   

Тому необхідне більш детальне дослі-

дження в розрізі окремих НПФ, щоб вияви-

ти основних учасників ринку, результати 

яких впливають на загальний рівень.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Дослідженню результатів роботи 

системи недержавного пенсійного забезпе-

чення, теоретичним засадам, економіко-

математичному моделюванню присвячено 

роботи вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Актуарному оцінюванню діяльності НПФ 

присвячені роботи Л. П. Якимової, в яких 

представлена система економіко-мате-

матичних моделей для прийняття управлін-

ських рішень [6]. В роботі Є. О. Малишко 

надаються методичні та практичні рекомен-

дації суб’єктам підприємництва щодо вибо-

ру фінансових стратегій у сфері недержав-

ного пенсійного забезпечення [7]. Дослід-

ження фінансових ресурсів НПФ представ-

лено в роботі С. А. Теслюк [8]. Дослідження 

ефективності діяльності НПФ  відносно ад-

міністративних та інвестиційних  витрат 

проводиться в роботі Алсерда, Біккера, Ван 

дер Лекка [9]. Основні показники  для оцін-

ки діяльності  НПФ пропонуються в реко-

мендаціях Української асоціації інвестицій-

ного бізнесу [10]. Комітетом підприємців 

ринку фінансових послуг і з питань соціаль-

ної відповідальності бізнесу при Торгово-

промисловій палаті України розроблено ме-

тодику для побудови рейтингу відкритості 

НПФ [11]. Але не вистачає інформаційного 

забезпечення та комплексного підходу для 

оцінки НПФ за допомогою кількісних та 

якісних показників для підтримки прийнят-

тя рішень учасниками системи недержавно-

го пенсійного забезпечення 

Формулювання мети статті. Метою 

роботи  є розробка теоретичних основ  ін-

формаційного забезпечення та комплексної 

системи показників для підтримки прийнят-

тя рішень учасниками системи недержавно-

го пенсійного забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Для досягнення мети використані 

наступні методи: системний – для виявлення 

чинників, які впливають на вибір суб’єкта 

недержавного пенсійного забезпечення, ме-

тод фінансових обчислень для оцінки діяль-

ності НПФ, метод кластерного аналізу – для 

структуризації ринку НПФ, метод адитивної 

згортки критеріїв для розрахунку інтеграль-

ного показника оцінки НПФ, метод рейтин-

гування для оцінки доступності інформації 

та інтегральної оцінки. 

Аналіз діяльності недержавних пен-

сійних фондів проводиться як зовнішніми 

так і внутрішніми користувачами інформа-

ції. На макрорівні економіки стан недержав-

ного пенсійного забезпечення повинні конт-

ролювати державні органи для дослідження 

його розвитку, визначення ролі в соціально-

му забезпеченні та впливу на інші ланки 

економіки. Необхідно вчасно виявляти сиг-

нали щодо проблем діяльності як на макро-

рівні, так і на мезорівні, тобто компаніям з 

управління активами НПФ. Згідно з законом 

України НПФ є неприбутковою фінансовою 

установою, але отримувати інвестиційний 

прибуток є вкрай важливим завданням, щоб 

забезпечити збереження та примноження 

внесків вкладників. Тому для компаній з уп-

равління активами (далі – КУА) важливо 

оцінювати ефективність діяльності та про-

гнозувати майбутні показники НПФ. На ме-

зорівні для підприємств та організацій, які 

вже є клієнтами НПФ або тільки обирають 

НПФ для співпраці та на мікрорівні для ін-

дивідуальних існуючих та потенційних   

учасників необхідно мати інформацію для 

обґрунтованого вибору.  

Таким чином, мета аналізу залежить 

від рівня суб’єкта економічної діяльності. В 

свою чергу методичні підходи до аналізу 

НПФ та набір показників, які повинні бути 

розраховані, залежать від мети дослідження 

та користувачів інформації.   

На макрорівні аналізують відсоток ак-

тивів НПФ у ВВП, щоб розуміти вплив та 
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розвиток даної ланки в економічній системі 

країни. Аналіз динаміки цього показника 

говорить про недостатній розвиток системи 

недержавного пенсійного забезпечення та 

негативні тенденції щодо зменшення відсот-

ка активів НПФ у ВВП з 01.01.2016 року до 

01.01.2019 року(див. рис.1). 

 

Рис.1. Відсоток активів НПФ у ВВП за період  01.01.2006-01.01.2019 роки               

(розраховано авторами за [3,4]) 

 

Аналіз динаміки загальної вартості ак-

тивів, суми інвестиційного доходу, суми ви-

трат, що відшкодовуються за рахунок пен-

сійних активів та прибутку від інвестування 

активів НПФ показує, що до 01.01.2015 р. 

ріст цих показників був досить рівномірним, 

але у 2015 році система зазнала збитків, че-

рез що спостерігається на 01.01.2016 р. різке 

зниження показників накопичених активів, 

суми інвестиційного доходу та прибутку ( 

див. рис.2). З 01.01.2016 року означені       

показники показали ріст. 

 

 

Рис. 2. Динаміка показників системи НПФ за період  01.01.2006–01.01.2019 роки 

(складено за [3]) 
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Щодо сум пенсійних внесків та пен-

сійних виплат, то спостерігається наступне: 

до 01.01.2016 р. пенсійні внески постійно    

зростали,  з 01.01.2016 р. значний ріст при-

пинився; сума пенсійних виплат постійно   

зростає, що пояснюється досягненням пен-

сійного віку учасниками (див.рис.3).  

 

 

Рис. 3. Динаміка сум пенсійних внесків та виплат НПФ за період  01.01.2006–

01.01.2019 роки (складено за [3]) 

 

Для підприємств та організацій, інди-

відуальних учасників, які обирають суб’єкта 

недержавного пенсійного забезпечення для 

подальшої співпраці необхідна доступність 

та відкритість даних про діяльність НПФ. 

Актуальні показники, зрозуміла та зручна 

форма подачі інформації здатна збільшити 

фінансову грамотність та довіру населення. 

Тому важливо мати відповідне інформацій-

не забезпечення та методичний інструмен-

тарій для аналізу діяльності недержавних 

пенсійних фондів. Перевірка контекстного 

наповнення сайтів НПФ, адміністраторів 

НПФ та КУА НПФ, показала, що дані щодо 

показників діяльності НПФ подані в різних 

обсягах. Тому доцільно створити базу да-

них, яка буде містити показники діяльності 

недержавних пенсійних фондів, а саме якіс-

ні показники, первинні індикатори діяльнос-

ті НПФ, та похідні показники (розрахункові 

коефіцієнти).  Метою створення даної бази є 

зібрання організаційної інформації, показ-

ників фінансової звітності НПФ та побудова 

профілю або візитівки НПФ. Профіль НПФ 

повинен відображати актуальні показники 

та мати можливість висвітлення інформації 

за попередні періоди в табличному та графі-

чному вигляді.  

Якісні показники, які представлені на 

сайтах НПФ, адміністраторів НПФ та КУА 

НПФ оцінюються за алгоритмом, в основу 

якого покладено методику, складену Комі-

тетом підприємців ринку фінансових послуг 

і з питань соціальної відповідальності бізне-

су при Торгово-промисловій палаті України 

[11]. Авторами дороблена система оцінки 

наявності чистої вартості одиниці пенсійних 

активів, наявність окремих фінансових по-

казників та фінансової звітності взагалі,  

можливість отримання власного кабінету 

тощо.  Якісні показники: 

1. Повна інформація про НПФ, 

адміністратора НПФ, КУА; код за ЄДРПОУ, 

повне найменування, контактні дані (об-

ласть, повна адреса. ПІБ керівника), свідоц-

тво про реєстрацію фінансової установи (се-

рія, номер, дата видачі) 

2. Посилання на власний робо-

чий сайт, сторінку НПФ на сайті Адмініст-

ратора пенсійних фондів (АПФ) та/або КУА 

(за наявність сторінки 0,5 балів). 
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3. Оцінка доступності та актуальності 

інформації на сайті: 

a) Наявність на сайті або сторінці НПФ 

на сайті АПФ або КУА історії чистої вар-

тості одиниці пенсійних активів у вигляді 

графіку та її зміни у відсотках за різні про-

міжки часу (від 0 до 2,5 балів). Також вра-

ховуємо співставлення з індексом інфляції, 

можливість обирати період.  

b) Наявність на сайті або сторінці 

НПФ детального портфелю пенсійного фон-

ду (від 0 до 2,5 балів). Враховується те, на 

скільки детально розкрита інформація про 

структуру активів НПФ, можливість обира-

ти певний момент часу. 

c) Наявність на сайті або сторінці НПФ 

інформації про компанії, які його обслуго-

вують (від 0 до 0,75). Враховується повнота 

інформації. 

d) Наявність на сайті або сторінці 

НПФ статутних документів (від 0 до 1). 

e) Наявність на сайті або сторінці НПФ 

інформації про органи управління пенсійно-

го фонду (члени Ради НПФ, інформація про 

них, загальний стаж роботи)  (від 0 до 0,75). 

f) Наявність на сайті таких показників 

як чиста вартість активів, кількість учасни-

ків всього та кількість учасників, які отри-

мують виплати, дохідність, кількість пен-

сійних внесків та виплат. За кожний показ-

ник по 0,1 балу плюс 0,4 бали за можливість 

обирати період 

g) Наявність фінансової звітності на 

сайті або сторінці НПФ (0,5 балів). 

h) Наявність можливості отримання 

власного кабінету (0,5 балів). 

Максимальна оцінка за якісними по-

казниками – 10, таким чином отримуємо по-

казник доступності та відкритості інформа-

ції НПФ. Виявлено, що рейтинг доступності 

та відкритості інформації залежить від адмі-

ністратора НПФ.   

Перейдемо до кількісних показників. 

Первинні показники діяльності містяться у 

фінансовій звітності НПФ [2].  

Для оцінки ефективності діяльності 

НПФ обрано основні показники, розрахунок 

та зміст яких представлено в таблиці 1. При 

аналізі діяльності НПФ більше значення по-

казників 1-6 конкретного НПФ порівняно з 

іншими НПФ є позитивним, показник 7 чим 

менше, тим краще. На основі показників 1–4 

розраховується приріст значень інвестицій-

ного прибутку, чистого прибутку, чистих 

активів, чистої вартості одиниці пенсійних 

внесків НПФ та прибутковості чистих акти-

вів. Зростання цих показників у динаміці 

свідчить про позитивні тенденції. 

 

Таблиця 1  

Система показників для оцінки результатів діяльності НПФ* 

 
Показник Розрахунок Зміст 

1 2 3 

1. Чиста вартість 

активів (вартість 

чистих активів) 

НПФ  (грн.) 

Різниця між вартістю активів НПФ на день проведення 

підрахунку та загальною сумою  зобов'язань  НПФ,  

що  підлягають  виконанню  на  день проведення під-

рахунку. 

Характеризує обсяг активів, 

що покривають зобов’язання 

перед учасниками НПФ по 

пенсійних накопиченнях. 

2. Кількість учас-

ників 

Загальну чисельність учасників НПФ за даними фінан-

сової звітності 

Характеризує оцінку резуль-

тативності НПФ щодо залу-

чення учасників. 

3. Прибуток (зби-

ток) від інвесту-

вання активів 

НПФ (грн.) 

Сума доходів від здійснення операцій з активами НПФ 

за і-тий період + сума пасивних доходів, отриманих на 

активи НПФ за і-тий період + сума інших доходів 

(втрат) НПФ – сума понесених витрат, в т. ч. сплаче-

них податків за і-тий період. 

Відображає прибуток (зби-

ток), отриманий в результаті  

інвестування активів НПФ. 

4. Чиста вартість 

одиниці пенсійних 

внесків НПФ  

(ЧВО) 

Визначається шляхом ділення чистої вартості активів 

НПФ на загальну кількість одиниць пенсійних внесків 

на день підрахунку. ЧВО на день надходження першо-

го пенсійного внеску до НПФ встановлюється у розмі-

рі 1 гривня. 

Відображає зміну вартості 

кожної 1 грн., що надійшла до 

НПФ у вигляді пенсійних 

внесків, отже показує збіль-

шення або зменшення суми 

пенсійних внесків. 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

5. Коефіцієнт но-

мінального доходу 

пенсійного фонду 

КНД = (
ЧВОі

ЧВОі−1
− 1) ∗ 

365

К
∗ 100, 

де  ЧВОі – чиста вартість одиниці пенсійних внесків 

пенсійного фонду на кінець звітного періоду; 

ЧВОі−1 – чиста вартість одиниці пенсійних внесків 

пенсійного фонду на початок звітного періоду; 

К – к-сть календарних днів у розрахункову періоді 

(для розрахунку за рік К дорівнює 365). 

Показує на скільки збільши-

лась кожна вкладена одиниця 

пенсійних активів. 

6. Коефіцієнт реа-

льного доходу 

пенсійного фонду 

КРД = (
ЧВОі∗100

ЧВОі−1∗𝐼
− 1) ∗  

365

К
∗ 100, 

де  ЧВОі – чиста вартість одиниці пенсійних внесків 

пенсійного фонду на кінець звітного періоду; 

ЧВОі−1 – чиста вартість одиниці пенсійних внесків 

пенсійного фонду на початок звітного періоду; 

І - індекс споживчих цін (рівень інфляції) за звітний 

період. 

К – к-сть календарних днів у розрахункову періоді 

(для розрахунку за рік К дорівнює 365). 

Показує на скільки збільши-

лась кожна вкладена одиниця 

пенсійних активів враховую-

чи фактор інфляції. 

7. Коефіцієнт ви-

тратності на об-

слуговування 

НПФ   

Відношення суми витрат на надавачів послуг за і-тий 

період до загальної суми активів НПФ, загальна за і-

тий період 

Сума витрат надавачів послуг складається з  сума ви-

трат на оплату послуг з адміністрування НПФ, з уп-

равління активами НПФ, послуги зберігача та з прове-

дення аудиту НПФ 

Характеризує вико-

ристання пенсійних активів на 

покриття витрат на обслуго-

вування НПФ, 

*складено авторами за [9, 10, 12]  

 

Детальний фінансовий аналіз діяль-

ності НПФ можливо проводити за показни-

ками квартальної та річної звітності, але не-

доліком його є неоперативність. Тому пот-

рібне експрес-оцінювання, яке буде показу-

вати окремі показники діяльності на певний 

на момент часу.  Для цього доцільно вико-

ристовувати показник зміни чистої вартості 

одиниці пенсійних внесків (далі – ЧВО) та 

графік ЧВО з початку діяльності фонду. 

Оскільки чиста вартість одиниці пенсійних 

внесків на день надходження першого пен-

сійного внеску до пенсійного фонду вста-

новлюється у розмірі 1 гривня, то чим біль-

ший цей показник на певну дату, тим більше  

зросли внески учасника. Але треба врахову-

вати фактор інфляції, тому одночасно на 

графіку необхідно представити графік ін-

дексу інфляції для відображення реального 

доходу. 

Запропонована база даних НПФ по-

винна містити всі фінансові звітності НПФ в 

доступному для обробки вигляді та надавати 

користувачам інформацію за введеними за-

питами. Доцільно занести всю інформацію, 

яка описана вище по якісним показникам, та 

розраховувати коефіцієнти номінального та 

реального доходу та коефіцієнти витратнос-

ті на обслуговування НПФ. 

За допомогою адитивної згортки роз-

раховуємо інтегральний показник оцінки 

НПФ на основі 4 представлених показників, 

а саме чиста вартість одиниці пенсійних 

внесків, середній коефіцієнт реального до-

ходу пенсійного фонду за 2016–2018 роки, 

коефіцієнт витратності на обслуговування та 

загальний показник доступності та відкри-

тості інформації НПФ. Значення інфляції за 

даними статистики 12,4% у 2016 р., 13,7% у 

2017 р., 9,8% у 2018 р. Кожен з показників 

має однаковий коефіцієнт значимості. В ре-

зультаті розрахунків отримуємо рейтинг 

НПФ, який представлено в таблиці 2. 

НПФ суттєво відрізняються за розмі-

рами чистих активів та кількістю учасників. 

Тому з погляду державного регулювання, 

оцінки впливу на державні фінанси та соці-

альне забезпечення проведемо кластерний 

аналіз за показниками чистої вартості акти-

вів, кількості учасників, чистої вартості 

одиниці пенсійних активів та середньому за 

три попередні роки (2016–2018) значенню 

коефіцієнту реального доходу.  
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Таблиця 2  

Рейтингування НПФ за інтегральним показником* 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 ПриватФонд 6,764803 0,51% 3,17% 8,2 0,8690 

2 

Корпоративний недер-

жавний пенсійний фонд 

Національного банку 

України 3,654479 3,24% 0,24% 9,15 0,8517 

3 Укрексімбанк 4,040658 5,36% 0,79% 7,35 0,8028 

4 Династія 3,56 4,38% 2,96% 8,5 0,7879 

5 ОТП Пенсія 3,954552 0,89% 4,23% 8,75 0,7713 

6 Емерит-Україна 4,816474 1,87% 3,38% 7,35 0,7701 

7 Лаурус 3,641683 1,24% 4,41% 8,6 0,7533 

8 Соціальний стандарт 3,68093 0,81% 4,23% 8,5 0,7514 

9 Столичний резерв 2,623426 –0,03% 2,01% 8,7 0,7497 

10 Резерв Рівненщини 2,978338 0,56% 4,28% 8,7 0,7306 

11 Резерв Тернопілля 3,125983 –0,27% 4,55% 8,7 0,7269 

12 ВСІ 3,57553 –6,02% 5,78% 9,3 0,7125 

13 Магістраль 2,351857 0,54% 3,64% 8,5 0,7100 

14 

Фонд пенсійних заоща-

джень 1,665051 3,43% 3,84% 8,5 0,6985 

15 Надійна перспектива 2,40424 –3,24% 3,69% 8,5 0,6887 

16 Джерело 1,611426 0,47% 3,43% 8,5 0,6855 

17 Покрова 2,844126 –5,25% 6,34% 9,3 0,6811 

18 Арта 3,185161 –4,91% 5,44% 8,5 0,6801 

19 Соціальна перспектива 3,092993 –2,07% 6,33% 8,5 0,6796 

20 

Український пенсійний 

контракт 2,054616 –0,03% 4,81% 8,5 0,6771 

21 Прикарпаття 1,994917 1,39% 2,94% 7,35 0,6698 

22 Турбота 1,561093 –5,50% 3,98% 9,3 0,6696 

23 Європа 1,840511 –2,99% 6,58% 9,3 0,6537 

24 Фармацевтичний 3,008709 0,27% 4,22% 6,6 0,6526 

25 Кремінь 1,161001 –2,53% 5,30% 9,3 0,6514 

26 Пенсійний капітал 1,75591 –2,00% 5,51% 8,5 0,6435 

27 

Гірничо-металургійний 

професійний пенсійний 

фонд 1,724146 –4,17% 6,73% 9,3 0,6400 

28 Шахтар 2,43394 –5,79% 6,73% 8,5 0,6269 

29 

Українська пенсійна спі-

лка 1,757834 –6,81% 5,10% 8,5 0,6215 

30 

Українська Пенсійна 

Фундація 1,89293 7,93% 1,18% 4,05 0,6094 

31 Гарант - Пенсія 1,831915 –9,04% 7,22% 9,3 0,6076 

32 

ВНПФ "Соціальна підт-

римка" 1,081056 –9,11% 6,60% 9,3 0,5892 

33 Соціальні гарантії 2,357146 –0,23% 3,90% 5,35 0,5839 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 

34 Ініціатива 1,283496 –4,70% 7,19% 8,5 0,5836 

35 Фріфлайт 0,831448 –6,14% 6,54% 8,5 0,5685 

36 Взаємодопомога 0,625161 –3,92% 7,96% 8,5 0,5518 

37 Причетність 2,17299 –10,28% 6,99% 7,2 0,5381 

38 Перший Нафтогазовий 0,662286 –8,95% 9,09% 9,3 0,5354 

39 Дністер 1,766907 –2,37% 5,17% 3,75 0,4698 

40 Європейський вибір 1,903417 –10,97% 6,15% 5,2 0,4626 

41 

Професійний пенсійний 

фонд Незалежної галузе-

вої професійної спілки 

енергетиків України 1,777425 –6,43% 5,82% 4,25 0,4546 

42 

Український пенсійний 

фонд 1,01578 0,44% 8,16% 4,65 0,4452 

43 

Український пенсійний 

капітал 1,623443 –5,74% 6,61% 4,1 0,4350 

44 

Всеукраїнський пенсій-

ний фонд 1,255674 –4,31% 5,00% 3,5 0,4327 

45 Перший профспілковий 1,51081 –5,23% 5,45% 3,5 0,4297 

46 Україна 1,95523 –4,03% 4,95% 2,6 0,4275 

47 Ніка 0,726686 –8,89% 3,53% 3,75 0,4186 

48 Національний 0,391166 –6,43% 6,50% 3,5 0,3646 

49 Довіра-Україна 1,84626 –4,96% 8,69% 2,6 0,3592 

50 Надія 1,38509 –3,77% 8,63% 2,6 0,3501 

51 Золотий вік 1,14825 –5,45% 7,60% 2,6 0,3475 

52 

Корпоративний недер-

жавний пенсійний фонд 

ТПП України 0,165291 –32,39% 5,11% 5,85 0,3123 

53 Пенсійна опіка 0,612743 –34,34% 2,19% 3,75 0,2849 

54 

Українська ощадна скар-

бниця 0,92557 –19,12% 12,28% 3,35 0,2128 

55 Хлібний 0,609705 –13,81% 16,13% 3,5 0,1775 

* розраховано авторами за даними фінансової звітності НПФ 

 

До першого кластеру увійшов Корпо-

ративний недержавний пенсійний фонд На-

ціонального банку України. Він є лідером за 

величиною чистих активів (майже 50% від 

чистих активів системи). Та має максималь-

ний прибуток від інвестування активів     

(більше 60% від суми прибутку всієї систе-

ми у 2017 році). Діяльність даного НПФ 

найбільше впливає на всю систему стосовно 

приросту активів. Хоча чиста вартість оди-

ниці пенсійних активів має не найвище зна-

чення, коефіцієнт реального доходу був до-

датній. Збитки даного НПФ також значно 

впливають на показники всієї системи, як 

було у 2015 році. 

До другого кластеру віднесено НТ 

«НПФ  НКПФ ВАТ «Укрексімбанк»,  ВНПФ 

«ПриватФонд», «ОТП Пенсія», «Емерит-

Україна». Вони мають значний обсяг акти-

вів (2–5 місця серед всіх НПФ) та високі по-

казники чистої вартості пенсійних активів, 

але коефіцієнт реального доходу за 2017 рік  

ВНПФ «Емерит-Україна» має від’ємний. 

До третього кластеру віднесено НПФ 

«Фармацевтичний», Професійний пенсійний 

фонд Незалежної галузевої професійної  

спілки енергетиків України, «ВСІ», «Динас-

тія». Ці фонди схожі за розміром величини 

чистих активів (6–9 місце) та кількістю   

учасників (хоча НПФ Фармацевтичний має 

значно меншу кількість учасників). 

До четвертого кластеру віднесено на-

ступні НПФ: «Україна», «Український пен-

сійний фонд», «Соціальний стандарт», «Ма-
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гістраль», «Причетність», «Європа», «Соці-

альна перспектива», «АРТА», «Ніка». Цей 

кластер відрізняється меншою величиною 

активів та кількістю учасників у кожного з 

фондів. Таким чином результати діяльності 

саме цих фондів впливають на більшість 

учасників системи НПФ. Хоча значення   

чистої вартості одиниці пенсійних активів   

більшості НПФ даного кластеру більше 1, 

але коефіцієнт реального доходу у більшості 

менше 0.   

П’ятий кластер найбільший. До нього 

входять всі інші НПФ. Характерними риса-

ми є невелика кількість учасників, невели-

кий розмір чистих активів, та невелика чис-

та вартість одиниці пенсійних внесків. Тре-

ба зазначити, що з 58 НПФ, які досліджува-

лись, 3 припинили свою діяльність у 2019 

році шляхом приєднання до інших НПФ. 

Інформацію про 4 із 62 зареєстрованих на 

31.12.2018 року НПФ не було знайдено у 

відритому доступі.  

Висновки. Система недержавних пен-

сійних фондів була досліджена за допомо-

гою розрахунку якісних та кількісних по-

казників НПФ. За якісними показниками 

наповнення сторінок НПФ у відкритому до-

ступі розраховано загальний показник до-

ступності та відкритості інформації НПФ, 

який враховується в інтегральному показни-

ку. Інтегральний показник оцінки НПФ роз-

раховується на основі 4 показників та       

дозволяє провести рейтингування привабли-

вості НПФ для вкладників. На першому міс-

ці ВПФ «ПриватФонд». Другий та третій 

показник мають корпоративні НПФ Націо-

нального банку України та «Укрексімбан-

ку».  

Розподілення НПФ за допомогою   

кластерного аналізу дає змогу більш деталь-

но проводити прогнозування щодо розвитку 

системи недержавного пенсійного забезпе-

чення. Аналіз показників діяльності учасни-

ків добровільного пенсійного забезпечення 

показує слабкий розвиток цього рівня пен-

сійної системи України. Також виявлені 

диспропорції в розвитку системи недержав-

ного пенсійного забезпечення. Корпоратив-

ний недержавний пенсійний фонд Націо-

нального банку України, який є лідером за 

багатьма позиціями, не є доступним для 

всіх.  

Найбільший за розміром учасників 

НПФ Магістраль входить до четвертого  

кластеру. Результати його фінансових по-

казників свідчать про недостатню ефектив-

ність, але щодо якісних показників доступ-

ності та відкритості інформації він один з 

найкращих. 

ВПФ «ПриватФонд» має найбільшу 

величину чистої вартості пенсійних активів, 

відноситься до третього кластеру, має хо-

роший показник відкритості та доступності, 

але коефіцієнт реального доходу за 2016 рік 

був від’ємним.  

Постійний моніторинг інформації за 

допомогою накопичення в базі даних та ме-

тодичних рекомендацій щодо аналізу пови-

нен допомогти тим, хто тільки планує обра-

ти НПФ, приймає участь у НПФ з недостат-

нім рейтингом відкритості та доступності 

інформації.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К АНАЛИЗУ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

О. Ю. Приходченко, старший преподаватель, Национальная металлургическая          

академия Украины, С. Д. Приходченко, к. т. н, ассистент, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Целью работы является разработка теоретических основ информационного обеспече-

ния и комплексной системы показателей для поддержки принятия решений участниками сис-

темы негосударственного пенсионного обеспечения. В статье сделан анализ результатов дея-

тельности системы негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ) Украины с 2006 

по 2018 год. 

Использованы следующие методы: системный – для выявления факторов, влияющих на 

выбор субъекта негосударственного пенсионного обеспечения, метод финансовых вычисле-

ний для оценки деятельности НПФ, метод кластерного анализа – для структуризации рынка 

негосударственных пенсионных фондов, метод аддитивной свертки критериев для расчета 

интегрального показателя оценки НПФ, метод рейтингования – для оценки доступности и 

открытости информации и интегрального показателя оценки НПФ. 

В работе представлена разработанная система количественных и качественных показа-

телей деятельности НПФ, с помощью которой был проведен анализ пятидесяти восьми НПФ 

Украины состоянием на 31.12.2018 р. Усовершенствована система качественных показателей 

оценки открытости и доступности информации о НПФ. Предложен и рассчитан интеграль-

ный показатель, который учитывает количественные и качественные параметры, а именно: 

показатель чистой стоимости единицы пенсионных активов, коэффициент реального дохода 

средний за три последних года, коэффициент затратности на обслуживание НПФ и обеспе-
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чение открытости и доступность информации о НПФ. Было выделено пять основных класте-

ров НПФ Украины по показателям чистой стоимости активов НПФ, количества участников, 

чистой стоимости единицы пенсионных активов, среднего за три последних года коэффици-

ента реального дохода. Каждый из кластеров имеет свои особенности по влиянию на систему 

негосударственного пенсионного обеспечения, охват населения и эффективность деятельно-

сти. Выявлены диспропорции в развитии системы НПФ. 

Разработаны методологические основы для информационного обеспечения анализа 

НПФ. Предложенная база данных, накопленная в ней информация, методические рекомен-

дации по анализу должны помочь тем, кто только планирует выбрать НПФ или принимает 

участие в НПФ с недостаточным рейтингом открытости и доступности информации. 

Ключевые слова: накопительный пенсионный фонд, чистые активы, чистая стоимость 

единицы пенсионных взносов, коэффициенты номинального и реального дохода, коэффици-

ент затратности на обслуживание НПФ, доступность и открытость информации, кластерный 

анализ.  

 

INFORMATION SUPPLY AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ANALYSIS 

OF NON-STATE PENSION FUNDS 

O. Y. Prykhodchenko, Senior Lecturer, National Metallurgical Academy of Ukraine,   

S. D. Prykhodchenko, Ph. D (Tech.), Assistant Lecturer, Dnipro University of Technology  

 

The article provides an analysis of the performance of the system of non-governmental pen-

sion funds (NPFs) of Ukraine from 2006 to 2018. The purpose is to develop the theoretical founda-

tions of information support and a comprehensive system of indicators to support customers’ deci-

sions in the non-state pension system.  

The following methods were used: systemic - to identify factors that influence the choice of a 

non-governmental pension entity, method of financial calculations to evaluate the activity of NPFs, 

method of cluster analysis - to structure the market of non-state pension funds, method of additive 

convolution of criteria for calculating the integral index of assessment, a rating method for as-

sessing the accessibility and openness of information and the integrated NPF valuation index. 

The paper presents the developed system of quantitative and qualitative indicators of NPF ac-

tivity, by means of which 58 NPFs of Ukraine were analyzed on 31.12.2018. The system of qualita-

tive indicators of estimation of openness and accessibility of information on NPF has been im-

proved. An integral indicator is proposed and calculated that includes quantitative and qualitative 

parameters, namely the indicator of the net asset value of a retirement asset, the coefficient of real 

income over the last three years, the coefficient of the cost of servicing NPFs and the openness and 

accessibility of NPF information. Five main clusters of NPFs of Ukraine were identified according 

to the indicators of the net asset value of the NPFs, the number of participants, the net asset value of 

the pension assets, the average real income ratio over the last three years. Each of the clusters has its 

own peculiarities regarding the impact on the private pension system, population coverage and per-

formance. Disparities in the development of the NPF system have been identified. 

Methodological bases for informational support of NPF analysis are developed. The proposed 

database, the information accumulated in it, the methodological recommendations for the analysis 

should help those who are planning to choose an NPF or participate in an NPF with a lack of open-

ness and accessibility of information. 

Keywords: cumulative non-state pension fund, net assets, net worth of unit contribution, nom-

inal and real income ratios, NPF service cost ratio, accessibility and openness of information, clus-

ter analysis. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

І. М. Тофан, к. е. н., доцент, Львівський національний аграрний університет, imt71@ukr.net, 

Л. В. Синявська, к. е. н., доцент, Львівський національний аграрний університет, 

1971slvs@gmail.com 

 

У статті проведено порівняльну характеристику оподаткування заробітної плати на 

предмет дотримання принципу соціальної справедливості в Україні та Польщі. Опрацьовано 

матеріали досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців з питань організації оподатку-

вання заробітної плати та дотримання рівня податкової дисципліни платників податків. Вио-

кремлено проблематику застосування єдиної ставки податку з доходів фізичних осіб та необ-

ґрунтованість її використання тривалий період в Україні.  Виявлено дискусійні та неодно-

значні рішення, прийняті  фіскальною службою при адмініструванні оподаткування заробіт-

ної плати. На даний час у податковій системі України застосовується єдина ставка податку 

до доходів у вигляді заробітної плати, що не дозволяє у повній мірі використати один із ба-

зових принципів оподаткування. Кардинально протилежна система оподаткування доходів 

фізичних осіб функціонує в Польщі, яка ґрунтується на застосуванні різних ставок податків, 

що  залежать від суми нарахованого доходу (прогресивне оподаткування).  

Наведено основні відмінності в організації оподаткування заробітної плати України та 

Польщі та висвітлено існуючі проблемні аспекти застосування єдиної ставки податку на  за-

робітну плату в України. Окреслено переваги застосування шкали оподаткування доходів 

фізичних осіб на прикладі її застосування фіскальною службою Польщі. Обґрунтовано доці-

льність зміни порядку оподаткування заробітної плати. На підставі проведеного дослідження 

запропоновано з конкретні дії з вдосконалення організації оподаткування шляхом уведення 

диференційованих ставок податку з метою дотримання принципу соціальної справедливості. 

Продемонстровано, що прогресивна шкала оподаткування доходів громадян стане реальним 

та дієвим засобом зміни методики оподаткування доходів фізичних осіб та наблизить вітчиз-

няну податкову систему до європейських стандартів.  

Ключові слова: податок з доходів фізичних осіб, соціальна справедливість, квота дохо-

ду, податкова квота, шкала оподаткування, специфіка оподаткування в Україні та Польщі.  

 

Постановка проблеми. Оподатку-

вання доходів фізичних осіб має давню істо-

рію і є одним із ключових обов’язкових пла-

тежів, що формують надходження до бюд-

жетів усіх рівнів. До переваг цього податку 

відносять його часткову соціальну справед-

ливість, оскільки він ставить рівень оподат-

кування в пряму залежність від обсягу до-

ходу платників, але на жаль, на відміну від 

країн Європейського Союзу, не диференці-

ює його в Україні,. Нагальною проблемою 

прибуткового оподаткування в усі часи, бу-

ло дотримання принципу соціальної справе-

дливості шляхом їх диференціації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Висвітленню проблематики оподаткування 

доходів громадян присвятили свої наукові 

праці такі зарубіжні вчені, як E. Аткінсон, 

Дж. Стігліц, Е. Селігман, Дж. Міррліс, Т. 

Пікетті, Е. Саєз. В основному риторика їх 

досліджень зводиться до дотримання рівня 

податкової дисципліни платників податків 

та збереження принципів соціальної справе-

дливості державою при оподаткуванні дохо-

дів фізичних осіб (надалі ПДФО). Вагомими 

є і результати досліджень вітчизняних нау-

ковців, а саме В. Андрущенка, О. Десятнюк, 
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Ю. Іванова, В. Л. Сідельнікової, А. Соко-

ловської, А. Крисоватого, К. Швабія, в час-

тині оцінки адміністрування індивідуально-

го оподаткування протягом останніх десяти-

літь. Так, В. Андрущенко вважає, що вер-

шиною справедливості в оподаткуванні до-

ходів здавна є прогресивна шкала оподатку-

вання [1, с.57]. На думку Ю. Іванова, А. 

Крисоватого, О. Десятнюк, внаслідок зни-

ження загального рівня податкового наван-

таження та ліквідації шкали оподаткування 

надходження від сплати ПДФО зменшились 

і в номінальному, і в реальному виразі [2, 

с.315]. Л. Сідельникова і О. Найденко  конс-

татують що реалізація принципу соціальної 

справедливості оподаткування в регіональ-

ному аспекті, на жаль, майже не здійснено. 

Мешканці всіх регіонів України сплачують 

податок на доходи фізичних осіб за однако-

вою ставкою, але отримують різну заробітну 

плату [3, с.92]. К. Швабій вважає, що більш 

справедливий розподіл податкового наван-

таження досягається не за рахунок збіль-

шення прогресії податку, тобто через запро-

вадження високих граничних ставок подат-

ку, а через застосування такого      елементу 

податку, як стандартні та персональні вира-

хування з бази оподаткування [4, с.129].  

При наявності значної доробки у даній 

сфері досліджень залишаються невирішени-

ми чи не ключові елементи оподаткування – 

альтернатива єдиній ставці податку на заро-

бітну плату та відсутність диференційовано-

го підходу до ставок оподаткування. Змен-

шення рівня реальних доходів громадян та 

значна трудова міграція вимагають  поглиб-

лених наукових досліджень з справляння 

ПДФО та формування пропозицій з метою 

підвищення його фіскальної ефективності та 

соціальної справедливості. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є оцінка оподаткування заробіт-

ної плати в Польщі та окреслення вітчизня-

них перспектив адміністрування ПДФО.  

 Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Майже тридцятирічна історія опо-

даткування доходів фізичних осіб, особливо 

в частині оподаткування заробітної плати, 

дає підстави для підведення певних підсум-

ків податкових реформ та новацій. Усього 

тринадцять років функціонувала шкала опо-

даткування доходів громадян і вже більше 

ніж п’ятнадцять років діє єдина ставка по-

датку, яка нівелює особливості прогресив-

ного оподаткування, яке притаманне подат-

ковим системам усіх розвинутих країн світу.  

Оподаткування доходів фізичних осіб 

є одним з ключових обов’язкових платежів 

який щорічно вносить значний вклад у до-

ходну частину зведеного бюджету країни. 

Так за даними офіційного сайту Державної 

служби статистики частка ПДФО у структу-

рі місцевих бюджетів України протягом 

2018 р. складала – 60,3%, або 127,7 млрд. 

грн [6].  Протягом 2015–2018 рр. спостеріга-

ється тенденція до зростання частки цього 

податку, а значить, і важливості його адмі-

ністрування при формуванні доходів місце-

вих бюджетів. Хоча варто зазначити, що у 

2013–2014 рр. ця частка досягала майже 

83%. Даний податок є одним із системо 

утворюючих, а тому потребує постійного 

моніторингу його фіскальної ефективності. 

Перш за все, це стосується дотримання 

принципу соціальної справедливості та по-

шуку альтернативи діючій єдиній ставці 

ПДФО. Згідно п1. Ст.167. Розділу IV Подат-

кового кодексу України, ставка податку ста-

новить 18 % бази оподаткування щодо до-

ходів, нарахованих (виплачених, наданих) у 

тому числі, але не виключно у формі заробі-

тної плати, інших заохочувальних та компе-

нсаційних виплат або інших виплат і вина-

город, які нараховуються (виплачуються, 

надаються) платнику у зв’язку з трудовими 

відносинами та за цивільно-правовими до-

говорами [7].  

Досвід розвинутих країн світу та най-

ближчих сусідів України із членів Євросою-

зу щодо оподаткування доходів громадян 

наводить на роздуми про доречність ви-

вчення можливостей і використання окре-

мих його позитивів. Так у Польщі, аналогіч-

ний податок (РІТ) є одним із найпоширені-

ших публічних зборів. Платниками податку 

є польські громадяни та іноземці. Оподатку-

вання іноземців, які офіційно отримують 

доходи на території Польщі, у будь-якому 

випадку є об’єктом оподаткуванню в Поль-

щі, аналогічна методика діє і в Україні.  

Зазвичай доходи, які фізична особа 

отримує на підставі трудового договору, 

підряду чи договору про надання послуг, 

протягом року виплачуються податковим 
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агентом, який є підзвітним фіскальній служ-

бі. Як правило по завершенню календарного 

року кожна фізична особа самостійно розра-

ховує свій податок за останній рік і подає 

декларацію за окремими виключеннями. 

Термін складання більшості податкових де-

кларацій за 2018 р. закінчився 30.04.2019 р. 

Вперше у 2019 р. Національна податкова 

адміністрація Польщі планує підготувати 

для кожного платника податків річну подат-

кову декларацію. Це станеться внаслідок 

прийнятих 28.08.2018 р. урядом поправок до 

закону про податкові декларації.  

 Основним типом декларації, яку по-

дають найбільше платників, є РІТ-37. Цей 

документ використовується, якщо протягом 

року дохід був отриманий від польського 

податкового агента. Якщо ж платник подат-

ків отримував доходи з інших джерел, то 

застосовується декларація типу РІТ-36 – 

формуляр,  що відображає крім вищезазна-

чених доходів доходи надходили від нере-

зидента: доходи з економічної діяльності, 

нерухомості чи доходи з-за кордону. Ставки 

податку залежать від сум доходу і є          

диференційованими. Це основна відмінність 

оподаткування доходів громадян Польщі та 

України. Яким же чином змінюються ставки 

податку в залежності від доходу і чи це 

впливає на дотримання принципу соціальної 

справедливості у цілому?  

У Польщі діють дві ставки податку, які 

відчутно різняться і створюють належну 

відмінність в оподаткуванні, забезпечуючи 

принцип соціальної справедливості. На на-

шу думку, можна вважати таке оподатку-

вання доходів фізичних осіб прогресивним, 

адже по мірі зростання доходу, вдвічі зрос-

тає ставка його оподаткування. У 2019 р. 

ставки податку на доходи фізичних осіб бу-

ли 16% і 32%. Якщо дохід фізичної особи в 

рік не перевищує 85520 злотих то ставка 

податку не перевищує 18%, і 32% – для су-

ми доходу, яка перевищує цю квоту [8]. По-

ряд з цим до доходів застосовується сума, 

яка не оподатковується або дозволяє змен-

шити об’єкт оподаткування – частка доходу 

або квота доходу. Існує квота доходу, віль-

ного від податку, яка становить за 2018 р. 

6560 злотих. Для тих, хто заробляє понад 

6560, але не більше 8 тис. злотих, ця квота 

доходу пропорційно зменшується. Механізм 

подальшого зменшення квоти доходу засто-

совується у регресивної пропорції до суми 

доходу яка не перевищує 127тис. злотих. 

Дохід фізичної особи  більше цієї суми не 

передбачає застосування квоти доходу без 

оподаткування. ПІT сплачується, зокрема, 

від доходів з трудового договору, договору 

підряду чи договору про надання послуг. 

Якщо використовуються інші джерела до-

ходу – ставки можуть диференціюватись. 

Таким чином, ставки податку доходу  

у вигляді заробітної плати в Україні суттєво 

відрізняється від чинної системи оподатку-

вання доходу фізичних осіб в Польщі. В  

Польщі фактично діє шкала оподаткування 

доходів фізичних осіб, яка диференціює су-

ми фактичного доходу внаслідок застосу-

вання квоти доходу та різних ставок подат-

ку. Такий підхід значно активізує подальше 

використання принципу соціальної справед-

ливості при адмініструванні прибуткового 

податку. Крім того суми податку можна 

знизити за фактом здійснення витрат, які 

дозволені податковим законодавством, а 

саме:  внески на соціальне та медичне стра-

хування, які сплачуються протягом року. 

Внески дозволяють знизити як підставу 

оподаткування (внески на соціальне страху-

вання), так і сам податок (частина внесків на 

медичне страхування).  

У тих громадян, хто має на вихованні 

неповнолітніх дітей, або студентів, магіст-

рів, ординаторів до 25 років, є також підста-

ви на зменшення суми оподаткованого до-

ходу із деякими застереженнями. Так, плат-

ник, який виховує одного або двох дітей, 

може зменшити суму неоподаткованого до-

ходу на 1112,04 злотих на кожну дитину, а 

на третю дитину сума пільгового доходу 

зросте до 2000,04 злотих, а на четверту й 

наступних – до 2700 злотих. У разі вихован-

ня платником податку тільки однієї дитини 

пільга надається, якщо батьки отримали ра-

зом не більше 112 000 злотих за рік. Ціка-

вим є той факт, що такими пільгами на дітей 

може скористатись резидент, якщо діти пос-

тійно проживають поза межами Польщі. 

Крім того платник податку з доходу може 

зробити добровільне пожертвування або 

перерахування податку в межах 1% на влас-

ний розсуд. Про це треба попередити фіска-

льну службу зробивши відповідні записи у 
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податковій декларації. Це ще одна відмін-

ність яка різнить вітчизняне та польське 

оподаткування доходів громадян. 

Висновки. Проведений моніторинг 

оподаткування доходів фізичних осіб в 

Польщі показав відмінність у підходах до 

застосування ставок податку. На відміну від 

вітчизняного оподаткування доходів грома-

дян у Польщі застосовують прогресивне 

оподаткування. В Україні застосовується 

єдина ставка податку до доходів у вигляді 

заробітної плати, що повністю нівелює за-

стосування принципу соціальної справедли-

вості в оподаткуванні. На нашу думку, до-

речно скористатися польським досвідом та 

повернутися до прогресивного оподатку-

вання доходів фізичних осіб. Межі доходів 

громадян України різняться кардинальним 

чином і питання диференціації ставок пода-

тків є нагальним питанням сьогодення. За-

вдяки запровадженню прогресивної шкали 

оподаткування доходів громадян місцеві 

бюджети зможуть отримати значні надхо-

дження від високих доходів, а власники не-

високих доходів завдяки нижчої ставки по-

датку заощадять частину коштів.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ: ОПЫТ ПОЛЬШИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 

УКРАИНЫ 

И. М. Тофан, к. э. н., доцент, Л. В. Синявская, к. э. н., доцент, 

 Львовский национальный аграрный университет 

 

В статье проведена сравнительная характеристика налогообложения заработной платы 

на предмет соблюдения принципа социальной справедливости в Украине и Польше. Обрабо-

таны материалы исследований зарубежных и отечественных ученых по вопросам органи-
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The article presents a comparative description of the taxation of wages for the observance of 

the principle of social justice in Ukraine and Poland.  The materials of research of foreign and 

domestic scientists concerning the organization of the taxation of wages and compliance with the 

tax discipline of taxpayers are considered. The problems of the application of a single rate of 

personal income tax and the unjustified use of this long period are singled out. The controversial 

and ambiguous decisions of the fiscal service in the administration of the taxation of wage earnings 

are revealed. At present, the domestic tax system applies a single tax rate on wage earnings, which, 

in our opinion, does not allow one of the basic principles of taxation to be applied.  The radically 

opposite system of taxation of personal income in Poland is considered. The main differences in the 

organization of taxation of wages between the tax systems of both countries are presented.  

The main problem aspects of the application of the unified rate of payroll tax in Ukraine are 

highlighted. The advantages of using the personal income tax scale on the example of its application 

by the Polish fiscal services are outlined. The expediency of changing the order of taxing income 

from wages is substantiated. On the basis of the study, it was proposed to introduce concrete actions 

to improve the organization of income taxation by introducing differentiated tax rates in order to 

adhere to the principle of social justice.  

Thus, the introduction of a progressive scale of taxation of individuals' incomes will become a 

real and effective measure to change the method of taxation of personal income tax and bring the 

domestic tax system closer to European counterparts. 

Keywords: рersonal income tax, social justice, income quota, tax quota, taxation scale, 

specifics of taxation in Ukraine and in Poland.  
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Польше.

дохода, налоговая квота, шкала налогообложения, специфика налогообложения в Украине и 
  Ключевые  слова: налог  с  доходов  физических  лиц,  социальная  справедливость,  квота 

ским стандартам.

жения  доходов  физических  лиц  и  приблизит  отечественную  налоговую  систему  к  европей- 
граждан станет реальным и действенным инструментом в изменении методики налогообло- 
вости.  Продемонстрировано,  что  введение  прогрессивной  шкалы  налогообложения доходов 
дифференцированных  ставок  налога  с  целью  соблюдения  принципа  социальной  справедли- 
ствий  по  совершенствованию  организации  подоходного  налогообложения  путем  введения 
ной  платы.  На  основе  проведенного  исследования  предложено  введение  конкретных  дей- 
ши. Обоснована целесообразность изменения порядка налогообложения доходов от заработ- 
обложения  доходов  физических  лиц  на  примере  ее  применения  фискальной  службой  Поль- 
налога на заработную плату в Украине. Очерчены преимущества применения шкалы налого- 
раине и Польше, освещены существующие проблемные аспекты применения единой ставки 

  Приведены основные отличия в организации налогообложения заработной платы в Ук- 
сящих от  суммы начисленного дохода (прогрессивное налогообложение).

ционирует в Польше, которая базируется на применении различных налоговых ставок, зави- 
Кардинально  противоположная  система  налогообложения  доходов  физических  лиц  функ- 
что не позволяет в полной мере использовать один из базовых принципов налогообложения. 
вой системе Украины применяется единая ставка налога к доходам в виде заработной платы, 
нистрировании налогообложения доходов от заработной платы. В настоящее время в налого- 
лены  дискуссионные  и  неоднозначные  решения,  принятые   фискальной  службой  при  адми- 
физических лиц и необоснованность ее использования длительный период в Украине. Выяв- 
логоплательщиков.  Выделена  проблематика  применения  единой  ставки  налога  на  доходы 
зации  налогообложения  заработной платы  и  соблюдения  уровня  налоговой  дисциплины на-
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У статті визначено, що на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України 

відбуваються радикальні зміни економічної системи, в якій підвищення конкурентоспро-

можності вітчизняних підприємств досягається на засадах інноваційної модернізації техніч-

ного, технологічного та інтелектуального потенціалів. Досягнення стратегічних цілей вітчиз-

няних підприємств в умовах постійних змін, що перетворюють інформаційні ресурси та інтелек-

туальний потенціал на вирішальні фактори виробництва, вимагає пошуку ефективних концепцій 

стратегічного управління інноваційністю підприємства. 

Визначено, що в сучасний період прогнозування все ширше входить практично в усі 

сфери розвитку підприємства та є основою для планування його діяльності. У статті розгля-

нуто різні методи прогнозування. Запропоновано економіко-технологічний підхід до про-

гнозування рівня інноваційної рефлексії підприємств. Виявлено, що практичне застосування 

того чи іншого методу прогнозування визначається такими факторами, як об'єкт прогнозу, 

його точність, наявність вихідної інформації, кваліфікація прогнозиста. 

Наведено результати прогнозування рівня інтегрального показника інноваційної реф-

лексії аналізованих машинобудівних підприємств, яке свідчить про зниження його складо-

вих, що негативно вплине на подальший розвиток підприємств. Виявлено, що машинобудів-

ним підприємствам при розробці стратегій необхідно шукати засоби, інструменти і методи 

для покращення процесу управління інноваційностю підприємтвами. 

Визначено, що необхідно використовувати всі альтернативні можливості для залучення 

додаткових інвестицій, одним з яких є краудфандінг як стратегічний інструмент інституційної 

модернізації фінансового забезпечення  процесу управління інноваційністю підприємств. 

Доведено, що саме краудфандінг може стати поштовхом для розвитку процесу інноваційнос-

ті підприємств, а також підвищить рівень їх фінансування. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, стратегічне управління інноваційністю під-

приємства, ефективність інноваційності, стратегія, прогнозування. 

 

Постановка проблеми. Головним 

вектором підвищення ефективності вироб-

ництва, забезпечення економічного зростан-

ня на сучасному етапі є розвиток стратегіч-

ного управління інноваційністю підприєм-

ства, а саме: використання накопичених 

знань та креативного людського потенціалу; 

вдосконалення засобів і предметів праці, ви-

робничих технологій і систем управління; 

поліпшення використання природних ресур-

сів тощо.  

Кожне підприємство в процесі свого 

існування стикається з проблемами неви-

значеності в різних напрямках своєї діяль-

ності. Повною мірою запобігти уникнення 

невизначеності неможливо, але для її мінімі-

зації необхідно використовувати різні ін-

струменти, одним з яких є прогнозування.  

. 
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У прогнозуванні розрізняють два на-

прямки: теоретико-пізнавальний і управлін-

ський,які пов'язані з формуванням та впро-

вадженням ефективного стратегічного уп-

равління інноваційністю підприємства 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Питаннями прогнозування діяльності 

підприємств та інноваційного розвитку 

займались вітчизняні та зарубіжні вчені, 

серед яких: Р. Акофф [1], Р. Білик [2], О. 

Гарафонова [4], І. Єгоров [5], С. Ковальчук 

[6], В. Прохорова [7], Л. Федулова [8] 

В. Чобіток [9], Н. Чухрай [10] та інші.  

Аналіз цих робіт свідчить про те, що 

вимагають подальших досліджень питання, 

пов’язані з прогнозуванням інноваційної 

рефлексії підприємств. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є обґрунтування ефективності 

використання краудфандінгу як стратегічно-

го інструменту інституційної модернізації 

фінансового забезпечення  процесу управ-

ління інноваційністю підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Досягнення стратегічних цілей вітчиз-

няних підприємств в умовах сталих змін, що 

перетворюють інформаційні ресурси та інте-

лектуальний потенціал на вирішальні фактори 

виробництва, вимагають пошуку ефективних 

концепцій стратегічного управління іннова-

ційністю підприємства. Принцип доміну-

вання стратегічних аспектів у плануванні 

діяльності підприємств відіграють довго-

строкову сутність характеру результатів, 

тривалого циклу впровадження процесу 

інноваційності та його важливості для за-

безпечення їх конкурентоспроможності. 

Принципи гнучкості, адаптивності та ак-

тивності стратегічного управління інновацій-

ністю підприємств повинні мати динамічну 

реакцію на зміну планів або реагувати вчасно 

на відхилення в ході робіт, щ виникають під 

впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.  

В сучасний період прогнозування все 

ширше входить практично в усі області роз-

витку підприємства та є основою для плану-

вання його діяльності.  

Вихідна інформація включає дані, які 

використовуються в процесі вибору методу 

прогнозування, створення методик і довід-

ково-нормативних матеріалів. Від повноти і 

достовірності цієї групи інформації зале-

жить наукова обґрунтованість, застосовува-

них методів прогнозування, обґрунтованість 

і точність прогнозів (рис. 1). 

Існують різні методи прогнозування 

[2,4,6,10]: 

1. Нормативний метод (для прогнозу-

вання ефективності, можливостей насичення 

ринків збуту. Термін попередження до 10–

15 років); 

2. Експериментальний метод (для про-

гнозування ефективності і термінів заміни 

обладнання, термінів випуску продукції, 

можливості і термінів насичення проектова-

ної продукцією ринків збуту. Термін попе-

редження до 10–15 років); 

3. Параметричний метод (для складан-

ня середньострокових прогнозів корисного 

ефекту, можливої зміни ринків збуту аналі-

зованої продукції. Термін прогнозування до 

10 років); 

4. Метод екстраполяції (використову-

ється при оцінці окремих види ресурсів в 

цілому на підприємстві, а також корисний 

ефект продукції. Термін прогнозування до 5 

років); 

5. Індексний метод (при прогнозуванні 

корисного ефекту, потужностей обладнання 

кожного виду. Термін прогнозування до 5 

років); 

6. Експертний метод (при проведенні 

прогнозування можливих ринків збуту, 

строків оновлення продукції. Термін про-

гнозування не обмежений); 

7. Метод оцінки технічних стратегій 

(для формування вимог щодо розроблюва-

ного виробу у вигляді набору цілей і визна-

чення засобів, способів і шляхів, необхідних 

для досягнення поставлених цілей); 

8. Функціональний метод (при прогно-

зуванні можливості появи на даному ринку 

збуту нових матеріальних носіїв даного ви-

ду корисного ефекту. Термін прогнозування 

не обмежений); 

9. Комбінований метод (застосовується 

для всіх видів прогнозування корисного 

ефекту. Термін прогнозування необмеже-

ний). 

Практичне застосування того чи іншо-

го методу прогнозування визначається та-

кими факторами, як об'єкт прогнозу, його 

точність, наявність вихідної інформації, 

кваліфікація прогнозиста та ін. 
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Джерела інформації

статистична, фінансово-

бухгалтерська, оперативна 

звітність підприємств

науково-технічна документація  та інша 

інформація щодо розвитку науки і техніки в 

країні та за кордоном

патентно-ліцензійна 

документація

Види інформації

науково-технічна техніко-економічна
довідково-

нормативна
прогнозна зворотного зв'язку

ПРОГНОЗУВАННЯ

Мета 
одержання науково обґрунтованих варіантів тенденцій розвитку   на 

основі аналізу показників ступеню інноваційної рефлексії, що впливає 

на систему управління машинобудівними підприємствами

Завдання

розробка прогнозу ринкової потреби  відповідно до результатів 

маркетингових досліджень

виявлення основних інноваційних тенденцій, що впливають на потребу 

в різних видах корисного ефекту

вибір показників, які впливають на величину корисного ефекту 

прогнозу 

вибір методу прогнозування та періоду попередження прогнозу

прогнозування показників інноваційної продукції в часі з урахуванням 

впливу на них факторів

прогноз  рівня загальних інтегральних показників ступеню 

інноваційної рефлексії підприємства за стадіями життєвого циклу 

оптимізація прогнозних показників за критерієм максимального 

корисного ефекту при мінімальних сукупних витратах

обґрунтування економічної доцільності загальних інтегральних 

показників ступеню інноваційної рефлексії підприємства 

Методи 

прогнозування

Нормативний метод 

Експериментальний метод

Параметричний метод

Метод екстраполяції

Індексний метод 

Експертний метод

Метод оцінки технічних стратегій

Функціональний метод

Комбінований метод

Т

Е

Х

Н

О
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Формування ефективних управлінських рішень щодо стратегічного управління інноваційністю підприємств 

інерційний  розвиток, який не передбачає 

масштабних зусиль, націлених на 

інноваційність; підтримка стабільності і 

низьких параметрів  витрат на науку, 

інновації та інвестиції в розвиток людського 

капіталу

наздоганяючий розвиток і локальна 

технологічна конкурентоспроможності, 

пов'язаний з переозброєнням економіки на 

основі імпортних технологій, а також з 

локальним стимулюванням розвитку 

вітчизняних розробок

досягнення лідерства в провідних 

науково-технічних секторах і 

фундаментальних дослідженнях, який 

відповідає довгостроковим цілям і 

задачам і відповідає державним 

пріоритетам
 

Рис. 1. Економіко-технологічний підхід до прогнозування рівня інноваційної рефлек-

сії підприємств 
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Прогноз – комплексна ймовірність 

оцінювання вмісту, створення та об'єктів 

майбутнього розвитку наукових та техніч-

них наук у тій чи іншій області. Процес  

розробки прогнозів називається прогнозу-

ванням [4,6]. 

Основна функція науково-технічного 

прогнозування дає змогу знайти в найви-

щому рівні ефективний путь, що вивчає 

об'єкти на основі всесвітнього ретроспек-

тивного аналізу та дослідження сучасних 

їхніх журналів. 

В таблиці 1 наведено перелік машино-

будівних підприємств, що аналізуються. 

 

Таблиця 1 

Перелік машинобудівних підприємств, 

що аналізуються 

Назва машинобудівного      

підприємства  

Місце зна-

ходження 

Приватне акціонерне това-

риство «Київський ремонт-

но-механічний завод» 

м. Київ 

Приватне акціонерне това-

риство «Харківський трак-

торний завод» 

м. Харків 

Публічне акціонерне товари-

ство «Електромашина» 
м. Харків 

Приватне акціонерне това-

риство «Харківський верста-

тобудівний завод» 

м. Харків 

Публічне акціонерне товари-

ство «Коростенський маши-

нобудівний завод» 

м. Коростень, 

Житомирська 

обл. 

Приватне акціонерне това-

риство «Токмацький коваль-

сько-штампувальний завод» 

м. Токмак, 

Запорізька 

обл. 

Приватне акціонерне това-

риство «Завод агротехнічних 

машин» 

м. Запоріжжя 

Приватне акціонерне това-

риство «Одеський машино-

будівний завод» 

м. Одеса 

Приватне акціонерне това-

риство «Полтавський турбо-

механічний завод» 

м. Полтава 

Публічне акціонерне товари-

ство «Дрогобицький маши-

нобудівний завод» 

м. Дрогобич, 

Львівська 

обл. 

Акціонерне товариство «Ха-

рківський машинобудівний 
м. Харків 

Назва машинобудівного      

підприємства  

Місце зна-

ходження 

завод «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 

Акціонерне товариство 

«ТУРБОАТОМ» 
м. Харків 

Приватне акціонерне това-

риство «Куп’янський маши-

нобудівний завод» 

м. Купянськ, 

Харківської 

обл. 

Приватне акціонерне това-

риство «Смілянський маши-

нобудівний завод» 

м.Сміла, 

Черкаська 

обл. 

Публічне акціонерне товари-

ство «Дніпропетровський 

агрегатний завод» 

м. Дніпро 

Публічне акціонерне товари-

ство «Сумське машинобу-

дівне науково-виробниче 

об'єднання» 

м. Суми 

Приватне акціонерне това-

риство «Криворізький завод 

гірничого обладнання» 

м. Кривий 

Ріг, Дніпро-

петровська 

обл. 

Приватне акцiонерне това-

риство «Барський машино-

будiвний завод» 

м. Бар, Він-

ницька обл. 

Публічне акціонерне товари-

ство «Запорiзький електро-

апаратний завод» 

м.Запоріжжя 

Приватне акціонерне това-

риство  «ТРАНСМАШ» 
м. Харків 

 

На прикладі Приватне акціонерне то-

вариство «Київський ремонтно-механічний 

завод» наведено в таблиці 2 результати роз-

рахунків прогнозних показників інтеграль-

ного показника інноваційної рефлексії на 

2018–2022 рр. 

 

Таблиця 2 

Прогноз інтегрального показника іннова-

ційної рефлексії ПАТ «Київський ремонтно-

механічний завод» на 2018–2022 рр. 

Період 
Інтегральний 

показник 
Прогноз Відхилення 

2010 0,65 #Н/Д #Н/Д 

2011 0,642 0,610 0,032 

2012 0,637 0,618 0,019 

2013 0,653 0,629 0,024 

2014 0,631 0,629 0,002 

2015 0,663 0,639 0,024 
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Період 
Інтегральний 

показник 
Прогноз Відхилення 

2016 0,56 0,616 –0,056 

2017 0,542 0,554 –0,012 

2018 – 0,597 – 

2019 – 0,598 – 

2020 – 0,607 – 

2021 – 0,585 – 

2022 – 0,526 – 

 

Графічні результати прогнозування 

рівня інтегрального показника інноваційної 

рефлексії Приватного акціонерного товари-

ства «Київський ремонтно-механічний за-

вод» наведено на рис. 2. На рис. 2а та рис. 

2б наведено графічні результати прогнозу 

інтегрального показника інноваційної реф-

лексії підприємств, що аналізуються. 
 

 
Рис. 2 Результати прогнозування рівня інтегрального показника інноваційної рефлек-

сії Приватного акціонерного товариства «Київський ремонтно-механічний завод». 

 

Результати прогнозування рівня інте-

грального показника інноваційної рефлексії 

машинобудівних підприємств свідчать про 

зниження його рівня, що негативно вплине 

на подальший розвиток підприємств. Отже, 

машинобудівним підприємствам при роз-

робці стратегій необхідно шукати засоби, 

інструменти, методи тощо для покращення 

процесу управління інноваційностю підпри-

ємствами. 

Для ефективного розвитку вітчизняних 

машинобудівних підприємств необхідно 

впроваджувати стратегічне управління інно-

ваційністю, яке буде направлене на залучен-

ня додаткового інвестування. Вітчизняним 

машинобудівним підприємствам дуже важ-

ко знайти інвесторів, їх стримують політич-

не, економічне та законодавче середовище, 

держава в свою чергу теж не має можливос-

тей в повному обсязі допомагати розвитку 

процесу інноваційності, тому керівництву 

необхідно знаходити альтернативні джерела 

для підтримання та розвитку процесу інно-

ваційності. Одним із напрямків фінансуван-

ня процесу інноваційності виступає крауд-

фандінг, що є інноваційним фінансовим ін-

ститутом, що сприяє інституційній модерні-

зації фінансових систем. 

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2019, №3 119_________________________________________



Приватне акціонерне товариство «Київський ремонт-

но-механічний завод» 

 

Приватне акціонерне товариство «Токмацький коваль-

сько-штампувальний завод» 

 
Приватне акціонерне товариство «Харківський трак-

торний завод» 

 

Приватне акціонерне товариство «Завод агротехніч-

них машин» 

 

Публічне акціонерне товариство «Електромашина» 

 

Приватне акціонерне товариство «Одеський машино-

будівний завод» 

 
Приватне акціонерне товариство «Харківський верс-

татобудівний завод» 

 

Приватне акціонерне товариство «Полтавський тур-

бомеханічний завод» 

 
Публічне акціонерне товариство «Коростенський ма-

шинобудівний завод» 

 

Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький ма-

шинобудівний завод» 

 

Рис. 2.а. Результати прогнозування рівня інтегрального показника інноваційної реф-

лексії машинобудівних підприємств 
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Акціонерне товариство «Харківський машинобудівний 

завод «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 

 

Акціонерне товариство «ТУРБОАТОМ» 

 

 
Приватне акціонерне товариство «Куп’янський маши-

нобудівний завод» 

 

Приватне акціонерне товариство «Смілянський ма-

шинобудівний завод» 

 
Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський 

агрегатний завод» 

 

Публічне акціонерне товариство «Сумське машино-

будівне науково-виробниче об'єднання» 

 
Приватне акціонерне товариство «Криворізький завод 

гірничого обладнання» 

 

Приватне акціонерне товариство «Барський маши-

нобудівний завод» 

 

Публічне акціонерне товариство «Запорізький електро-

апаратний завод» 

 

Приватне акціонерне товариство  «ТРАНСМАШ» 

 

 

Рис. 2.б. Результати прогнозування рівня інтегрального показника інноваційної реф-

лексії машинобудівних підприємств. 
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Краудфандінг варто розглядати як ін-

струмент фінансування інноваційних проек-

тів шляхом відкритого заклику на основі ма-

теріальної чи моральної зацікавленості по-

тенційних спонсорів [3]. До його особливос-

тей слід віднести: використання інтернет-

платформ, що по’єднує кредиторів та пози-

чальників; спрямованість на фінансування 

не особливо вигідних для традиційних учас-

ників фінансового ринку проектів. Водночас 

краудфандінгу притаманні значний ризик 

банкрутства для підприємств-позичальників 

та значний рівень невизначеності для інвес-

торів Категорії краудфандінгу наведено на 

рис.3. 

 

КРАУДФАНДІНГ

Краудфандінг на основі 

винагороди
інвестори одноразово можуть отримувати продукти або послуги

Краудфандінг на основі 

пожертви внесків

не пов’язані з винагородою (соціальні, благодійні, культурні проекти та 

політичні компанії)

Краудінвестінг, що 

передбачає придбання 

частки в бізнесі

поділяється на інвестування в бізнес та у нерухомість, інвестування в бізнес 

дає можливість невеликим інвесторам підтримувати нові підприємства на 

етапі їх зростання

Краудлендінг фінансування бізнесу чи приватних осіб за допомогою кредитів

Торгівля рахунками-

фактурами

інвестори купують несплачені рахунки-фактури зі знижкою, що допомагає 

підприємствам підтримати певний рівень короткострокової ліквідності та є 

підґрунтям для створення нового класу інвестицій, що дозволяє інвестувати 

кошти безпосередньо в оборотний капітал підприємства

Емітент 
(активний учасник процесу 

інноваційності)

Фінансовий портал 
(Інтрнет-платформа)

Інвестори
 (акціонери, вкладники, 

благодійники)

 фінансова
акумулювання коштів інвесторів і передача їх емітенту в разі успіху проекту; 

розподіл коштів між інвесторами в разі невдачі проекту

юридична вирішення правових питань та спорів між учасниками процесу

маркетингова підтримка і просування проектів

навчальна інформаційна допомога учасникам процесу краудфандінгу

ф
у

н
к

ц
ії

за
в

д
а

н
н

я

інші питання

інформаційне забезпечення 

учасників

пошук і відбір підприємств, що 

займаються інноваційністю

пошук і робота з 

інвесторами

організація документообігу та взаємних розрахунків між учасниками, в тому 

числі верифікація сторін 

створення баз даних інвесторів і стратегічних проектів з можливістю 

статистичного аналізу ринкових переваг

відбирати ефективні процеси інноваційності, а також формування  системи  

відбору проектів

пошук об'єктивних стимулів залучення до платформи  інвесторів 

К

А

Т

Е

Г

О

Р

І

Ї

 
Рис. 3. Краудфандінг як стратегічний інструмент інституційної модернізації фінансового   

забезпечення  процесу управління інноваційністю підприємств. 

ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2019,  №3122_________________________________________



Важливу роль в процесі фінансування 

процесу інноваційності через використання 

інституту краудфандінгу відіграють саме 

інвестори.  Інвесторів, які вкладають кошти 

в інвестування процесу інноваційності, мо-

жна розділити на дві категорії (рис. 4). 

 

Категорії інвесторів, які вкладають кошти в 

інвестування процесу інноваційності 

традиційні 

інвестори  

ринку

нові групи 

інвесторів

Бізнес-янголи, венчурні фонди, 

акселератори,  F&F (friends&family), 

Інвестиційні брокери, пайові 

інвестиційні фонди, страхові 

компанії, хедж-фонди

 

Рис. 4. Категорії інвесторів, які вкла-

дають кошти в інвестування процесу інно-

ваційності. 

 

На основі аналізу діяльності існуючих 

в світі краудфандінгових платформ можна 

виділити кілька типів краудфандінга. Крауд-

фандінгові платформи можуть відноситься 

до однієї з двох великих моделей [3]: не-

грошової (благодійний краудфандінг і кла-

сичний краудфандінг); грошової; поєднува-

ти в собі характеристики не грошової та 

грошової моделі. У першій моделі, інвестор 

не отримує фінансовий дохід від своїх інвес-

тицій. Друга модель орієнтована на отри-

мання фінансової вигоди. Усередині кожної 

моделі можна виділити декілька типів.  

Спонукальним чинником для інвесто-

рів в краудфандінгу є можливість взяти    

участь в розробці і реалізації проекту, яка 

має моральну або матеріальну цінність.  

Класичний (бонусний) краудфандінг 

(reward-based crowdfunding) передбачає, що 

підприємець за рахунок виручених від попе-

реднього продажу продукту або послуги 

грошей організовує власний бізнес без залу-

чення додаткового акціонерного або пози-

кового капіталу. Подібний тип краудфандін-

гу вкрай широко поширений. 

Висновок. Процес інноваційності на 

підприємствах відчуває дефіцит інвестицій-

них ресурсів. Підприємства знаходяться в  

постійному пошуку економії ресурсів за ра-

хунок зменшення виробничих витрат для   

збільшення прибутку як чинника подальших 

інноваційних перетворень. Тобто, процес 

інноваційності на підприємствах в більшості 

випадків проходить в рамках, які були фінан-

сово посильні самим підприємствам. Отже, 

необхідно використовувати всі альтернативні 

можливості для залучення додаткових інвес-

тицій, одним з яких є краудфандінг як стра-

тегічний інструмент інституційної модерні-

зації фінансового забезпечення  процесу уп-

равління інноваційністю підприємств. Саме 

краудфандінг може стати поштовхом для 

розвитку процесу інноваційності підпри-

ємств, а також підвищить рівень їх фінансу-

вання. 
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КРАУДФАНДИНГ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ                                

ИНСТИТУЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А. Я. Колещук, к. э. н., доцент, Национальный университет «Львовская политехника» 
 

В статье определено, что на современном этапе социально-экономического развития 

Украины происходит радикальное изменение экономической системы, в которой повыше-

ние конкурентоспособности отечественных предприятий достигается на основе инно-

вационной модернизации технического, технологического и интеллектуального потенциала. 

Достижение стратегических целей отечественных предприятий в условиях постоянных 

изменений, которые превращают информационные ресурсы и интеллектуальный потенциал 

в решающие факторы производства, требует поиска эффективных концепций стратегическо-

го управления инновационностью предприятия. 

Определено, что в современный период прогнозирование все шире входит практи-

чески во все области развития предприятия и является основой для планирования его дея-

тельности. В статье рассмотрены различные методы прогнозирования. Предложен экономи-

ко-технологический подход к прогнозированию уровня инновационной рефлексии предпри-

ятий. Определено, что практическое применение того или иного метода прогнозирования 

определяется такими факторами, как объект прогноза, его точность, наличие исходной ин-

формации, квалификация прогнозиста. 

Приведены результаты прогнозирования уровня интегрального показателя инно-

вационной рефлексии машиностроительных предприятий, которое свидетельствует о сни-

жении его составляющих, что негативно влияет на дальнейшее развитие предприятий. 

Выявлено, что машиностроительным предприятиям при разработке стратегий необходимо 

искать средства, инструменты и методы для улучшения процесса управления инновацион-

ностью предприятия. 

В статье определена необходимость использования всех альтернативных возмож-

ностей для привлечения дополнительных инвестиций, одним из которых является краудфан-

динг как стратегический инструмент институциональной модернизации финансового обес-

печения процесса управления инновационностью предприятий. Именно краудфандинг мо-

жет стать толчком для развития процесса инновационности предприятий, а также повысит 

уровень их финансирования. 

Ключевые слова: инновационное развитие, стратегическое управление инновацион-

ностью предприятия, эффективность инновационности, стратегия, прогнозирование. 
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CROUDFUNDING AS A STRATEGIC INSTRUMENT OF INSTITUTIONAL 

MODERNIZATION OF FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISE INNOVATION 

MANAGEMENT PROCESS 

O. Ya. Koleshchuk, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Lviv Polytechnic National 

University 
 

At the present stage of social and economic development of Ukraine, there is a radical change 

in the economic system, where the increase in the competitiveness of domestic enterprises is based 

on innovative modernization of technical, technological and intellectual potential and the most 

important strategic tasks. Achievement of the strategic goals by domestic enterprises requires the 

search for effective concepts of strategic management of enterprise innovativeness in the face 

constant changes turning information resources and intellectual potential into decisive production 

factors. 

It is determined that at present, forecasting is increasingly included in almost all areas of the 

enterprise’s development and is the basis for planning its activities. The article discusses various 

forecasting methods. An economic and technological approach to predicting the level of innovative 

reflection at an enterprise is proposed. It is determined that the practical application of one or 

another forecasting method is determined by such factors as the object forecasting, its accuracy, 

availability of initial information, forecaster’s qualification, etc. 

The results of forecasting the level of integral indicator of innovative reflection at the 

machine-building enterprises are presented, they indicate a decrease in these indicators, which will 

negatively affect the further development of enterprises. It was revealed that machine-building 

enterprises, when developing strategies, need to look for means, tools, methods, etc. to improve the 

process innovation management. 

The article determines that it is necessary to use all the alternative opportunities to attract 

additional investment, one of which is crowdfunding as a strategic tool for institutional 

modernization financial support for the enterprise innovation management process. Crowdfunding 

can be the impetus for the development of the innovativeness of enterprises, as well as increase in 

their financing level. 

Keywords: innovative development, strategic innovation management of an enterprise, 

innovation efficiency, strategy, forecasting. 
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ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНИЙ БАЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ                   

СТРУКТУРНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ              

ПІДПРИЄМСТВ  

 

А. В. Проценко, здобувач, Українська інженерно-педагогічна академія, 

protsenko-1@ukr.net  
 

У статті визначено, що в сучасних умовах функціонування світової економічної сис-

теми наявність сфери управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу 

на підприємствах сприяє їх стратегічному інноваційному розвитку та переходу України на 

шлях сталого економічного зростання. Оскільки ринкові умови характеризуються нестабіль-

ністю фінансового становища підприємств,  обумовленого  мінливістю  попиту  та  пропози-

ції,  цін  на  товари  й матеріально-технічні  ресурси,  змінами  в  конкурентному  середовищі  

та  іншими макро- і мікроекономічними  факторами, то однією  з  першочергових  задач уп-

равління  підприємством  стає  формування  й  оцінка  поточних  і  перспективних можливос-

тей  – управління  його інноваційним потенціалом.  

Удосконалено поняття «управління структурними трансформаціями інноваційного 

потенціалу підприємства і визначено, що це – модель послідовної реалізації дій, які спрямо-

вано на утворення  сукупності інноваційних ресурсів, реалізація яких сприяє покращенню й 

оптимізації виробництва, дає можливість впроваджувати та створювати інновації для досяг-

нення стратегічних конкурентних переваг та забезпечення поступального розвитку підпри-

ємства.  

Доведено, що  система структурних трансформацій інноваційного потенціалу підпри-

ємств є сукупністю  всіх  наявних та потенційних ресурсів підприємства,  що можуть забез-

печити досягнення в поточній  та  довгостроковій  перспективі  визначених  стратегічних  

цілей  з  урахуванням  впливу факторів зовнішнього середовища.  

Продемонстровано, що здійснення  якісного аналізу  інноваційного потенціалу  під-

приємства дозволить забезпечити  відповідний  рівень  економічно-фінансової  стійкості  

підприємства через наявність достатнього обсягу власного капіталу, забезпечити інвестицій-

ний та інноваційний розвиток підприємства завдяки виявленню достатніх можливостей з 

іммобілізації капіталу із зовнішніх джерел. 

Ключові слова: управління, структурні трансформації, інноваційний потенціал,  

ефективність управління, стратегія, підприємство. 

 

Постановка проблеми. У сучасних 

умовах функціонування світової економіч-

ної системи наявність сфери управління 

структурними трансформаціями інновацій-

ного потенціалу підприємств  на вітчизня-

них підприємствах сприяє їх стратегічному 

інноваційному розвитку та переходу Украї-

ни на фінансово-економічний шлях зростан-

ня. Оскільки ринкові умови характеризу-

ються нестабільністю фінансового станови-

ща підприємств,  обумовленого  мінливістю  

попиту та пропозиції, цін на  товари й мате-

ріально-технічні ресурси, змінами в конку-

рентному середовищі  та  іншими макро-  і 

мікроекономічними факторами – однією з 

першочергових задач керівництва  підпри-

ємства стає формування  й  оцінка  поточних 

і перспективних можливостей – управління 

інноваційним потенціалом. Це викликано, 

насамперед, необхідністю забезпечення 

ефективності функціонування й зміцнення 

конкурентоспроможності промислових під-

приємств на світовому ринку. 
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Саме тому, для подолання кризових 

явищ промисловим підприємствам доцільно 

здійснювати не тільки управління іннова-

ційним потенціалом, а й використовувати 

наукомістку продукцію на міжнародному 

ринку, що, своєю чергою, сприятиме по-

кращенню інноваційних процесів та іннова-

ційній активності.  

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Питаннями управління структур-

ними трансформаціями та інноваційного 

потенціалу займались вітчизняні та за-

рубіжні вчені, серед яких: Богма О.[1], Гук 

О.[2], Гурочкіна В.[3], Іванілова О.[4], Касс 

М. [5], Левченко Ю. [6], Мазаракі А.[7], Се-

нів Б. [8], Сидорчук І. [9], Шилова О. [10] та 

інші. Аналіз цих робіт свідчить про те, що 

вимагають подальших досліджень питання 

пов’язані з дослідженням  теоретичного ба-

зису управління структурними трансформа-

ціями інноваційного потенціалу підпри-

ємств. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є удосконалення теоретико-

емпіричного базису  управління структур-

ними трансформаціями інноваційного по-

тенціалу підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Методика визначення сутності еконо-

мічної категорії «управління структурними 

трансформаціями інноваційного потенціалу 

підприємств» повинна базуватися на чіткому 

визначенні понять «інноваційний потенціал» 

та «структурні трансформації». Трактування  

категорій  «інновації» та «потенціал» в еко-

номічній літературі є неоднозначним й су-

перечливим. Австрійський економіст впер-

ше ввів в науковий обіг термін «інновації»  і 

розглянув питання нових комбінацій чинни-

ків  виробництва, нових продуктів, нових 

технологій, нових ринків, нових видів сиро-

вини. Згідно його теорії інновація є голов-

ним джерелом прибутку [3]. Визначення по-

няття «інновація» в науковій думці пред-

ставлено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Визначення поняття «інновація» в науковій думці 
Автор  Визначення Ключові слова 

1 2 3 

Про інноваційну діяльність [Елект-

ронний ресурс]: Закон України № 40-

IV від 4.07.2002 Із змінами, вне-

сеними згідно із Законами від 

16.10.2012. – Режим досту-

пу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

Новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або пос-

луги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціаль-

ної сфери 

Конкурентоздатні 

технології, органі-

заційно-технічні 

рішення 

Азгальдов Г. Г., Костин А. В. (2008).  Процес (або результат процесу), в якому вико-

ристовується частково або повністю охороноз-

датні результати інтелектуальної діяльності; та 

(або) забезпечується випуск патентоспроможної 

продукції; та (або) забезпечується випуск това-

рів (послуг), що за якістю відповідають світово-

му рівню 

Процес (або ре-

зультат процесу) 

Твисс Б. (1989).  Процес, у якому винахід або нова ідея набуває 

економічного змісту 

Процес, нова ідея 

Барютин Л. С. (2004).  Результати наукових досліджень і розробок, 

спрямовані на вдосконалення процесу виробни-

чої діяльності, економічних, правових і соціаль-

них відносин у галузі науки, культури, освіти, в 

інших сферах діяльності суспільства 

 

Результати науко-

вих досліджень і 

розробок 

Санто Б. (1990).  Суспільно-економічний процес, який через 

практичне використання ідей і винаходів приво-

дить до створення кращих за своїми властивос-

тями виробів, технологій, і у випадку, якщо 

інновація орієнтована на економічну вигоду, 

прибуток, її поява на ринку може принести до-

датковий дохід 

Суспільно-

економічний про-

цес, практичне ви-

користання ідей і 

винаходів 
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Автор  Визначення Ключові слова 

1 2 3 

Фатхутдинов Р. А. (2008).  Кінцевий результат впровадження нововведення 

з метою зміни об’єкта управління й отримання 

економічного, соціального, екологічного, нау-

ково-технічного або іншого виду ефекту 

Кінцевий результат 

впровадження но-

вовведення 

Валента Ф. (2008).  Зміна в первісній структурі виробничого органі-

зму, тобто перехід внутрішньої структури до 

нового стану 

Зміна в первісній 

структурі виробни-

чого організму 

Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Сав-

чук В. С. (2003).  

Нове явище, новаторство або будь-яка зміна, яка 

вноситься суб’єктом господарювання у власну 

діяльність із метою підвищення своєї конкурен-

тоспроможності як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках 

Нове явище, нова-

торство або будь-

яка зміна 

 

Таким чином, розглянувши визначення 

«інновація» можна сказати, що це – процес 

(нова ідея або винахід),  який  під   час  

впровадження (розробки чи створення) мо-

же  перетворитися  у   нову стратегічно удо-

сконалену продукцію, технологію  для до-

сягнення максимально вигідного ефекту. 

Розглядаючи існуючі погляди науков-

ців на зміст поняття «потенціал», який згід-

но з тлумаченням походить від латинського 

слова «potentia», в перекладі означає «сила», 

«змога», «потужність» й визначається як 

«ступінь потужності (приховані можливості) 

у якому-небудь відношенні» [2-4]. В сучас-

них дослідженнях поняття «потенціал» ви-

користовується для позначення найбільш 

оптимальних та перспективних аспектів під-

вищення ефективності діяльності підприєм-

ства (таблиця 2).  

Таблиця 2 

Визначення поняття «потенціал» в науковій думці 

 
Автор  Визначення Ключові слова 

1 2 3 

Євдокимов Ф. І., Мізіна О. В. 

(2004). 

Можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть 

бути використані, або як рівень потужності у будь-

якому відношенні, сукупність засобів, необхідних для 

здійснення чого-небудь 

Можливості, наявні 

сили, запаси, засоби 

Лапин Е. В. (2002). Реальна, фактична здатність підприємства створювати 

максимальний обсяг матеріальних благ із врахуванням 

певних ресурсних обмежень, збалансованості трудових 

та матеріальних ресурсів 

Реальна, фактична 

здатність 

Погріщук Б. В.  2 Здатність комплексу параметрів розв'язувати найваж-

ливіші виробничі та науково- технічні проблеми за-

безпечення їх ефективного розвитку 

Здатність 

розв'язувати найва-

жливіші проблеми 

Кучерук Г. Ю. (2008).  Можливості підприємства використовувати наявні чи 

приховані ресурси для досягнення поставленої мети 

Можливості підпри-

ємства 

Назарова О. Г. (2014).  Сукупність можливостей, які були використані для 

зміни існуючого стану об’єкту в позитивному напрямі, 

а можуть залишитися не використаними 

Сукупність можли-

востей, зміни  

Федонін О. С. (2004).  Сукупність необхідних для функціонування або розви-

тку системи різних видів ресурсів 

Сукупність різних 

видів ресурсів 

Чумаченко М. Г. (2001).  Результат використання потужностей системи у відно-

синах, що виникають на підприємстві з метою досяг-

нення максимально можливого фінансового результа-

ту 

Результат викорис-

тання потужностей 

Бутко М. П. (2010).  Сукупність наявних можливостей для досягнення пос-

тавленої мети, що дозволяє оцінити інноваційний по-

тенціал та ступінь його використання 

Сукупність наявних 

можливостей, сту-

пінь використання 

Дзюба Т. А. (2016). Можливості та здатність сукупності ресурсів підпри-

ємства виконувати поставлені перед ним завдання, 

протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам, забез-

печуючи економічне зростання підприємства 

Можливості та зда-

тність сукупності 

ресурсів 
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Автор  Визначення Ключові слова 

1 2 3 

Сабадирьова А. Л. (2010).  Сукупність якoстей системи взаємoпoв’язаних ре-

сурсiв, мoжливoстей та їх мобілізації щодо досягнення 

поставленої мети підприємства, конкурентних переваг 

із врахуванням впливу зовнішнього середовища 

Якoсті системи вза-

ємoпoв’язаних ре-

сурсiв 

Телешевська С. М. (2016). Можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть 

бути використані, або рівень потужності у будь-кому 

відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-

небудь 

Можливості, наявні 

сили, запаси, засоби 

Анчишкин А. И. (1989).  Сукупність різних видів ресурсів, які в процесі вироб-

ництва набувають форми факторів виробництва 

Сукупність різних 

видів ресурсів 

Гетьман О. О. (2010).  Можливості підприємства виготовляти продукцію пе-

вного асортименту, номенклатури та якості у потрібній 

для споживачів кількості 

Можливості підпри-

ємства 

  

Визначення  поняття  потенціалу  має  

не  лише  важливе  наукове,  а  й практичне 

значення, оскільки уявлення про його зміст 

визначає підхід до його оцінки, вимірюван-

ня й управління. Отже, потенціал – це стра-

тегічні можливості  загальної системи  ресу-

рсів  та компетентнісних можливостей  під-

приємства створювати конкурентні переваги 

для досягнення максимального економічно-

го зростання за допомогою реалізації бізнес-

процесів. 

Існує велика кількість видів потенціа-

лу в залежності від різних класифікаційних 

ознак. Оскільки кожен із видів потенціалу 

мають свої особливості, то й класифікаційні 

ознаки мають бути адаптовані під визначені 

особливості (рис.1). 

 

Класифікаційні ознаки Вид потенціалу

Рівень абстрагованості

Природний

Економічний 

Соціокультурний 

Психофізіологічний 

Рівень агрегованості оцінки

Потенціал світового господарства

Національної економіки

Галузевий

Територіальний

Підприємств

Потенціал структурних підрозділів

Виробничих дільниць та окремих 

робочих місць

Функціональна сфера 

виникнення

Виробничий

Маркетинговий

Фінансовий

ІННОВАЦІЙНИЙ

Науково-технічний

Інфраструктурний

Потенціал відтворення

Елементний склад

Земельний 

Інформаційний

Технологічний

Кадровий

Ступінь реалізації потенціалу

Фактичний (досягнутий, 

реалізований)

Перспективний (вектор розвитку)

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Види потенціалу за класифікаційними ознаками [2, 5-7, 10] 
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Саме тому, інноваційний потенціал є 

сукупністю інноваційних ресурсів. Їх реалі-

зація сприяє покращенню й оптимізації ви-

робництва, дає можливість упроваджувати 

та створювати інновації для досягнення 

стратегічних конкурентних переваг підпри-

ємства. Таким чином, забезпечується його 

поступальний розвиток 

Отже, дійти  згоди стосовно  терміну  

«інноваційний  потенціал»  вченим-

економістам  теж  не  вдається (рис. 2).  Як 

наслідок, відсутній єдиний науково-

емпіричний підхід до аналізу цієї категорії 

та її структури (табл.3). 
 

ІННОВАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛ
ІННОВАЦІЙНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ
  

 
 

Рис. 2. Структура формування по-

няття «інноваційний потенціал» 

 

Таблиця 3 

Визначення поняття «інноваційний потенціал» в науковій думці 

 
Автор  Визначення Ключові слова 

1 2 3 

Гук О. В., Дейнека О. С., Лєксін Р. 

І.. (2016).  

Сукупність інноваційних ресурсів, реалізація яких спри-

яє покращанню й оптимізації виробництва, дає можли-

вість упроваджувати та створювати інновації для досяг-

нення стратегічних конкурентних переваг підприємства 

Сукупність 

інноваційних 

ресурсів 

Шилова О. Ю., Чермошенцева Є. 

С. (2012). 

Результат наявності ресурсів (що характеризують кіль-

кість і якість факторів виробництва в певних умовах), 

залучених для досягнення поставлених цілей за допомо-

гою існуючих методів регулювання і координації діяль-

ності суб’єкта господарювання на засадах соціального 

менеджменту 

Результат ная-

вності ресурсів 

Вікарчук О. І. (2009).  Складна система показників, яка характеризується ціле-

спрямованою активністю 

Цілеспрямова-

на активність 

Данько М. (2007).  Сукупність елементів, необхідних для вирішення певних 

виробничих проблем, і готовності суб’єкта господарю-

вання до їх вирішення 

Вирішення 

виробничих 

проблем 

Гриньов А. В. (2003).  Сукупність усіх наявних матеріальних і нематеріальних 

активів підприємства, що використовуються в процесі 

здійснення інноваційної діяльності 

Сукупність 

активів підпри-

ємства 

Кокурин Д. И. (2010).  

 

Містить  невикористані  приховані можливості накопи-

чених ресурсів, що можуть бути залучені для досягнен-

ня цілей економічних суб’єктів 

Приховані мо-

жливості  

Балабанов И. Т. (2000).  

 

Утворюють матеріальні,  фінансові, інформаційні,  нау-

ково-технічні ресурси, що застосовуються в інновацій-

ній діяльності підприємства 

Застосовують-

ся в інновацій-

ній діяльності  

Верба В. А., Новікова І. В. (2003).  Цілеспрямована комбінація інноваційних ресурсів та 

каталізаторів, які роблять можливим використання цих 

ресурсів для досягнення цілей інноваційної діяльності, 

підвищення рівня конкурентоспроможності та стратегі-

чного успіху підприємства 

Цілеспрямова-

на комбінація 

інноваційних 

ресурсів 

Богма О. С.(2011).  Можливості реального використання ресурсів підприєм-

ства на практиці з метою реалізації конкретних іннова-

ційних проектів 

Можливості 

використання 

ресурсів 

Якименко О. В. (2013). Складна багатокомпонентна динамічна система, яка є 

важливою умовою економічного розвитку підприємства 

Складна сис-

тема 

Савчук А. В. (2003).  Сукупність  усіх  його  ресурсів,  які  можуть  бути заді-

яними у процесі здійснення інноваційної діяльності 

 

Сукупність  

ресурсів 
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Автор  Визначення Ключові слова 

1 2 3 

Хмизова О. В., Cисан О. М. (2016).  

 

Інтегральна сукупність взаємопов’язаних у певних соці-

ально-економічних формах ресурсів, яка характеризує 

можливість (здатність) підприємства під дією зовнішніх 

і внутрішніх факторів створювати й ефективно впрова-

джувати інновації з метою досягнення інноваційних 

стратегічних змін, підвищення економічної ефективнос-

ті та конкурентоспроможності підприємства 

Інтегральна 

сукупність ре-

сурсів 

Андрианов Д. С. (2006)  Міра готовності організації (підприємства) виконувати 

завдання, які забезпечують досягнення поставленої 

інноваційної цілі 

Міра готовнос-

ті виконувати 

Инновационный менеджмент: 

Справ.пос. / од Завлин П. Н., Каза-

нцев А. К., Миндели Л. Э. (1998). 

Міра готовності організації (підприємства) реалізувати 

інноваційний проект або програму інноваційних пере-

творень, генерувати і впроваджувати інновації 

Міра готовнос-

ті реалізувати 

Федулова Л. І., Колош М. О. 

(2007).  

Міра готовності організації виконати завдання, що за-

безпечують досягнення поставленої інноваційної мети, 

тобто міра готовності до реалізації проекту чи програми 

інноваційних стратегічних змін 

Міра готовнос-

ті до реалізації  

Шилова О. Ю., Чермошенцева 

Є.С. (2012).  

 

Сукупність процесів, пов’язаних із здійсненням іннова-

ційної діяльності в поточному й стратегічному періодах, 

що вимагають залучення як традиційних ресурсів, так і 

інноваційних, які використовуються для забезпечення 

інноваційного шляху розвитку підприємства, у резуль-

таті чого створюється система нововведень або окремі 

інновації різного рівня 

Сукупність 

процесів 

Янковець Т. М. (2009).  Те, що з одного боку, інтегрує в собі ресурси, а з іншого 

– дає поштовх до їх розвитку у подальшому 

Інтегрує, дає 

поштовх до 

розвитку 

Володін С. А., Чекамова О. І. 

(2017).  

Наявність та готовність до використання системи засо-

бів і ресурсів при веденні інноваційної діяльності з ме-

тою одержання конкурентних переваг 

Наявність та 

готовність до 

використання 

засобів і ресур-

сів 

 

Більшість  вчених-економістів  вва-

жають,  що  інноваційний  потенціал – це 

характеристика  потоку  нововведень,  ефек-

тивності  корпоративних  НДДКР,  швидко-

сті доведення  новацій  до ринку,  рівня тех-

нологічного лідерства, що обумовлює  «си-

нергетику» інноваційної  діяльності  різних  

структурних  підрозділів  [6-8].  На  думку  

інших  фахівців, інноваційний  потенціал – 

це  сукупність  кадрових,  матеріально-

технічних,  інформаційних  і фінансових  

ресурсів,  які  обслуговуються   відповідною  

інфраструктурою   метою  реалізації новов-

ведень  [2-3].  Отже, інноваційний потенціал 

має багатогранну сферу визначення, що дає 

змогу зробити висновок про невід’ємність 

від  управлінської сфери діяльності підпри-

ємства. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що 

ряд економістів акцентують увагу на ресурс-

ному забезпеченні інноваційних  проектів, 

фінансово-економічних і організаційно – 

технічних аспектах  діяльності  фірми,  інші  

–  звертають  увагу  на  корпоративний  дух,  

політику підприємства  стосовно  нововве-

день.  Саме тому інноваційний потенціал – 

це сукупність інноваційних ресурсів, реалі-

зація яких сприяє покращенню й оптимізації 

виробництва, дає можливість упроваджува-

ти та створювати інновації для досягнення 

стратегічних конкурентних  

переваг та забезпечення поступального роз-

витку підприємства.  

Визначимо тепер сутність поняття 

«структурна трансформація», яке включає 

два поняття «структура» й «трансформація» 

(рис. 3).  
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СТРУКТУРА ТРАНСФОРМАЦІЯ
СТРУКТУРНА 

ТРАНСФОРМАЦІЯ
  

  
 

Рис. 3. Структура формування поняття 

«структурна трансформація» 

 

Трансформація – це процес реалізації 

змін, який направлено на стабілізацію дія-

льності розвитку підприємства. А структура 

– сукупність компонентів єдиної управлін-

ської системи, які ієрархічно ідентифіковані, 

утворюють та розвивають стійкі зв’язки у 

процесі їх взаємодії між собою. Отже, стру-

ктурна трансформація – це зміни ієрархічної 

будови системи, яка є серцевиною самої си-

стеми й визначає її сутність, та наповнення 

такої системи окремими елементами, а та-

кож ідентифікує їх природу, утворює та роз-

виває стійкі зв’язки у процесі їх взаємодії 

між собою.  

Таким чином, теоретичний інстру-

ментарій управління структурними транс-

формаціями інноваційного потенціалу підп-

риємств представлено на рис. 4. 

 

УПРАВЛІННЯ

діяльності, предметом якої є 
засоби та способи впливу, 
спрямовані на досягнення 
свідомо поставленої мети, 
що визначається як 
розвиток об'єкта управління

СТРУКТУРА

сукупність компонентів 
єдиної управлінської 
системи, які ієрархічно 
ідентифіковані, утворюють 
та розвивають стійкі зв’язки 
у процесі їх взаємодії між 
собою

ТРАНСФОРМАЦІЯ

процес реалізації змін, який 
направлено на стабілізацію 
діяльності розвитку 
підприємства

С
Т
Р
У
К
Т
У
Р
Н
А 

Т
Р
А
Н
С
Ф
О
Р
М
А
Ц
І
Я

зміни 

ієрархічної 

будови 

системи, яка є 

серцевиною 

самої системи 

й визначає її 

сутність, та 

наповнення  

окремими 

елементами, а 

також 

ідентифікує їх 

природу, 

утворює та 

розвиває 

стійкі зв’язки 

у процесі їх 

взаємодії між 

собою

ПІДПРИЄМСТВО

складна,  динамічна,  
соціально-економічна,  

технічна,  й  організаційна  
система,  відкрита  до  
впливу  зовнішнього

середовища, є  
багатоелементною  й  
ділиться  на  велику 
кількість підсистем 

ІННОВАЦІЯ

процес (нова ідея або 
винахід),  який  під   час  
впровадження (розробки чи 
створення) може  
перетворитися  у   нову 
стратегічно удосконалену 
продукцію, технологію  для 
досягнення максимально 
вигідного ефекту

ПОТЕНЦІАЛ

стратегічні можливості  
загальної системи  ресурсів  
та компетентнісних 
можливостей  підприємства 
створювати конкурентні 
переваги для досягнення 
максимального економічного 
зростання за допомогою 
реалізації бізнес-процесів.
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УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ 
ТРАНСФОРМАЦІЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Модель послідовної реалізації дій, які направлено 

на утворення  сукупності інноваційних ресурсів, реалізація 

яких сприяє покращенню й оптимізації виробництва, дає 

можливість упроваджувати та створювати інновації для 

досягнення стратегічних конкурентних переваг та 

забезпечення поступального розвитку підприємства 

 
Рис. 4. Теоретичний інструментарій управління структурними трансформаціями інно-

ваційного потенціалу підприємств 

 

Висновок. Отже,  система структур-

них трансформацій інноваційного потенціа-

лу підприємств представляє  собою  сукуп-

ність  всіх  наявних та потенційних ресурсів 

підприємства, що можуть забезпечити      

досягнення в поточній  та  довгостроковій  

перспективі  визначених  стратегічних  ці-

лей  з  урахуванням  впливу факторів зовні-

шнього середовища. Таким чином, здійс-

нення  якісного аналізу  інноваційного поте-

нціалу  підприємства дасть змогу:  забезпе-

чити  відповідний  рівень  економічно-

фінансової  стійкості  підприємства через 

наявність достатнього обсягу власного капі-

талу; забезпечити інвестиційний та іннова-

ційний розвиток підприємства внаслідок ви-

явлення існування достатніх можливостей з 

іммобілізації капіталу із зовнішніх джерел; 

забезпечити цільовий рівень прибутковості;  

створити інформаційну основу для дієздат-
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ної та гнучкої системи управління структур-

ними трансформаціями інноваційного      

потенціалу підприємства. 
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ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКИЙ БАЗИС ИССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРУКТУРНЫМИ ТРАНСФОРМАЦИЯМИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

А. В. Проценко, соискатель, Украинская инженерно-педагогическая академия 

 

В статье определено, что в современных условиях функционирования мировой эко-

номической системы наличие сфере управления структурными трансформациями инноваци-

онного потенциала предприятий на отечественных предприятиях способствует их стратеги-

ческому инновационному развитию и переходу Украины на путь устойчивого экономическо-

го роста. Поскольку рыночные условия характеризуются нестабильностью финансового по-

ложения предприятий, обусловленного изменчивостью спроса и предложения, цен на товары 

и материально-технические ресурсы, изменениями в конкурентной среде и другими макро- и 

микроэкономическими факторами, то одной из первоочередных задач управления предприя-
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тием становится формирование и оценка текущих и перспективных возможностей –  управ-

ление его инновационным потенциалом. 

Усовершенствовано понятие «управление структурными трансформациями иннова-

ционного потенциала предприятия» и определено, что это – модель последовательной реали-

зации действий, которые направлены на создание совокупности инновационных ресурсов, 

реализация которых способствует улучшению и оптимизации производства, дает возмож-

ность внедрять и создавать инновации для достижения стратегических конкурентных пре-

имуществ и обеспечения поступательного развития предприятия. 

Доказано, что система структурных трансформаций инновационного потенциала 

предприятий представляет собой совокупность всех имеющихся и потенциальных ресурсов 

предприятия, которые могут обеспечить достижение в текущей и долгосрочной перспективе 

определенных стратегических целей с учетом влияния факторов внешней среды.  

Продемонстрировано, что осуществление качественного анализа инновационного по-

тенциала предприятия позволит обеспечить соответствующий уровень его экономически 

финансовой устойчивости через наличие достаточного объема собственного капитала, обес-

печить инвестиционное и инновационное развитие предприятия за счет выявления достаточ-

ных возможностей по иммобилизации капитала из внешних источников. 

Ключевые слова: управление, структурные трансформации, инновационный потенци-

ал, эффективность управления, стратегия, предприятие. 

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL BASIS FOR THE STUDY OF MANAGEMENT OF 

STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF ENTERPRISE INNOVATIVE POTENTIAL  

A. V. Protsenko, Applicant, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy 

 

The article determines that in the current conditions of functioning of the world economic 

system, the presence of the sphere of managing the structural transformations of innovative 

potential of enterprises at domestic enterprises contributes to their strategic innovation development 

and transition of Ukraine to the financial and economic growth path. Since market conditions are 

characterized by volatility of the financial position of enterprises due to the volatility of supply and 

demand, prices for goods and material and technical resources, changes in the competitive 

environment and other macro and microeconomic factors – one of the primary tasks of enterprise 

management is to form and evaluate the current and long-term prospects – management of 

innovation potential. 

The concept of «structural transformation management and innovation potential of the 

enterprise» has been refined and determined that it is a model of consistent implementation of 

actions aimed at creation of a set of innovative resources, the realization of which promotes the 

improvement and optimization of production, enables the introduction and creation of innovations 

for strategic competitive advantages ensuring the progressive development of the enterprise. 

It is concluded that the system of structural transformations of innovative potential of 

enterprises is a set of all available and potential resources of the enterprise, which can ensure the 

achievement of certain strategic goals in the current and long-term perspective, taking into account 

the influence of environmental factors. Thus, carrying out a qualitative analysis of the innovative 

potential of the enterprise will enable: to ensure an adequate level of economic and financial 

sustainability of the enterprise through the availability of sufficient amount of equity capital; to 

ensure the investment and innovative development of the enterprise due to the identification of 

sufficient opportunities for capital immobilization from external sources. 

Keywords: management, structural transformations, innovation potential, management 

effectiveness, strategy, enterprise. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ  

ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Л. І. Юрчишина, старший викладач, В. А. Тарасенко, асистент, 

НТУ «Дніпровська політехніка», yurchishina@ i.ua 

 

У статті визначено можливості підвищення рівня конкурентоспроможності промисло-

вими підприємствами в умовах реалізації стратегій їх розвитку. Теоретичною і методологіч-

ною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і закордонних вчених, пов'язані з 

конкурентоспроможністю як пріоритетним економічним чинником стратегічного розвитку та 

функціонування промислового підприємства в мінливому зовнішньому середовищі, матеріа-

ли спеціалізованих наукових конференцій і симпозіумів.  

У ході дослідження виявлено, що стратегічні зміни, які виступають запорукою ство-

рення майбутніх конкурентних переваг є результатом забезпечення тривалого розвитку під-

приємства у відповідних конкурентних умовах господарювання. Показано, що основною 

умовою розвитку та ефективного функціонування сучасних підприємств у ринкових умовах 

є їх висока конкурентоспроможність, а головною особливістю розвитку промислових під-

приємств на мікроекономічному рiвнi є, передусім, загальна стратегічна орієнтація на ринки 

збуту, джерела постачання, а також на розміщення виробництва в рiзних краiнах світу. 

Проаналізовано загальні конкурентні стратегії, які забезпечують діловий рівень дивер-

сифікованого підприємства та діловий рівень його управління. Зроблено акцент на необхід-

ності розробки глобальної стратегії, яка дозволяє використовувати ресурси, отримані в одній 

частині світу, для перемоги в конкурентній боротьбі в іншій, а також спрямовується  на 

створення умов для розвитку та поліпшення конкурентної позиції підприємства у майбут-

ньому. Досліджено процес управління конкурентоспроможністю та етапи реалізації функцій 

управлінської діяльності на усіх рівнях керуючої системи організації, що є необхідною умо-

вою реалізації стратегії розвитку підприємства.  

Отримані результати дослідження є підґрунтям для наукового обґрунтування процесу 

управління конкурентоспроможністю, що є необхідною умовою реалізації стратегії розвитку 

підприємства. Обґрунтовано доцільність вивчення й аналiзу керівниками підприємств існу-

ючих стратегій як інструменту формування конкурентоспроможностi, а також формування 

на цій основі власного стратегічного розвитку.  

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, стратегія розвитку, стратегічні 

зміни, конкуренті переваги підприємств, глобальна стратегія, ринок. 

 

Постановка проблеми. Для забезпе-

чення тривалого функціонування підприєм-

ства на ринку необхідно постійно забезпе-

чувати належний рівень конкурентоспро-

можності продукції, що виступає основою 

конкурентоспроможності підприємства, на 

основі якої формується фінансова стабіль-

ність як результат прибутковості діяльності. 

Кожне підприємство в рамках галузі або 

галузей, де воно функціонує, має відповід-

ний життєвий цикл, продовження фази зрос-

тання, стабільності й недопущення стагнації 

якого є однією із стратегічних цілей діяль-

ності підприємства. Формування й реаліза-

ція ефективної стратегії забезпечує досяг-

нення довгострокових цілей його діяльності. 

Для забезпечення відповідності стратегічних 

цілей з врахуванням наявного потенціалу 

підприємство повинно здійснювати страте-

гічні зміни, які виступають запорукою ство-

рення майбутніх конкурентних переваг, що 

в результаті забезпечує тривалий розвиток 

підприємства у відповідних конкурентних 

умовах господарювання. 
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Конкурентоспроможнiсть підприєм-

ства є однією з найважливiших категорій 

ринкової економіки i характеризує можли-

вість та ефективність адаптації підприємства 

до умов конкурентного середовища. Вироб-

ництво, розподіл і використання знань ста-

новлять основу економіки суспільства, за-

снованого на знаннях. Для неї характерні 

зростаючий взаємозв’язок між ринками ка-

піталу й новими технологіями, глобальний 

характер створення та використання знань і 

технологій. Глобалiзацiя економiчної дiяль-

ностi є однією з головних тенденцій у роз-

витку сучасного свiту, яка істотно впливає 

не лише на економічне життя, але й має 

полiтичнi та соцiальнi наслідки. Цi наслідки 

все більше відчувають на собi практично всi 

країни i серед них, звичайно, Україна, яка 

усвідомлено i цілеспрямовано рухається в 

напрямку iнтеграцiї в мiжнародну еко-

номiку. 

Основною умовою розвитку та ефек-

тивного функціонування сучасних підпри-

ємств в ринкових умовах є їх висока конку-

рентоздатність. Хоча глобалiзацiя економiч-

ної дiяльностi розгортається на двох рівнях: 

мiкро- i макроекономічному, основнi проце-

си в ринковiй економiцi iнiцiюються i роз-

виваються передусім на рiвнi самостiйних 

суб’єктів господарювання. Саме вони вста-

новлюють виробничi, торговi, науково-

технiчнi, фiнансовi зв’язки зi своїми за-

рубiжними партнерами. 

Нинi головною особливістю розвитку 

промислових підприємств на мікроеконо-

мічному рiвнi є передусім загальна страте-

гічна орієнтація їх на ринки збуту по всьому 

свiтi, джерела постачання, а також, на роз-

міщення виробництва в рiзних краiнах. Цей 

перелік основних сил розвитку вiдображає 

переважаючу послідовність цього процесу: 

збут – постачання – виробництво. Тому про-

блема підвищення конкурентоспроможностi 

промислових підприємств посiдає провiдне 

мiсце у теорiї стратегічного розвитку, ос-

кільки її вирiшення забезпечує успiшне   

функціонування підприємств i є основою 

забезпечення конкурентної здатності держа-

ви. При цьому категорія «конкурентоспро-

можнiсть» є синтетичною, тобто такою, що 

пов’язана з низкою факторів довго- та ко-

роткострокового економічного розвитку 

таких, як: просторова орієнтація підприєм-

ства (цільовий ринок, галузева належність, 

мікросередовище, регiональнi особливостi); 

динамічність (трансформування конкурен-

тоспроможностi iз короткострокової у стра-

тегічну, мiжнародну та світову); системність 

(урахування дiї максимально можливої кiль-

костi факторiв зовнішнього та внутрішнього 

середовища підприємства у процесi реа-

лiзацiї стратегii, побудова стратегічного ба-

лансу підприємства для нарощення конку-

рентного потенцiалу); самодостатність   

(формування системи компетенцiй як здат-

ностей забезпечення неперервного розвитку 

конкурентного потенцiалу); унікальність 

(випуск висококонкурентної продукцiї); іє-

рархічність (конкурентоспроможнiсть фак-

торiв виробництва, товару, підприємства, 

галузi, регiону, держави).  

Процес формування конкурентоспро-

можностi сучасного підприємства безпосе-

редньо пов’язаний з вирішенням проблеми 

найшвидшого досягнення запланованих ре-

зультатів в умовах внутрішнього та зовніш-

нього середовища i ситуацiї на ринку. У 

цьому випадку мета i виступає результатом, 

а стратегія – інструментарієм iї досягнення. 

Таким чином, стратегія – це один iз найваж-

ливiших інструментів керівництва для фор-

мування конкурентоспроможностi підпри-

ємства. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Наукові підходи щодо визначення 

конкурентоспроможностi промислових під-

приємств та підвищення її рівня свідчать 

про те, що виживаність будь-якого підпри-

ємства – це уміння постійно утримувати свої 

конкурентні позиції на ринку, мати у своєму 

арсеналi чітко продуману стратегію. Так, П. 

Р. Діксон [5] вважає, що конкурентоспро-

можність показує, наскільки продуктивна і 

ефективна фірма по відношенню до конку-

рентів, посередникам і в обслуговуванні 

замовлень. І ефективність, і продуктивність, 

в кінцевому рахунку, залежать від конку-

рентної раціональності фірми, тобто сили її 

змагального духу та розуміння приймати 

рішення. П. Дойль [4]  відзначає що будь-

якому підприємству для його існування не-

обхідно уміння постійно підтримувати ви-

соку конкурентоспроможнiсть на ринку та 

вчасно реагувати на зовнішні зміни. Ф. Кот-
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лер [9] розглядає конкурентів компанії з 

галузевої (компанії, що роблять певний про-

дукт) і ринкової (задоволення потреби одно-

го окремого клієнта) точок зору. Ринкова 

концепція конкуренції відкриває компанії 

очі на широке коло дійсних і потенційних 

конкурентів і стимулює довгострокову стра-

тегію ринкового планування. М. Портер[15]  

відомий фахівець в області теорії конкурен-

ції сформулював поняття галузевої конку-

рентної стратегії (на рівні галузі визначаєть-

ся прибутковість компанії, яка або досягає, 

або уступає конкурентна перевага) і корпо-

ративної стратегії (загальної стратегії кор-

порації, що розбудовує більш ніж один біз-

нес). На думку Р. А. Фатхутдінова, [19]. 

конкурентна перевага організації (фірми) 

означає перевагу, високу компетентність 

фірми у будь-якій галузі діяльності або у 

випуску товару в порівнянні з конкуруючи-

ми фірмами. Проблема розвитку конкуренції 

та підвищення конкурентоспроможності 

підприємства набула глибокого та всебічно-

го вивчення в працях вітчизняних науковців 

таких, як: Л. І. Булах, Т. Надтока [3], Л. Є. 

Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артемен-

ко[6]; С. Пермінова[16], В. Ю. Фролова[18] 

та ін., які досліджували процеси управління 

конкурентоспроможністю підприємств,  

удосконалювали методологічні підходи оці-

нювання рівня їх конкурентоспроможності, 

формували наукові погляди ефективного 

стратегічного управління організаціями, 

визначали теоретичні та методологічні ас-

пекти стратегічного розвитку промислових 

підприємств. 

Незважаючи на значний науковий до-

робок з даної проблематики залишається 

актуальним дослідження питань підвищення 

конкурентоспроможності підприємств в 

контексті їх стратегічного розвитку, оскіль-

ки загострення конкурентної боротьби на 

сучасному етапі розвитку національної еко-

номіки знижує конкурентні переваги вітчиз-

няних промислових підприємств та переш-

коджає досягненню їх стійких ринкових 

позицій. 

Формулювання мети статті. Метою 

дослідження є визначення  можливостей 

підвищення рівня конкурентоспроможності 

промисловими підприємствами в умовах 

реалізації стратегій їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Однiєю з головних доктрин ринкової 

економіки є визнання альтернативи для еко-

номічних систем, де з одного боку на них 

чекає розвиток, а з другого – банкрутство. 

Загальновідомим є той факт, що перспекти-

ви розвитку сучасних суб’єктів господарю-

вання визначаються їх дійсними перспекти-

вами отримання iнвестицiйних ресурсів, а 

також участі у iнновацiйних процесах. I при 

цьому, вважає М. Портер, успіх у розвину-

тій економiцi все у бiльшiй мiрi починає 

визначатися не так ефективністю виробниц-

тва, як застосуванням унікальної, особливої 

стратегії [14, с.148]. 

Одразу зазначимо, що коли держава 

опрацьовує стратегію підвищення рівня сво-

єї інвестиційної привабливості, їй треба, 

попередньо визначитися саме iз власною 

унiкальнiстю, бо, як свідчать З. Боди, А. 

Кейн i А. Маркус, приплив інвестицій у  

значній мiрi обумовлений ендогенними 

(внутрiшнiми факторами): капіталізація  

ринку зростає на 1,1% при збільшення ВНП 

на 1% [2, с. 916, 920 ]. Реформи в Украiнiї, 

що здійснюються в період після набуття 

державної незалежності, мають свої 

об’єктивні iнвестицiйнi передумови. Так     

I. Г. Кириленко вважає, що українська стра-

тегія економічних перетворень з самого їх 

початку була визначена у загальній формi: 

«альтернативи переходу до ринку у нас не-

має»[ 7, с.39]. Проте даний перехід не може 

відбутися в один момент у силу ряду 

об’єктивних обставин. Тобто у стратегіях 

розвитку також присутні й універсальні 

елементи. 

За К. Марксом, незалежно від суспіль-

ної форми виробництва, робітники i засоби 

виробництва завжди залишаються його фак-

торами [11, с.43]. При цьому засоби праці, за 

його твердженням, й розрізняють економіч-

ні епохи, розвиток робочої сили та суспiльнi 

відносини [12, с. 191]. А тому стратегія роз-

витку має бути спрямована на вдосконален-

ня визначальних складових робочої сили та 

засобів виробництва. Звичайно, стратегія – 

це унікальність у оточенні традицій. Тобто 

сполучення більш i менш досконалих сис-

тем. Тут доцільно застосувати методологіч-

не положення Ф. Бекона, згідно з яким будь-

яка річ є результатом з’єднання елементів 
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вищого i нижчого видiв [1, с.193], де, як вка-

зував К. Маркс, саме вищий вид дає нам 

ключ до розуміння виду нижчого [13, с.43]. 

Дуже важливим моментом у форму-

ванні конкурентоспроможностi є вивчення й 

аналіз внутрішнього середовища підприєм-

ства i ринкового конкурентного середовища. 

Невірна або недостатня оцінка сприяє по-

милковій розробці стратегії. Це ставить під 

сумнів досягнення мети високої конкурен-

тоспроможностi. 

Підприємства, якi впевнено i надійно 

утримують свої конкурентні позиції на рин-

ку, мають у своєму арсеналі чітко продума-

ну стратегію, яка складається із запланова-

них, продуманих, цілеспрямованих дій у 

різному масштабі часу i простору на непе-

редбачений розвиток ситуації i на конкурен-

тну боротьбу, що підсилюється. З цього 

приводу П. Дойль відзначає наступне: «Ор-

ганізації, що не звертають належної уваги на 

ринки, якi постійно змінюються, та не відс-

лідковують ринкову ситуацію, приречені 

бути викинутими на берег» [4]. Це свідчить 

про те, що виживаність будь-якої організації 

залежить вiд уміння постійно підтримувати 

високу конкурентоспроможнiсть підприєм-

ства на ринку, вчасно реагувати на зовнішні 

зміни, на вимоги ринку, на конкуренцію. 

Загальні конкурентні стратегiї забез-

печують діловий рівень диверсифікованого 

підприємства, тобто ділову стратегію конк-

ретного напряму діяльності (рис.1). 

 

   
 

Рис.1. Піраміда ієрархії «стратегічного набору» диверсифікованої організації (підпри-

ємства, фірми, компанії) [17]. 

 

Тому справедливим буде твердження, 

що ділові стратегiї будь-якого підприємства 

будуть перемагати за умови, якщо їхньою 

основою є стійка конкурентна перевага, тоб-

то конкурентна стратегія.  

Склад конкурентної стратегії підпри-

ємства можна представити за допомогою 

графічної схеми (рис. 2). 

По сутi своїй конкурентна стратегія 

хоча i є забезпечуючою діловий рівень уп-

равління підприємством, однак вона більш 

вузька по масштабності, ніж загальна стра-

тегія того ж підприємства. Це, природним 

чином, i визначає конкретну спрямованість 

останньої – виконання планів керівництва з 

ведення конкурентної боротьби. 

Запропоновані М. Портером у книзі 

«Стратегія конкуренції» загальні конкурен-

тні стратегiї сьогодні претендують на деяку 

універсальність, оскільки практика довела 

їхню ефективність. 
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Рис 2. Склад конкурентної стратегії [17] 

 

М. Портер указує, що загальні конку-

рентні стратегiї існують у вигляді: 

−  стратегій лідерства у зниженні ви-

трат; 

−  стратегій диференцiацiї; 

−  стратегій фокусування. 

Характерними рисами зазначених кон-

курентних стратегій є: часткове їхнє взаємо-

проникнення одна у другу так, що часом 

останні важко розділити;  взаємо-

пов’язування даних стратегій у єдиний про-

цес досягнення конкурентної переваги на 

ринку. Суть зазначених характеристик зруч-

но показана у матриці загальних конкурент-

них стратегій М. Портера (рис.3).  

 

 
 

Рис.3. Загальні стратегії М. Портера 

 

Зазначена матриця демонструє п’ять 

варiантiв пiдходiв до побудови стратегiї 

конкуренції підприємства, а точніше, п'ять 

основних конкурентних стратегій: 

−  стратегію лідерства по витратам; 

−  стратегію широкої диференцiацiї; 

−  стратегію оптимальних витрат; 

− сфокусовану стратегію на низьких 

витратах; 

−  сфокусовану стратегію диферен-

цiацiї.  

Приведемо коротку характеристику 

кожної з перерахованих стратегій. 
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виробництва продукту (дана обставина є 

дуже привабливою для споживачів). Це 

означає, що виробництво тих же або анало-

гічних конкурентам продуктів буде більш 

дешевим. 

Мета стратегiї низьких витрат полягає 

у створенні стiйкої переваги по витратам 

над конкурентами i використання її як осно-

ви для боротьби з ними шляхом завоювання 

частки ринку. Низька собiвартiсть продукцiї 

є основою для вiдповiдного зниження ви-

трат. Стратегiя низьких витрат по суті своїй 

є стратегією оптимізаційною, оскільки базу-

ється на оптимiзацiї всіх елементiв вироб-

ничо-управлiнської системи (ВУС) (рис.4). 

 

 
 

Рис.4. Елементи оптимізації стратегії низьких витрат 

 

Стратегія широкої диференцiацiї в ос-

новному спрямована на додання виробленій 

підприємством продукцiї специфічних особ-

ливостей, вiдмiнних від товарiв конкурентів. 

Стратегія оптимальних витрат, що надає 

споживачам можливість одержання за свої 

гроші більшої цінності за рахунок сполу-

чення низьких витрат i широкої диферен-

цiацiї продукцiї. Сфокусовану стратегію на 

низьких витратах (стратегія ринкової нiшi) 

орієнтована на вузький сегмент покупців, де 

пiдриємство випереджає своїх конкурентів 

за рахунок більш низьких витрат виробниц-

тва. 

Сфокусовану стратегія диференцiацiї 

продукцiї (стратегія ринкової нiшi) спрямо-

вана на забезпечення представників обрано-

го сегмента товарами або послугами, що 

найбільш повно вiдповiдають їхнім смакам i 

вимогам. Іншими словами, сфокусовані 

стратегiї нацiленi на елітних покупців, якi 

бажають одержувати товари високої якості, 

що володіють особливою унікальністю i 

престижністю. 

Для оцінки переваг однієї стратегiї у 

порівнянні з іншою (іншими) i перевірки 

того, наскільки обрана стратегія є гарною, 

А. Томпсон i А. Стрiкленд рекомендують до 

використання наступні критерії:ступеня від-

повідності, переваги у конкурентній бороть-

бі; iнтенсивностi роботи. 

Високий динамізм i невизначеність 

ринкового середовища вимагають здебіль-

шого використання для попередньої оцінки 

виграшностi стратегiї критерію переваги у 

конкурентній боротьбі, тобто критерію кон-

курентоспроможностi. Цей критерій нале-

жить до кiлькiсних, тобто його можна ви-

значити й оцінити конкретним числом, що 

дає можливість аналізувати, прогнозувати i 

в остаточному підсумку керувати рівнем 

конкурентоспроможностi підприємства. 

Для визначення критерію здебільшого 

рекомендують використовувати наступні 

показники: 

− конкурентоздатність продукцiї на 

конкретному ринку (у % або частках); 

− індекс задоволення потреб спожи-

вачів(у % або частках); 

− рівень конкурентоздатності на ос-

нові показників господарчо-фiнансової ді-

яльності підприємства. 

Однак практика свідчить, що перера-

ховані показники не є достатніми для про-

Виробничі потужності 

Витрати на сировину 

Витрати на матеріали 

Витрати на енергоносії 

Продуктивність праці 

Система розподілу 

Optimum 

BYC 

ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2019,  №3140_________________________________________



ведення коректної оцінки конкурентоспро-

можностi стратегiї. На нашу думку, для все-

стороннього аналізу конкурентоспромож-

ностi стратегiї, корисним буде використання 

методики оцінки рівня конкурентоспромож-

ностi підприємства, котра додатково надасть 

можливість отримати  

потрібну інформацiю. 

Яскравими прикладами ведення гло-

бального бiзнесу і здійснення глобальної 

стратегії являються фiрми Coca-Cola, 

PepsiCo, McDonalds, Procter & Gamble, Sony, 

Kodak та інші великі транснацiональнi ком-

панii. Цi фiрми виробляють однакову про-

дукцiю для рiзних краiн.При новому пiдходi 

свiт розглядається як єдиний глобальний 

ринок. Глобальний ринок – це мiжнародний 

ринок, попит на якому можна задовольнити 

пропозицiєю товарiв фiрм-виробникiв на 

основi аналiзу попиту, який проводитися на 

основi стратегiчного маркетингу. 

Iдея глобального аналiзу полягає у ви-

значеннi загальних характеристик ринкiв та 

цільових груп споживачiв, особливостей 

окремих країн, що визначають величину 

попиту. Відбувається визначення всесвітніх 

потреб і запитів споживачів, виникає еконо-

мія на масштабі виробництва, фірми вико-

ристовують переваги світового маркетингу, 

майже в кожній країні працюють одні й ті ж 

компанії-конкуренти. Конкуренція між ни-

ми загострюється. Стратегія глобалізації 

заснована на ймовірній перевазі споживача-

ми більш дешевих товарів на локальних ри-

нках. Підприємство прагне до оптимізації 

загальних результатів діяльності, допускаю-

чи відхилення від оптимальної роботи на 

окремих ринках. 

Глобальна стратегія передбачає адап-

тацію ресурсів і цілей підприємства до мож-

ливостей глобального ринку. Фірми почи-

нають займатися глобальним маркетингом з 

метою  використання можливостей зростан-

ня і експансії, а також захисту від розорен-

ня, загрози з боку більш конкурентоспро-

можних підприємств. 

Глобальна стратегія важлива для пов-

ної реалізації можливостей підприємства: 

фірма, що боїться стати глобальною, ризи-

кує втратити свої позиції і на внутрішньому 

ринку. 

Глобалізація бізнесу може привести до кон-

кретних переваг. Теорія конкурентної пере-

ваги стверджує: країна матиме порівняльні 

переваги в тих товарах, які інтенсивно вико-

ристовують фактори виробництва (праця, 

сировина, освітня база і т. д.), наявні у від-

носному достатку всередині країни (рис. 5) . 

 

 
Рис.5. Мотиви розробки глобальної стратегії 

 

Економія на масштабі виробництва 

може бути пов'язана з можливістю переходу 

до масового виробництва, так як воно най-

більш економічне. Так, відомі західні фірми 

розміщують виробництва в тих країнах, де 

істотно дешевша земля і робоча сила, ниж-

чою є плата за екологічну шкоду виробниц-

тва, є можливість використовувати високо-

кваліфіковану робочу силу (рис. 6). 

Глобальна стратегія дозволяє викорис-

товувати ресурси, отримані в одній частині 

світу, для перемоги в конкурентній боротьбі 

в іншій його частині (перехресне субсиду-

вання). 

Країни, зацікавлені в залученні інозем-

ного капіталу на свою територію, можуть 
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певні витрати (національне стимулювання 
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Рис. 6. Глобальна стратегія: конкурентні переваги 

 

Подолання тарифних бар'єрів та отри-

мання вигоди від національної підтримки 

інвестицій досягається за рахунок організа-

ції підприємств на території цих країн. 

Крім створення сприятливого відношення 

до фірми досягається також зниження транс-

портних та інших витрат і завоювання міс-

цевого ринку. 

Доступ до стратегічно важливих рин-

ків в силу їх розмірыв або потенціалу забез-

печує поставки необхідної сировини, мож-

ливості залучення низькооплачуваної робо-

чої сили та доступ до високих технологій. 

Присутність на таких ринках може бути  

важливою, навіть якщо воно не є прибутко-

вим. Так, для виробників автомобілів і по-

бутової техніки важливим є ринок США, а 

для виробників модного одягу має вигоду 

присутність в країнах, які історично визна-

чають моду, наприклад у Франції [17]. 

Реалізація глобальної стратегії пов'я-

зана зі значними ризиками. На нашу думку, 

здійснення глобальної стратегії не завжди 

можливе. Однак аналіз галузі і підприєм-

ства, що передбачає реалізацію такої страте-

гії, може допомогти вибрати найкращий 

курс. 

Глобальні стратегії доречні в наступ-

них випадках: 

– при ефективних маркетингових про-

грамах; 

– коли витрати виробництва можуть 

бути зменшені, а ефективність збільшена за 

рахунок масштабів і виробництв поблизу від 

споживачів; 

– якщо розміщення виробництва необ-

хідно для економії на торгових бар'єрах і 

податках. 

Можливими напрямами реалізації гло-

бальної стратегії поряд зі створенням спіль-

них підприємств є експорт товарів, продаж 

ліцензій, франчайзинг. 

Глобалізація бізнесу веде до того, що 

поряд з використанням наявних факторів 

виробництва для досягнення успіху все   

більшого значення набувають наступні умо-

ви: 

– забезпечення міцних позицій фірми в 

ціновій конкуренції, в тому числі з інозем-

ними виробниками на внутрішньому ринку; 

–інноваційна активність фірм, їх праг-

нення постійно вдосконалювати продукцію, 

підвищувати перелік наданих послуг, вико-

ристовувати нововведення в управлінні, 

марк етингу, фінансах. 

– уміння використовувати нові інфор-

маційні технології та засоби для просування 

своєї продукції на ринок, отримання нових 

ідей щодо товарів і послуг, проведення до-

сліджень ринку. 

Отже, на нашу думку, ключовим для 

розвитку України є фактор системностi. М. 

Кастельс вiдзначив, що глобальна економіка 

–  це економiка, здатна працювати як єдина 

система у режимi реального часу у масшта-

бах усієї планети, де ринковi економiки є 
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доповненням держав; тому усi цi економiки 

не працюють поза iнституцiйним контекс-

том; при цьому люди усе частiше органiзо-

вують свої смисли не навколо того, що вони 

роблять, а на основi своїх уявлень про те, 

ким вони є [8]. Тому системність забезпе-

чення процесiв формування стратегiй i прiо-

ритетiв розвитку економіки є гарантiя того, 

що цей розвиток дiйсно веде до конкуренто-

спроможностi країни на глобальному рiвнi. 

Висновки. Сучасний перiод економiч-

ного розвитку України супроводжується 

формуванням сучасного простору, у якому 

діють підприємницькі структури. Це вима-

гає вирiшення зовсiм нових для них завдань, 

викликаних кардинальним реформуванням 

їхньої організації i управління на основi 

усебiчного використання досягнень у фор-

муваннi високої i стійкої в часi конкуренто-

спроможностi. 

Керiвники комерційних підприємств 

давно усвідомили, що стратегія є 

невiд’ємною частиною конкурентоспро-

можностi підприємства. При формуваннi 

конкурентної стратегії керівник змушений 

враховувати численні, нерiдко взаємно су-

перечливі дані i спиратися на складнi крите-

рії ефективності шляхів досягнення кінце-

вих цiлей. Тому керівники підприємств по-

чали вивчати й аналiзувати стратегію як 

інструмент формування  конкурентоспро-

можностi. Це їм необхiдно, щоб упевнено 

управляти процесами на підприємствi. Та-

ким чином, на нашу думку, стратегію сьо-

годнi варто розглядати як комплекс застосо-

ваних рішень по розміщенню ресурсів під-

приємства i досягненню дострокових конку-

рентних переваг на цільових ринках. 

Дiєвiсть розроблюваних стратегій i пріори-

тетів розвитку економіки обумовлена, по-

перше, глибиною прогнозування, по-друге, 

потребою нормоутворення, по-третє, iнно-

вацiйно-iнвестицiйним наповненням. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ИХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Л. И. Юрчишина, старший преподаватель, В. А. Тарасенко, ассистент, 

НТУ «Днепровская политехника» 

 

В статье определены возможности повышения уровня конкурентоспособности про-

мышленными предприятиями в условиях реализации стратегий их развития. Теоретической 

и методологической основой исследования являются научные разработки отечественных и 

зарубежных ученых, связанные с конкурентоспособностью как приоритетным экономиче-

ским фактором стратегического развития и функционирования промышленного предприятия 

в изменчивой внешней среде, материалы специализированных научных конференций и сим-

позиумов. 

В ходе исследования выявлено, что стратегические изменения, которые выступают в 

качестве залога создания будущих конкурентных преимуществ, являются результатом обес-

печения длительного развития предприятия в соответствующих конкурентных условиях ве-

дения хозяйства. Показано, что основным условием развития и эффективного функциониро-

вания современных предприятий в рыночных условиях является их высокая конкурентоспо-

собность, а главной особенностью развития промышленных предприятий на микроэкономи-

ческом уровне является, прежде всего, общая стратегическая ориентация на рынки сбыта, 

источники поставок, а также на размещение производства в разных странах мира. 
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Проанализированы общие конкурентные стратегии предприятия, обеспечивающие де-

ловой уровень диверсифицированного предприятия и деловой уровень управления предпри-

ятием. Сделан акцент на необходимости разработки глобальной стратегии, которая позволя-

ет использовать ресурсы, полученные в одной части мира, для победы в конкурентной борь-

бе в другой его части, направленной на создание условий для развития и улучшения конку-

рентной позиции предприятия в будущем. Исследован процесс управления конкурентоспо-

собностью и этапы реализации функций управленческой деятельности на всех уровнях 

управляющей системы организации, что является необходимым условием реализации стра-

тегии развития предприятия. 

Полученные результаты исследования являются основой для научного обоснования 

процесса управления конкурентоспособностью, которая является необходимым условием 

реализации стратегии развития предприятия. Обоснована целесообразность изучения и ана-

лиза для руководителей предприятий существующих стратегий как инструмента формирова-

ния конкурентоспособности, а также формирования на этой основе собственного стратегиче-

ского развития. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, стратегия развития, стра-

тегические изменения, конкурентные преимущества, глобальная стратегия, рынок. 

 

INCREASING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF 

THEIR STRATEGIC DEVELOPMENT 

L. I. Yurchyshina, Senior Lecturer, V. A. Tarasenko, Assistant Lecturer, 

Dnipro University of Technology 

 

In the article possibilities of increase in the level of competitiveness are certain by industrial 

enterprises in the conditions of realization of strategies of their development. Theoretical and meth-

odological basis of research are the scientific developments of home and foreign scientists, related 

to the competitiveness as priority economic factor of strategic development and functioning of in-

dustrial enterprise in a changeable environment, materials of the specialized scientific conferences 

and symposiums. 

The research showed that strategic changes that come forward as a mortgage of creation of fu-

ture competitive edges are the result of providing the protracted development of enterprise in the 

corresponding competition terms of business. It is shown that the basic condition of development 

and effective functioning of modern enterprises in market conditions is high competitiveness, and 

the main feature of development of industrial enterprises on microeconomic level is, first and fore-

most, a general strategic orientation to the markets of sale, source of supply, and also to placing of 

production facilities in different countries of the world. 

There are analysed general competitive strategies that provide the business level of the diver-

sified enterprise and business level of his management. Special attention is focused on the necessity 

of development of global strategy, that allows to use the resources got in one part of the world, to 

win competition over other, aimed at development and improvement of competition position of en-

terprise in the future. The process of managing a competitiveness and implementation of functions 

of administrative activity phases is investigated at all levels of the sensor-based system of organiza-

tion, which is the necessary condition of realization of strategy of development of enterprise. 

The obtained results of the research make the basis for the scientific ground of competitive-

ness management process that is the necessary condition of realization of strategy of enterprise de-

velopment. The expediency of study and analysis of existent strategies as an instrument of forming 

competitiveness, and also forming personal strategic development on this basis. 

Keywords: enterprise competitiveness, development strategy, strategic changes, competitive 

advantages, global strategy, market. 
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ПЕРСПЕКТИВИ  IT-МОДЕРНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:  

 АКТУАЛІЗАЦІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

 

 Н. Л. Шишкова, к. е. н., доцент,  

НТУ «Дніпровська політехніка», Nlshishkova@gmail.com 

 

Інформаційно-комунікаційні та цифрові ІТ-технології надають можливість інтенсифі-

кувати процеси, впроваджувати сучасні досягнення в сфері комп’ютерних технологій. Окрес-

лення загального механізму трансформації систем обліку, контролю й управління, запит на 

створення єдиного інформаційного простору зумовлює необхідність концептуальних дослід-

жень синергетичного ефекту від ІТ-модернізації (діджіталізації) бухгалтерського обліку. Ме-

тою статті є узагальнення існуючого теоретичного підґрунтя для трансформації системи бух-

галтерського обліку в умовах цифрової модернізації суспільно-економічних відносин.  

Визначено, що ІТ-модернізація є об’єктом фокусного та комплексного державного 

управління При цьому цифровізація бухгалтерського обліку пропонує опцію створення за-

гального інформаційного та кіберфізичного бізнес-простору, яка перевершує традиційні ме-

тоди бухгалтерського обліку, посилює здатність бухгалтера інтерпретувати та повідомляти 

дані швидше та ефективніше. Розкрито зміст та сфери застосування в сучасному бухгалтер-

ському обліку ІТ-інструментів та технологій, які переведуть облікові роботи в цифровий  

формат, модернізують концепції обробки та передачі інформації. 

Розроблено управлінську модель цифровізації бухгалтерського обліку з врахуванням 

стану, можливостей і недоліків існуючих на підприємстві передумов впровадження. Розкри-

то актуальні вимоги до бухгалтера щодо мобілізації як своїх творчих можливостей, так і ро-

зуміння інформаційних, комунікаційних технологій. Розвиток цифрових компетенцій стає 

обов’язковою вимогою до персоналу на сучасному рівні технологічного та економічного   

розвитку. Запропоновано елементи кіберфізичного простору бухгалтера відповідно до інно-

ваційних, формалізованих, динамічних, орієнтованих на інформаційні потреби користувача 

алгоритмів дій по ІТ-модернізації бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: цифровізація бухгалтерського обліку, ІТ-модернізація бухгалтер-

ського обліку, електронна економіка, трансформація систем обліку, контролю й управління. 
 

Постановка проблеми. Трансформа-

ція змісту теорії бухгалтерського обліку і 

облікових практик зумовлена розвитком ін-

формаційних та комп’ютерних технологій, 

математичного моделювання, модернізацією 

систем управління економічними процеса-

ми. Існування запиту на єдиний інформа-

ційний простір стає ознакою цифрової епо-

хи. Таким чином, траєкторія розвитку бух-

галтерського обліку повинна втілювати до-

сягнення сучасних цифрових технологій, 

фундаментальної і прикладної науки. 

Консолідація функції ІТ з основними 

вимогами розвитку термінологічної та зміс-

товно-практичної основи бухгалтерського 

обліку здатна забезпечити інформаційну 

модернізацію сучасних економічних проце-

сів. Приєднання України до провідних орга-

нізацій і проектів в сфері електронної взає-

модії інформаційних ресурсів та розвитку 

інтероперабельності [6] свідчить про фор-

мування державного запиту на трансформа-

цію як термінологічного ядра бухгалтер-

ського обліку, так і системи професійних 

практик і технологій. І мова йде не просто 

про автоматизацію вже існуючих механізмів 

побудови облікової системи. Збір, опис, збе-

рігання та обробка даних в епоху цифрової 

економіки модифікується і стає логічним 

поєднанням сучасних наукових напрацю-

вань в межах інформаційної системи бух-

галтерського обліку.  
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Віртуалізація фізичних інфраструктур-

них IT-систем та «цифровізація» у даний час 

є головними тенденціями на світовому рин-

ку праці. Сучасні виклики вимагають від 

бухгалтера принаймні базового розуміння 

інформаційних та комунікаційних техноло-

гій, наявність цифрових компетенцій стає 

основною вимогою до персоналу. 

Тому і виникає проблема гармонізації 

термінологічного наповнення новацій в сис-

темі бухгалтерського обліку для відобра-

ження вже реально існуючих практик циф-

рової економіки. Запровадження ІТ-

технологій, цифровізація контрольно-

облікових процесів дозволять підсилити 

траспарентність, нададуть технологічну  

можливість здійснювати оперативні автома-

тизовані аудити.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Розуміння невпинності інтеграції ІТ-

інструментів і технологій в бухгалтерський 

облік, цифровізації сфери суспільно-

економічних відносин спричиняє значний 

інтерес науковців до теоретичних засад та 

практичних аспектів цих процесів. Зокрема, 

Канцедал Н. А. [1], Попович, М. С. [2], Кра-

ус Н. М., Голобородько О. П. [3], Плаксієн-

ко В. Я., Назаренко І. М. [4], Кльоба Л. Г. [5] 

в різних аспектах порушують проблему мо-

дернізації облікових процесів. Однак біль-

шість наукових публікацій стосується окре-

мих сфер трансформації, осучаснення мето-

дології і практики. 

Велика четвірка аудиторських компа-

ній теж здійснює дослідження для подолан-

ня невизначеності, пов'язаної зі змінами 

професії бухгалтера [6,7]. Слід зауважити, 

що більшість авторів погоджуються, що   

бухгалтерський облік чекають зміни в на-

прямі модернізації як загального теоретико-

категоріального апарату, так конкретних об-

лікових практик. Визнається, що технології 

blockchain та інструменти штучного інте-

лекту стануть каталізатором еволюції облі-

кових процесів. У попередніх публікаціях 

вже оприлюднювалися результати дослід-

жень в напрямі трансформації і осучаснення 

бухгалтерського обліку [8.9]. Але для отри-

мання більш глибокого розуміння того, які 

трансформації бухгалтерського обліку нас 

чекають у майбутньому, слід узагальнити 

вже існуючі зміни в теорії і практиці бух-

галтерського обліку. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є узагальнення теоретичного підґрун-

тя для трансформації системи бухгалтер-

ського обліку в умовах цифрової модерніза-

ції суспільно-економічних відносин. Для 

досягнення поставленої мети застосовано 

логічний аналіз, метод теоретичного уза-

гальнення, системний підхід. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Теорія і практика бухгалтерського 

обліку, професія бухгалтера взагалі розви-

ваються і змінюються в сучасних умовах 

інтеграції з ІТ-технологіями. Представники 

професії мають володіти інструментами та 

компетенціями, щоб бути конкурентними в 

цифровому суспільно-економічному середо-

вищі. Фінансові послуги, включаючи бух-

галтерський облік, будуть розвиватися і ста-

ватимуть більш залежними від ІТ-

технологій, про що свідчить політика керів-

ництва держави [10]. Так, Україна приєдна-

лася до Програми ЄС Interoperability 

Solutions for European Public Administrations 

2 (ISA), проектів e-CODEX, e-Invoicing, а 

також ініціативи Single Digital Gateway [11]. 

Забезпечення електронної взаємодії держав-

них інформаційних ресурсів та розвиток ін-

тероперабельності є головним викликом для 

розвитку електронного врядування в Украї-

ні. 

Інформація стає головним джерелом 

конкурентоспроможності. Збір, опис, збері-

гання та обробка даних дозволяє отримувати 

цінну інформацію для використання в еко-

номічних процесах. Але використання циф-

рового мислення не зосереджено виключно 

на нових технологіях. Більшу цінність 

отримує здатність фахівця оцінювати, син-

тезувати аналітичні висновки і стратегічні 

пропозиції. Тому ефективним може стати 

саме поєднання новацій технологічного ха-

рактеру (блокчейн, штучний інтелект, 

BigData) та облікових компетентностей. 

Розвиток бухгалтерського обліку за 

умови цифровізації суспільно-економічних 

відносин здебільшого пов'язаний із впровад-

женням ІТ-інструментів та технологій, 

спрямованих на подолання недоліків існую-

чої контрольно-аналітичної та облікової   

системи. Намагання підвищити зрозумі-
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лість, лаконічність та релевантність інфор-

маційного забезпечення управління стає 

рушійною силою у створенні ефективного 

бухгалтерського підрозділу, де розуміють 

управлінські стратегії та цілі, а кожне зав-

дання виконують через перспективу подо-

лання надмірно тривалих або не-

обов’язкових складних процедур з помилко-

вими або малокорисними результатами. 

Актуалізація цифрової трансформації 

бухгалтерського обліку в майбутньому лише 

зростатиме, бо застосування ІТ-новацій доз-

воляє вирішувати нові завдання, модернізу-

вати концепції обробки та передачі ін-

формації, сприяє зростанню ефективності 

облікових процесів. До звичних функцій ве-

дення обліку та формування звітності дода-

ється необхідність консолідації процесів уп-

равління та ІТ-сервісів. Як результат, під-

вищиться якість інформаційного забезпе-

чення окремих підрозділів і користувачів, 

об’єднаних єдиною цифровою платформою. 

Відбувається не просто конвертація 

даних з паперового формату в цифровий, а 

забезпечується пошук, обробка, синтез звіт-

ності, контроль помилок і порівнянності, 

візуалізація процесів і їх результатів, резерв-

не копіювання за допомогою ІТ-

інструментарію. 
Таким чином, IT-модернізація бухгал-

терського обліку відповідно до вимог ін-

формаційної економіки має складатися з 

програмного, інформаційного, організацій-

ного та методичного компоненту. Ці компо-

ненти стають основними інформаційними 

системами, що інтегровані навколо web-

системи та між собою. Надійна та масшта-

бована інформаційно-аналітична система 

забезпечує підтримку та автоматизацію 

процесів керування усіх складових діяль-

ності організації.  

Якісний розвиток цифрових сервісів в 

бухгалтерському обліку має на меті не тіль-

ки мінімізацію людського фактору в прий-

нятті рішень, але й вчасне отримання якісної 

інформації про процеси. При цьому цифро-

візація – це інструмент створення, реалізації 

та користування перевагами облікової сис-

теми, що підсилюються ІТ-технологіями. 

Забезпечити високий рівень продук-

тивної діяльності об'єкта здатна налагодже-

на централізована IT-система управління 

процесами. Деякі державні підприємства 

активно впроваджують комплексні рішення 

автоматизації бізнес-процесів із допомогою 

сучасних ERP-систем. Саме ці підприємства 

є прикладом нового етапу в модернізації 

внутрішньої IT-інфраструктури: переходу 

від автоматизації до комплексних систем 

управління. 

Глибинні наслідки цифровізації бух-

галтерського обліку можливі за умови си-

нергії нових концепцій обробки та передачі 

інформації: 

–  бухгалтерський облік господарсь-

ких операцій в режимі реального часу 

(RTA);  

–  обмін електронними даними - від 

первинних до звітних (EDI);  

–  розширена мова фінансової, управ-

лінської, податкової звітності різних сфер 

бізнесу (XBRL);  

–  «хмарні технології» обчислення, 

облікові операції, що базуються на хмарах;  

–  штучний інтелект (АІ) – модерніза-

ція математичного моделювання сучасними 

технологічними іноваціями (оцінка запасів 

на складах за допомогою програмно керова-

них дронів);  

–  BigData – використання у розраху-

нках для підвищення ефективності, точності 

та швидкості;  

–  блокчейн – систематизація і ефек-

тивний контроль; 

–  м’які цифрові інфраструктури (ін-

фраструктура ідентифікації та довіри, ін-

фраструктура відкритих даних, інфраструк-

тура інтероперабельності, інфраструктура 

електронних розрахунків та транзакцій, ін-

фраструктура електронної комерції та он-

лайн-взаємодії суб’єктів бізнесу). 

Синергетичний потенціал соціальних, 

мобільних, хмарних технологій, технологій 

аналізу даних, Інтернету речей в сукупності 

здатні привести до трансформаційних змін в 

бухгалтерському обліку, підвищити його 

ефективність, цінність для процесів управ-

ління. 

Світові лідери «цифрового» ринку 

(Cisco, IBM, Intel, Oracle, Deloitte, SAP, 

Ericsson, MasterCard, Vodafone, Kyivstar, 

Lifecell, International Data Corporation), віт-

чизняні консультанти та експерти, підтри-

мані Міністерством економічного розвитку 
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та торгівлі та ГО «ХайТек Офіс», розробили 

«Цифровий порядок денний України 2020», 

- документ, який визначає ключові політики, 

першочергові сфери, ініціативи та проекти 

«цифровізації» України на найближчі 3 роки 

[12]. 

ІТ-модернізація бухгалтерського облі-

ку забезпечить нові, більш сучасні формати 

ефективного управління. Проект ІТ-

модернізації - комплекс взаємопов'язаних 

заходів, що узгоджені за часом, використан-

ням певних матеріально-технічних, інфор-

маційних, людських, фінансових та інших 

ресурсів і мають на меті створення інформа-

ційних систем, засобів інформатизації та 

цифровізації інформаційних ресурсів, які 

відповідають певним технічним умовам і 

показникам якості. 

Цифровий бухгалтерський облік не 

має стандартного визначення, а лише стосу-

ється змін в обліку за рахунок обчислюва-

льних і мережевих технологій. Бухгалтер-

ський облік має долучити в свою теорію і 

практику патч-карти та мейнфрейми, бази 

даних і сховища даних, персональні комп'ю-

тери та продуктивність, спеціалізоване про-

грамне забезпечення для бухгалтерського 

обліку та системи планування ресурсів під-

приємства (ERP), локальні мережі (LAN) та 

широкосмугові мережі (WAN) – для введен-

ня даних, зберігання інформації, вдоскона-

лення механізмів обробки, кінцевих звітів, 

внутрішніх контролів, аудиторських вис-

новків. 

Трансформаційні ініціативи передба-

чають замість традиційних засобів та ін-

струментів використовувати цифрові. В різ-

них джерелах використовуються варіан-

ти цифровізація, діджиталізація та інформат

изація, а у випадку прикметни-

ка digital як цифровий та діджитальний. А як 

же можна буде називати модернізований 

бухгалтерський облік? 

Інформаційна технологія – цілеспря-

мована організована сукупність інформа-

ційних процесів з використанням засобів  

обчислювальної техніки, що забезпечують 

високу швидкість обробки даних, швидкий 

пошук інформації, розосередження даних, 

доступ до джерел інформації незалежно від 

місця їх розташування [10]. 

Тому визначення процесу цифровізації 

(діджиталізації) бухгалтерського обліку 

пропонується сформулювати як: 

–  трансформацію облікових процесів 

за допомогою сучасних економічних, орга-

нізаційно-управлінських, інституційних но-

вовведень; 

–  ІТ-модернізацію електронно-

цифровими пристроями, засобами, система-

ми електронно-комунікаційного обміну для 

інтегральної взаємодії віртуального та фізи-

чного, створення кіберфізичного простору в 

межах системи  бухгалтерського обліку. 

Адже кінцева мета ІТ-модернізації не 

цифровізація обліку (перенесення контроль-

но-облікових процесів в електронний фор-

мат), а створення СМАРТ-обліку, «розумно-

го» обліку господарських операцій з ефек-

тивними інструментами контролю та управ-

ління суб’єктом господарювання, автомати-

зацією всіх аспектів і сфер діяльності під-

приємства, організації, установи.  

В таблиці 1 запропоновано перелік за-

ходів відповідно до етапів ІТ-трансформації 

бухгалтерського обліку. 

Підготовчий етап дозволяє встановити 

загальну мету та локальні завдання, оцінити 

масштаби і обмеження щодо впровадження 

– технологічні в першу чергу. Впроваджен-

ня потребує корегування структури, інфор-

маційних потоків між підрозділами, внут-

рішніх нормативів і регламентів обліку.  

Етап впровадження передбачає отри-

мання синергетичного ефекту від вдоскона-

лення організаційної структури та докумен-

тообігу, раціоналізація взаємодій в обліковій 

системі з деталізацією протоколів і стандар-

тів обліку. При цьому підвищується прозо-

рість, керованість, забезпечується оператив-

не коригування відхилень і окремих елемен-

тів при реалізації проекту ІТ-модернізації. 

Етап використання характеризується 

поєднанням професійних аспектів обліку та 

ІТ-інфраструктури, окреслює перспективи у 

вирішенні проблем шахрайства, перекру-

чення інформації щодо економічної реаль-

ності, задоволення інтересів окремих корис-

тувачів у якісній інформації щодо внутріш-

ніх і зовнішніх процесів суб’єкта управлін-

ня. 
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Таблиця 1 

Етапи ІТ-модернізації бухгалтерського обліку 

 

Етапи робіт Зміст заходів 

Підготовчий Формулювання мети 

Встановлення завдань, ролей, повноважень  

Оцінка масштабів і обмежень щодо впровадження: 

Ранжування вимог споживачів 

Підготовка інформаційних систем 

Підготовка електронно-цифрових пристроїв 

Впровадження Вдосконалення організаційної структури 

Вдосконалення документообігу 

Раціоналізація взаємодій 

Розробка протоколів і стандартів обліку 

Підвищення прозорості і керованості 

Оперативне коригування відхилень і окремих елементів 

Перевірка на можливість реалізації 

Використання Раціоналізація облікових процесів 

Захист інформації в просторі і часі 

Ідентифікація та аутентифікація 

Встановлення права доступу, що необхідні для виконання службових 

обов'язків 

Розподіл ролей і відповідальності, щоб одна людина не могла пору-

шити критично важливий для організації процес або створити пролом 

у захисті навмисно чи ненавмисно 

Протоколювання й оперативний аудит 

Узгодження майбутніх трансформацій 
*складено автором на основі джерел 8-10. 

 

Застосування технологічних ІТ-

іновацій в методології бухгалтерського об-

ліку змінює форму його організації, підви-

щує рівень професійних компетенцій та від-

повідальності кадрів, виводить систему ін-

формаційного забезпечення на якісно новий 

рівень прозорості, безпеки, оперативності, 

релевантності. Наприклад, розкрадання ак-

тивів можна попередити і вдосконаленням 

документування (технологія блокчейн пе-

редбачає узгодження інформації учасниками 

до приєднання у блок та унеможливлює її 

перекручення потім), і виведенням інвента-

ризації на новий, більш оперативний та   

якісний рівень, і у одномоментному форму-

ванні даних на рахунках шляхом подвійного 

запису з узагальненням у звітності.  

Досить обмеженими для застосування 

ІТ-інструментарію будуть оцінка та кальку-

лювання. Бо питання, які вимагають власно-

го судження бухгалтера або аудитора і в 

майбутньому будуть вимагати пильної ува-

ги. А аналітичний та технологічний ІТ-

інструментарій будуть надавати можливості 

прискорення здійснення облікових проце-

дур, прискорить документування та обробку 

окремих операцій, забезпечить оперативний 

внутрішній контроль.  

Особливо важливим є застосування ІТ-

іновацій для вдосконалення документообігу. 

Завдяки ІТ-модернізації облікових процедур 

вирішуються наступні завдання: збір, угру-

повання і впорядкування інформаційних по-

токів (бухгалтерський облік господарських 

операцій в режимі реального часу); швидкий 

доступ та видача інформації (обмін елект-

ронними даними – від первинних до звіт-

них); скорочення інтервалу між отриманням 

інформації та її занесенням в базу даних 

(BigData); зниження ризиків виникнення 

помилок в обліку та в процесах прийняття 

рішень, що дозволяє підприємству уникати 

перекручення інформації в бухгалтерському 

обліку; інтеграція всіх рівнів обліку для 
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створення єдиної інформаційної бази (роз-

ширена мова фінансової, управлінської, по-

даткової звітності різних сфер бізнесу); ав-

томатичне формування звітів («хмарні тех-

нології» обчислення, облікові операції, що 

базуються на хмарах); забезпечення ефек-

тивного оперативного контролю (штучний 

інтелект, модернізація математичного моде-

лювання сучасними іноваціями). 

Переваги при веденні бухгалтерського 

обліку із застосуванням ІТ-технологій 

пов’язані з прискоренням, здешевленням, 

формалізацією. Так, блокчейн в бухгалтер-

ському обліку та при складанні звітності  

підвищує безпеку зберігання даних та надає 

підтвердження проведених транзакцій. Спі-

льний контроль над проведенням фінансо-

вих операцій при надійній синхронізації да-

них та з забезпеченням захисту від навмис-

них і ненавмисних втрат та підмін, виводять 

технологію блокчейну на принципово новий 

рівень. Трансформація системи бухгалтер-

ського обліку подолає проблему обмеженої 

прозорості. В табл. 2 узагальнено елементи 

механізму цифровізації бухгалтерського об-

ліку. Цільові завдання полягають у модерні-

зації, прискоренні облікових процесів, куль-

тивуванні навичок і практик ІТ-модернізо-

ваного бухгалтерського обліку при інтенси-

фікації бізнес-діяльності. 

Загрози представлені як зростанням 

кіберзлочинності при збільшенні кількості 

інформаційних систем, які використовують 

персональні дані, так і неузгодженістю у ви-

борі ідентифікаторів, браку адекватної ве-

рифікації ідентифікаційних даних, викорис-

тання у системах реєстрації та контролю до-

ступу до інформаційних систем технологіч-

но несумісних механізмів, алгоритмів та 

протоколів електронної ідентифікації та ав-

тентифікації.  
Таким чином, в бухгалтерському облі-

ку необхідне застосування передових систем 

інформаційної безпеки на всіх етапах. А 

створення інтегрованої інформаційної конт-

рольно-облікової системи з урахуванням  

технологічних ІТ-ризиків забезпечить роз-

виток цифрових компетенцій, стане рушій-

ною силою цифрової економіки, забезпечить 

перехід до шостого технологічного укладу 

економіки, де знання, таланти, навички, 

вміння, досвід, інтелект людей стане най-

більшою цінністю. 

Відповідність тенденціям світового 

ринку електронної комерції та послуг при 

ІТ-модернізації облікових практик забезпе-

читься використанням архітектурного під-

ходу при описі процесів всередині організа-

ції і узгодження спільних процесів, проектів 

і підпроектів, що реалізуються на основі аг-

регації загальних облікових процесів (від 

складання первинної документації до фор-

мування показників звітності) з урахуван-

ням всіх складових (каталоги, реєстри, ме-

ханізми). 

Управлінська модель цифровізації   

бухгалтерського обліку доповнюється аналі-

зом ситуації – проведення незалежного до-

слідження щодо наявності цифрових нави-

чок у працівників обліково-аналітичного та 

контрольно-управлінського сектору, визна-

чення критеріїв впливу чинників на розви-

ток цифрових навичок, головних перешкод 

до користування цифровими технологіями 

та конкретними інструментами. Окреслю-

ються основні виклики і «дерево» проблем, 

реагування та вирішення яких передбачаєть-

ся в рамках напряму. Створення надійної і 

масштабованої цифрової системи бухгал-

терського обліку стає можливим за умови 

комплексної оцінки стану, можливостей і 

недоліків існуючої на підприємстві інфор-

маційно-облікової інфраструктури вимогам і 

очікуванням керівництва (перший етап), 

оцінки можливості для зростання бізнесу і 

процесів комунікації в компанії (другий 

етап), модернізація існуючих систем при 

наявності повного обсягу даних про існую-

чий стан серверного та мережевого облад-

нання (третій етап).  

При цьому набір інструментів можна 

варіювати в залежності від складності про-

цесу та існуючих стартових позицій. Зокре-

ма, комплексний підхід до цифровізації об-

ліку включає: SWOT-аналіз можливостей 

цифровізації обліку, планування цифровіза-

ції обліково-аналітичної і контрольної ді-

яльності, гармонізація організаційної струк-

тури бухгалтерії, вивчення наявних і потен-

ційних напрямів, передумов для здійснення 

цифровізації, контроль за підвищенням яко-

сті облікових робіт. 
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Загальний механізм цифровізації бух-

галтерського обліку стане синергетичним 

поєднанням елементів: 

– політики модернізації бухгалтер-

ського обліку (інформаційно-цифрова полі-

тика, політика зв’язку); 

– створення сприятливого середовища 

(структура облікового та управлінського  

персоналу, корегування принципів діяль-

ності); 

– розгалуження цифрової інфраструк-

тури (інтернет, телекомунікації, електронна 

ідентифікація і аутентифікація, інформацій-

на безпека, хмарна інфраструктура); 

– впровадження та об’єднання в єди-

ний кіберфізичний простір цифрових рішень 

(електронний облік, електронна комерція, 

електронна логістика, цифрові фінанси, ін-

тероперабельність, ІТ-стандарти); 

– інтеграція внутрішніх процесів з зов-

нішніми платформами (державними реєст-

рами, сервісами, системою ProZorro і май-

данчиками, акредитованими в ній). 

Комплексний підхід до цифровізації 

обліку включає перелік цифрових навичок 

та компетенцій бухгалтера, доступ до сучас-

них ІТ-технологій. 

Віртуалізація, значне розповсюдження 

інфраструктурних IT-систем, «цифровіза-

ція» суспільно-економічних відносин, від-

далений доступ до робочого місця є голов-

ними тенденціями на світовому ринку праці. 

Тому сучасні виклики вимагають від бух-

галтера і мобілізації своїх творчих можливо-

стей, і розуміння інформаційних та комуні-

каційних технологій. Розвиток цифрових 

компетенцій стає основною вимогою до пе-

рсоналу. «Цифрова» компетентність бухгал-

тера складається з поєднання окремих нави-

чок та вмінь (таблиця 3). 

Раціональна організація «цифрового» 

робочого місця бухгалтера вимагає належ-

ної організації, користування та управління, 

оскільки воно має відповідати змісту та ха-

рактеру роботи. Це має бути не просто уста-

ткована необхідними матеріальними засо-

бами і технікою зона, а інформаційно-

технічне та комунікаційне забезпечення 

ефективної діяльності облікових працівни-

ків, створення для них більш сприятливих 

умов праці. В умовах цифрової економіки 

робоче місце бухгалтера передбачає цифро-

візацію упорядкування і планування загаль-

ного керівництва процесом бухгалтерського 

обліку; цифровізацію організації бухгалтер-

ського обліку, контролю та аналізу; інфор-

матизацію підготовки прийняття управлін-

ських рішень. 

                                                                                                                   Таблиця 3 

Вимоги до цифрових компетенцій бухгалтера 

 

 Вимоги Зміст 

1 2 3 

1. Інформаційна 

грамотність 
Вміння використовувати сервіси реального часу на основі віртуаль-

них помічників. 

Вміння ідентифікувати бізнес-процеси, фільтрувати дані, інформа-

цію та цифровий контент. 

Вміння оцінювати дані, інформацію та цифровий контент. 

Здатність використовувати розумні пристрої на основі інтелектуаль-

них моделей і нейронних мереж. 

Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері застосування 

інфографіки та інфодизайну як інструменту просування бізнесу. 

Вміння використовувати та управляти аналітичними даними, обліко-

вою інформацією та цифровим контентом у бізнес-процесах. 

Впроваджувати систему бюджетування та єдиного електронного до-

кументообігу. 

Забезпечувати облікову діяльність підприємств сучасними ІТ-

інструментами та механізмами. 

Розуміння сутності цифрового аудиту, сучасних технологій та ін-

струментарію його здійснення. 
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                                                                                            Продовження табл. 3 

2. Комунікація 

та взаємодія 
Вміння спілкуватися через використання цифрових технологій. Вмін-

ня ділитися інформацією завдяки використанню цифрових технологій.  

Оволодіння навичками роботи у сфері електронних закупівель. 

Вміння контактувати із державними контролюючими органами, ко-

ристуватися державними та приватними послугами завдяки викорис-

танню цифрових технологій.  

Використовувати нові платформи, що поєднують інформаційні систе-

ми, досвід роботи з клієнтами, аналітику і прогнозування, Інтернет 

речей і ділові екосистеми 

Вміння взаємодіяти завдяки використанню цифрових технологій.  

Вміння використовувати промислові та побутові пристрої на основі 

Інтернету речей. 

Знання та володіння правилами поведінки та етикету в цифровому се-

редовищі.  

Управління цифровою ідентичністю, тобто вміння створювати та 

управляти аккаунтами. 

Використовувати динамічні сервіси на основі мереж між людьми, 

процесами, послугами та речами. 

3. Цифровий 

контент 
Створення та ефективне використання цифрового контенту.  

Використовувати розподілені ланцюжки даних і блоків. 

Вміння змінювати, покращувати, використовувати цифровий контент 

задля створення нового контенту.  

Об'єднувати віртуальні і реальні об'єктивна основі 3D-технологій. 

Обізнаність щодо авторських прав та політики ліцензування відносно 

даних, інформації та цифрового контенту.  

Будувати цифрові динамічні моделі фізичних об'єктів із використан-

ням сенсорних датчиків для імітаційного моделювання. 

Програмна адаптація типових конфігурацій бухгалтерських програм, 

подальший супровід та оновлення. 

4. Безпека Вміння ідентифікувати і протидіяти кіберзагрозам. 

Вміння захистити пристрої та контент, знання заходів інформаційної 

безпеки, розуміння ризиків та загроз.  

Використовувати багаторівневу систему інформаційної безпеки ре-

ального часу, в тому числі – на основі блокчейн-технології. 

Захист персональних даних та приватності.  

Охорона здоров’я, тобто знання та навички для збереження свого здо-

ров’я та інших з точки зору як екології використання цифрових тех-

нологій, так і ризиків, загроз безпеці громадян.  

Розуміння впливу цифрових технологій на екологію, навколишнє се-

редовище. 

5. Вирішення 

проблем 

Вміння вирішувати технічні проблеми, що виникають із програмним 

забезпеченням, мережами і т.д.  

Вміння визначати потреби та знаходити відповідні технічні рішення, 

або адаптувати цифрові технології до власних потреб.  

Креативне користування або вміння завдяки цифровим технологіям 

створювати знання, процеси та продукти, індивідуально або колек-

тивно, з метою вирішення повсякденних облікових проблем. 

Вміння самостійно визначати потребу в отриманні додаткових нових 

цифрових навичок. 
*складено автором на основі джерел 11, 12 
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«Цифровими», віртуальними, мобіль-

ними стають задачі, що ставляться перед 

бухгалтерською службою: 

–  своєчасне вироблення та реалізацію 

облікової політики установи (за всі-

ма її складовими); 

–  законність, своєчасність і правиль-

ність оформлення носіїв облікової 

інформації; 

–  достовірність обліку витрат та вида-

тків, обліку виконання кошторису 

доходів і видатків установи; 

–  точність обліку результатів вико-

нання кошторису доходів і видатків 

установи; 

–  правильність нарахування відповід-

них категорій виплат, утримань та 

нарахувань і своєчасність розрахун-

ків з робітниками і службовцями, 

стипендіатами, позабюджетними со-

ціальними фондами, з державним 

бюджетом тощо; 

–  повноту обліку товарно-

матеріальних цінностей та контроль 

за їх збереженням; 

–  повноту та своєчасність розрахунків 

з дебіторами і кредиторами устано-

ви; 

–  здійснення контрольної та аналіти-

чної роботи господарської діяльності 

установи чи організації; 

–  повноту, достовірність та своєчас-

ність інформаційної бази облікових 

даних для прийняття управлінських 

рішень; 

–  зберігання носіїв облікової інфор-

мації; 

– зміцнення фінансової дисциплі-

ни. 

Концепція «цифрових робочих 

місць» поширюється надзвичайно швидко 

у бізнес-середовищі та позитивно сприй-

мається переважною більшістю працівни-

ків, яким подобаються гнучкі способи ро-

боти, можливість працювати вдома, з будь-

якого місця. 

Цифрове робоче місце бухгалтера 

сприяє гнучкості в методах виконання по-

садових обов’язків обліковців, стимулює їх 

взаємодію, підтримує децентралізовані та 

мобільні робочі середовища, передбачає 

вибір технологій для роботи. Перевагами 

цифрових робочих місць є зменшення ви-

трат на апаратне забезпечення, офісні при-

міщення, відрядження тощо. 

Але натомість з’являються і додатко-

ві проблеми:  

–  зростання кіберзлочинності в умо-

вах збільшення кількості інформа-

ційних систем, які використовують 

персональні дані; 

–  відсутність захищеного обміну іден-

тифікаційними даними фізичних та 

юридичних осіб, які обробляються в 

інформаційних системах державних 

органів та приватного сектору, не-

узгодженість у виборі ідентифікато-

рів, відсутність підтвердження іден-

тифікаційних даних;  

–  використання у системах реєстрації 

та контролю доступу до інформацій-

них систем технологічно несумісних 

механізмів, алгоритмів та протоколів 

електронної ідентифікації та впіз-

нання; 

–  необхідність автоматизувати за-

вдання, які потребують складніших, 

нерутинних дій та когнітивних рі-

шень.  

Крім цифрової інфраструктури та 

моделі «розумного» обліку, ініціативами 

щодо цифровізації обліку є створення об-

ліково-інформаційної інфраструктури з ло-

калізованим під потреби споживачів ін-

формації (внутрішніх і зовнішніх) контен-

том; збір та аналіз даних оперативного об-

ліку в режимі реального часу за допомо-

гою технологій Інтернету речей, великих 

та відкритих даних; створення віртуальних 

технологічних процесів, 3D-моделювання, 

облаштування веб-камерами матеріальних 

об’єктів контролю, впровадження QR-

кодів, RFID-міток, вдосконалення системи 

безготівкових розрахунків; впровадження 

програм лояльності та електронних карток 

контрагентів; створення мобільних додат-

ків (для технічного, адміністративного,  

контрольно-облікового персоналу); елект-

ронний документообіг; цифровізація вхід-

них і вихідних інформаційних потоків в 

бухгалтерському обліку (електронні ката-

логи, віртуальної та доповненої реаль-
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ностей, електронні довідники). 

Для отримання суттєвих зрушень від 

«цифровізації» бухгалтерського обліку не-

обхідно врахувати основні технічні еле-

менти (таблиця 4). 

                                                                                                                 Таблиця 4 

Елементи кіберфізичного простору бухгалтера 

    

1 Пристрої доступу Слід забезпечити облікових працівників пристроями найбільш 

ефективного способу отримання інформації про бізнес-

відносини. Організація технологічних ланцюжків обробки ін-

формації технічними засобами стає все більше розповсюдже-

ною в окремих облікових процесах. Тому необхідний розподіл 

праці за функціональною ознакою, наявність двох категорій 

облікових працівників: бухгалтерів-операторів, що вводять да-

ні, і бухгалтерів-контролерів, що реалізують логічні облікові 

функції 

2 Інфраструктура ко-

мунікацій 
Застосування засобів електронного діловодства (процедур 

створення, заповнення та розсилки електронних документів); 

широке застосування електронних засобів комунікації (елект-

ронної пошти, телеконференцій). Надійність зв’язку залиша-

ється однією з найважливіших вимог у контексті «цифрового» 

робочого місця як в офісі, так і поза ним. В перспективі метою 

є впровадження автоматичного безперервного контролю пра-

вильності заповнення документів та формування бухгалтер-

ських проводок, здійснення документообігу, використання ро-

бочого часу. 

Бездокументальний збір первинних даних за допомогою пери-

ферійних пристроїв та передача їх за допомогою засобів кому-

нікації дистанційними каналами до комп’ютерів є основним 

способом здійснення документування господарських операцій. 

3 Бізнес-відносини На підставі вхідних первинних даних, одноразово зафіксова-

них на електронних носіях інформації, здійснюється інтегро-

вана обробка облікових даних з таким рівнем деталізації та 

оперативності, який необхідний для забезпечення інформацією 

керівників підприємства. При цьому використовується єдина 

інформаційна база даних, що на підставі принципу подвійного 

запису накопичує всю необхідну для системи обліку інформа-

цію. При цьому система бухгалтерського обліку розглядається 

як єдина система і не робиться поділу обліку за видами на опе-

ративний або бухгалтерський, на управлінський, фінансовий 

або податковий. Це уможливлюють централізоване зберігання 

документів, забезпечують легкий доступ до них і дозволяють 

членам команди співпрацювати при внесенні змін до файлів, їх 

перегляді та обміні в режимі реального часу. 

4 Телекомунікаційні 

інструменти робо-

чого місця 

Склад облікових завдань залишається незмінним при різних 

обсягах облікових робіт, але перелік виконавців суттєво відріз-

няється в залежності від розміру підприємства і, відповідно, 

обсягу облікової роботи. Інструменти робочого місця значною 

мірою впливають на мотивацію та продуктивність працівників. 

Суттєвою перевагою є технології зв’язку, що забезпечують 

присутність у режимі реального часу та дозволяють проводити 

насичені онлайн-зустрічі. 
*складено автором на основі джерел 10-13. 
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Елементами кіберфізичного простору 

бухгалтера стають пристрої доступу, інфра-

структура комунікацій, бізнес-відносини, 

телекомунікаційні інструменти робочого 

місця. Впорядкування й оптимізація обліку 

на основі цифровізації дозволять не просто 

локально змінити окремі облікові функції, а 

змінять алгоритми дій, дозволять імплемен-

тувати стимули для «цифровізації». 

Висновки. В період цифрової транс-

формації суспільно-економічних відносин 

консервативність бухгалтерського обліку не 

повинна стати на заваді інноваційним, фор-

малізованим, динамічним, орієнтованим на 

інформаційні потреби користувача змінам 

теоретичного і практичного характеру. 

Цифрова трансформація бухгалтер-

ського обліку стає обов’язковим і важливим 

кроком для ефективного функціонування 

організації за умови фінансових інвестицій, 

культурних і фахових компетентностних 

змін.  

Встановлено, що цифровізація в обліку 

– модернізація облікових процесів елект-

ронно-цифровими пристроями, засобами, 

системами; налагодження електронно-

комунікаційного обміну інформацією між 

ними; побудова інтегральної взаємодії вір-

туального та реального середовища відо-

браження бізнес-процесів. Інформаційно-

комунікаційні та цифрові технології нада-

ють можливість інтенсифікувати контроль-

но-облікові та управлінські процеси.  

Таким чином, якісна ІТ-модернізація 

бухгалтерського обліку не тільки створить 

єдиний інформаційний простір, але й по-

кращить якість управління на всіх рівнях. 

При цьому акценти будуть зміщені на пи-

тання, що вимагатимуть власного судження 

бухгалтера: складні нетипові операції, ефек-

тивні механізми внутрішнього контролю, 

аналітика та прогнозування, оцінка.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ IT-МОДЕРНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

Н. Л. Шишкова, к. э. н., доцент, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Информационно-коммуникационные и цифровые ІТ-технологии предоставляют воз-

можность интенсифицировать процессы, внедрять современные достижения в сфере компь-

ютерных технологий. Определение общего механизма трансформации систем учета, кон-

троля и управления, запрос на создание единого информационного пространства обеспечи-

вает необходимость концептуальных исследований синергетического эффекта от ІТ-

модернизации (диджитализации) бухгалтерского учета. Целью статьи является обобщение 

существующей теоретической базы для трансформации системы бухгалтерского учета в 

условиях цифровой модернизации общественно-экономических отношений. 

Определено, что ІТ-модернизация является объектом фокусного и комплексного госу-

дарственного управления. При этом цифровизация бухгалтерского учета предлагает опцию 

создания общего информационного и киберфизического бизнес-пространства, превосходя-

щего традиционные методы бухгалтерского учета, усиливает способность бухгалтера интер-

претировать и сообщать информацию быстрее и эффективнее. Раскрыты содержание и сфе-

ры применения в современном бухгалтерском учете ІТ-инструментов и технологий, которые 

переведут учетные работы в цифровой формат, модернизируют концепции обработки и пе-

редачи информации. 

Разработана управленческая модель цифровизации бухгалтерского учета с учетом со-

стояния, возможностей и недостатков существующих на предприятии предпосылок внедре-

ния. Раскрыты актуальные требования к бухгалтеру по мобилизации как своих творческих 

возможностей, так и понимания информационных, коммуникационных технологий. Развитие 

цифровых компетенций становится обязательным требованием к персоналу на современном 

уровне технологического и экономического развития. Изложены элементы киберфизическо-

го пространства бухгалтера в соответствии с инновационными, формализованными, динами-

ческими, ориентированными на информационные потребности пользователя алгоритмы дей-

ствий по ІТ-модернизации бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: цифровизация бухгалтерского учета, ІТ-модернизация бухгалтерско-
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го учета, электронная экономика, трансформация систем учета, контроля и управления. 

 

PROSPECTS FOR IT-MODERNIZATION OF ACCOUNTING: 

ACTUALIZATION OF THEORY AND PRACTICE 

N. L. Shyshkova, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Dnipro University of Technology  

 

Information-and-communication and digital information technologies provide an opportunity 

to intensify processes and introduce modern achievements in the field of computer technology. The 

determination of the general mechanism for the transformation of accounting systems, control and 

management, the request to create a single information space provides the need for conceptual stud-

ies of the synergistic effect of IT modernization (digitalization) of accounting. The aim of the article 

is to generalize the existing theoretical base for the transformation of the accounting system in the 

context of digital modernization of socio-economic relations. 

It was determined that IT modernization is the subject of focal and integrated public admin-

istration. At the same time, digitalization of accounting offers the option of creating a common in-

formation and cyber physical business space that surpasses traditional accounting methods, enhanc-

es the ability of a book-account to interpret and communicate information faster and more efficient-

ly. The contents and application areas in modern accounting of IT tools and technologies are dis-

closed, which will translate accounting work into a digital format, modernize the concepts of infor-

mation processing and transmission. 

An administrative model of accounting digitalization has been developed taking into account 

the status, capabilities and shortcomings of the prerequisites for implementation at the enterprise. 

Actual requirements for an accountant to mobilize both his creative abilities and understanding of 

information and communication technologies are disclosed. The development of digital competen-

cies is becoming a mandatory requirement for personnel at the modern level of technological and 

economic development. The elements of the cyberphysical space of the accountant are described in 

accordance with innovative, formalized, dynamic, information-oriented user-oriented algorithms for 

actions on IT-modernization of accounting. 

Keywords: digitalization of accounting, IT modernization of accounting, electronic economy, 

transformation of accounting, control and management systems. 
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РОЗВИТОК ЗВІТНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ 

 

М. С. Пашкевич, д. е. н., професор, НТУ «Дніпровська політехніка», 

pashkevych.m.s@nmu.one, 

О. В. Усатенко, д. е. н., професор, НТУ «Дніпровська політехніка», 

usatenko.o.v@nmu.one 

 

У статті розглядаються тенденції та напрями розвитку звітності, джерела прийняття 

управлінських рішень інституційних інвесторів, зокрема, компаній по управлінню активами, 

діяльність яких пов’язана з високим ризиком. Визначено, що в силу специфіки бухгалтер-

ського обліку як науки, тенденції розвитку звітності є динамічним явищем. Виокремлено дві 

домінуючі тенденції розвитку звітності, а саме: ті,  що мають локальний характер (знахо-

дяться під впливом національних обмежень) і ті, що мають глобальний характер (відобража-

ють міжнародні напрямки розвитку обліку і звітності у світі). Показано, що ці тенденції су-

перечать одна одній,  що ускладнює партнерську діяльність національних та закордонних 

компаній по управлінню активами внаслідок незрозумілої та не ідентичної звітності. 

 Виокремлено основну тенденцію розвитку звітності як елемента обліково-

аналітичного забезпечення діяльності компаній по управлінню активами, яка дозволяє сфор-

мувати алгоритм удосконалення практики складання різних видів звітності для подолання 

існуючих протиріч між національною та міжнародною звітністю. Основна тенденція розвит-

ку звітності полягає у необхідності завоювання довіри користувачів звітності через надання 

якісної та достовірної інформації, що дозволяє прогнозувати майбутнє у сфері ризикового 

інвестування. Показано, що дана тенденція є пріоритетною для України, оскільки пов’язана з 

вирішенням наявних економічних проблем, а саме: з покращенням інвестиційного клімату та 

підвищенням конкурентоспроможності інноваційних підприємств.  

Визначено перспективний вектор подальшого розвитку бухгалтерської звітності, який 

спрямовано на відмову від національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 

запровадження для складання фінансової звітності для всіх без виключення підприємств 

міжнародних стандартів звітності. З метою удосконалення розвитку звітності, запропонована 

класифікація звітності компаній по управлінню активами (КУА), яка є оптимально адаптова-

ною до потреб управління і задовольняє інформаційні запити різних груп її користувачів за-

вдяки уніфікованому складу обліково-звітної інформації, а також відповідає специфіці, стра-

тегії та основним цілям діяльності КУА щодо ефективного функціонування та забезпечення 

інтересів інвесторів фондів, що знаходяться в управлінні КУА. 

Ключові слова: звітність, достовірна інформація, інвестори, компанія по управлінню 

активами, вектор розвитку звітності, класифікація звітності, міжнародні стандарти звітності, 

користувачі звітності, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, обліково-

звітна інформація. 

 

Постановка проблеми. В сучасних 

умовах постійного загострення конкуренції, 

коли діяльність інституційних інвесторів 

пов’язана з високим ризиком, звітність на-

буває ролі основного джерела інформації 

щодо прийняття управлінських рішень, 

пов’язаних  з  розвитком бізнесу, інвести-

ційними рішеннями. Інформація, яку надає 

звітність,  дозволяє  впливати на рух інвес-

тицій, на залучення додаткових інвестицій 

від  зовнішніх   суб’єктів.  На  мікроеконо-

мічному  рівні звітність  дозволяє  суб’єктам  
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господарювання ефективно   прогнозувати 

напрямки розвитку та їх можливий ризик, 

аналізувати стосунки із своїми контрагента-

ми. На макрорівні звітність являє собою ін-

формаційне джерело загального розвитку 

регіону, держави чи окремої галузі. Тому 

вона має відповідати сучасним завданням 

управління і задовольняти певним вимогам.  

Однак, існуючі тенденції розвитку   

звітності компаній по управлінню активами, 

що мають локальний характер, тобто знахо-

дяться під впливом національних стандартів 

бухгалтерського обліку, та тенденції роз-

витку, що мають глобальний характер, відо-

бражаючи міжнародні напрямки розвитку 

обліку і звітності у світі, нерідко вступають 

між собою у протиріччя, що ускладнює  

партнерську діяльність національних та за-

кордонних компаній по управлінню актива-

ми внаслідок незрозумілої та не ідентичної 

звітності. Внаслідок цього у закордонних 

компаній виникають питання до національ-

них компаній щодо якості та достовірності 

даних звітності, що у свою чергу, збільшує 

час та витрати, а іноді унеможливлює реалі-

зацію спільних угод. Таким чином, у націо-

нальному контексті виникає необхідність 

визначення та обґрунтування напряму роз-

витку національної звітності для компаній 

по управлінню активами. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Питання розвитку звітності дослі-

джували і розглядали у своїх наукових пра-

цях С. Ф. Голов [1], М. А. Вахрушина [2], М. 

В. Корягін [3], К. В. Безверхий [4], С. 

Ф. Легенчук [5], Л. Б. Трофимова [6], Н. 

З. Яцишин [7], А. О. Касич і Я. Ю. Яковенко 

[8] та інші. 

Для вирішення окресленої у даній 

статті проблеми розвитку звітності як еле-

менту обліково-аналітичного забезпечення 

діяльності компаній по управлінню актива-

ми, зазначені автори обґрунтували загальні 

принципи складання національними компа-

ніями фінансової звітності згідно з міжна-

родними стандартами бухгалтерського облі-

ку, визначили аудиторські ризики перевірки 

такої звітності, запропонували методики 

обліку та аналізу окремих статей фінансової 

звітності. Однак, існуючий науковий доро-

бок вчених складає фундаментальну основу 

для вирішення проблеми розвитку звітності 

національних компаній згідно з міжнарод-

ними стандартами бухгалтерського обліку 

взагалі, але не відображає специфічні харак-

теристики та потреби саме компаній з уп-

равління активами. Наприклад, компанії з 

управління активами мають специфічну 

структуру та цілі щодо функціонування, 

особливий склад стейкхолдерів та користу-

вачів інформації про їх діяльність, які мають 

свої інтереси, що, у свою чергу, повинні 

бути задоволені через інформативну звіт-

ність. Тому структура звітності компаній з 

управління активами потребує удоскона-

лення у напрямі вирішення базового завдан-

ня з обґрунтування класифікації звітності з 

урахуванням інформаційних запитів різних 

груп зацікавлених осіб, інтересів інвесторів 

фондів, що знаходяться у складі компанії, 

принципу уніфікації обліково-аналітичної 

інформації та стратегічних цілей компанії з 

управління активами.  

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є визначити основну тенденцію 

розвитку звітності та обґрунтувати систему 

класифікації звітності, адже класифікація 

надає можливість усвідомити різні підходи 

до формування, подання і використання об-

ліково-аналітичної інформації. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Звітність складається з взаємо-

пов’язаних та узагальнених облікових запи-

сів, які не тільки надають можливість дослі-

дити діяльність суб’єкта господарювання, а 

також надають можливість проведення ана-

лізу використання ресурсів та отримання 

фінансових результатів за певний період. 

Звітність є основним засобом комунікації, 

кінцевим продуктом бухгалтерського облі-

ку, спрямованим на задоволення потреб 

внутрішніх та зовнішніх користувачів облі-

кової інформації. 

Розвиток системи звітності є постій-

ним прогресивним процесом, який постійно 

удосконалюється під впливом таких чинни-

ків, як економічні умови, політичні умови, 

потреби користувачів, технологічне забез-

печення, організаційне забезпечення збору 

облікових даних. 

М. В. Корягін та П. О. Куцик відміча-

ють, що досліджуючи розвиток бухгалтер-

ської звітності з моменту її виникнення, мо-

жна прослідкувати не лише розвиток теорії і 
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методології бухгалтерського обліку, як ок-

ремого економічного інституту, але в цілому 

зробити висновок про розвиток суспільних 

соціально-економічних відносин та еволю-

цію фірми, як окремої інституційної одиниці 

[9, c.64]. Розвиток бухгалтерської звітності 

також ілюструє формування світових і лока-

льних товарних та фінансових  ринків, відо-

бражає економічний порядок, сформований 

на рівні окремих країн або інших територіа-

льних утворень. 

Наукові дослідження вітчизняних та 

іноземних вчених дозволили виявити, що 

становлення звітності відбувалося протягом 

значного періоду – декількох століть. Існу-

юча розбіжність підходів вчених до виді-

лення етапів розвитку звітності випливає з 

неоднорідності ознак, які вчені брали за ос-

нову. 

Аналізуючи розвиток звітності, перш 

за все, необхідно з’ясувати основний напрям 

розвитку, який є одним з видів наукових 

знань, що дозволяє не тільки позначити ок-

ремі шляхи розвитку звітності, а також  

сформулювати алгоритм удосконалення 

практики складання різних видів звітності 

на основі зазначених тенденцій. Розрізняють 

тенденції розвитку звітності, що мають ло-

кальний характер, тобто знаходяться під 

впливом національних обмежень, та тенден-

ції розвитку, що мають глобальний харак-

тер, відображаючи міжнародні напрямки 

розвитку обліку і звітності у світі. У силу 

специфіки бухгалтерського обліку як науки 

його тенденції розвитку та тенденції розвит-

ку звітності є динамічним явищем, оскільки 

перебувають в стані постійних змін. Деякі 

тенденції розвитку з часом втрачають акту-

альність. Тому, розглядаючи тенденції роз-

витку звітності з метою удосконалення ме-

тодики її складання та аналізу, необхідно 

розглядати лише ті, що є сьогодні актуаль-

ними в сучасних економічних умовах. Ро-

берт Х. Герц виділив такі основні тенденції 

розвитку звітності у світі: 

– зміщення акцентів на забезпечення 

своєчасності складання звітності, що посту-

пово стає серйозною проблемою для компа-

ній, оскільки обсяги інформації, що підля-

гають збору та обробці, продовжують      

збільшуватися; 

– зростання обсягів змістовного кон-

тенту, що пов'язано з появою нових стан-

дартів бухгалтерського обліку, а також но-

вих вимог регулятора, зокрема, рух в сторо-

ну збільшення у складі звітності ключових 

індикаторів діяльності та інформаційних 

показників, включаючи інформацію про 

екологічні і соціальні наслідки діяльності 

компаній; 

– зростання рівня регулюючого тиску 

на процес складання звітності, що проявля-

ється в збільшенні вимог щодо дотримання 

стандартів, правил, норм і пов’язано із по-

ширенням фінансової кризи [10]. 

С. Ф. Легенчук, розглядаючи світові 

тенденції розвитку бухгалтерського обліку в 

умовах постіндустріальної економіки, виді-

лив наступні тенденції розвитку звітності:  

– необхідність надання інформації   

перспективного і прогнозного характеру; 

– надання не фінансової інформації 

про основні чинники, що генерують вартість 

для підприємства; 

– надання не фінансової інформації 

про об’єкти постіндустріальної економіки 

(людський капітал, інноваційна діяльність, 

торгові марки і бренди); 

– надання фінансової та не фінансової 

інформації про екологічну та соціальну ді-

яльність підприємства; 

– орієнтація в наданні бухгалтерської 

звітності не на конкретну групу користува-

чів, а створення «загально користувацької» 

орієнтації бухгалтерської звітності. Такі  

тенденції показують існуючі недосліджені 

сфери діяльності суб’єктів господарювання, 

інформація про які недостатньо представле-

на у затверджених діючих формах звітності 

підприємств, що особливо актуалізується в 

умовах постіндустріальної економіки [11, c. 

61–62]. 

О. В. Рожнова вважає, що бухгалтер-

ський облік стоїть на порозі революційних 

змін і можливо через 20–30 років стане зо-

всім не схожий на існуючий. І виділяє три 

основні проблеми, вирішення яких визна-

чить тенденції розвитку: 

1. Довіра. Зниження довіри користува-

чів фінансової звітності; 

2. Майбутнє. Недостатньо прогнозний 

характер звітних даних при потребах корис-

тувачів бачити в звітності інформацію, здат-
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ну створювати прогноз, необхідний для 

прийняття вірних рішень; 

3. Достовірність. Неможливість відо-

браження реального стану підприємства та 

результатів його діяльності обліковими ме-

тодами при наявності потреби з боку корис-

тувачів на максимально достовірну інфор-

маційну картину [12, c.2]. 

Вирішення таких проблем визначає 

одну з основних тенденцій розвитку звітнос-

ті, яка полягає у необхідності завоювання 

довіри користувачів звітності через надання 

користувачам якісної та достовірної інфор-

мації, що дозволить прогнозувати майбутнє, 

з метою запобігання негативних явищ, особ-

ливо у сфері ризикового інвестування. Така 

тенденція є для нашої країни пріоритетною, 

оскільки безпосередньо пов’язана з вирі-

шенням наявних економічних проблем, а 

саме з покращенням інвестиційного клімату 

та підвищенням конкурентоспроможності 

інноваційних підприємств. 

Новітня тенденція розвитку звітності – 

це розвиток інтегрованої звітності, яка є 

новим інструментом, що в найближчій пер-

спективі забезпечить ефективну взаємодію 

компаній з фінансовими ринками та широ-

ким колом зацікавлених сторін. В своїх пра-

цях С. Адамс та Р. Сімнетт відмічають, що 

«…інтегрована звітність є новою парадиг-

мою звітності, яка є цілісною, стратегічною, 

адаптивною, суттєвою і актуальною до різ-

них часових вимірів» [13, с.292]. Однак, ін-

тегровану звітність не слід розглядати як 

новий феномен, що не має свого теоретико-

методичного фундаменту. Вона тісно взає-

мопов'язана із фінансовою та не фінансовою 

звітністю, хоч і розвивається на основі ви-

користання власних принципів і методології 

побудови. Виникнення інтегрованої звітнос-

ті є результатом еволюції облікової системи 

в напрямі забезпечення зростаючих вимог 

користувачів та покращання прозорості і 

релевантності облікової інформації. На від-

міну від інших форм звітності, порядок 

складання яких регулюється нормативно, 

інтегрована звітність виникла внаслідок по-

ступового накопичення досвіду корпоратив-

ного звітування під впливом вимог ринку. 

Вже зараз цей інструмент може стати ефек-

тивним засобом для кращого розуміння 

компаніями власної бізнес-стратегії і чинни-

ків, що створюють цінність. Інтегрована 

звітність забезпечує користувачів як фінан-

совою, так і не фінансовою інформацією про 

стратегію компанії, її досягнення, стилі уп-

равління (з економічної і соціальної точок 

зору), роблячи акцент на взаємозв'язках між 

цими аспектами. Компанії необхідно дати 

пояснення до своєї бізнес-стратегії і до того, 

як досягається створення вартості в корот-

костроковому, середньостроковому і довго-

строковому періодах. Стандартної форми 

інтегрованого звіту не існує, проте Міжна-

родний комітет з інтегрованої звітності 

(IIRC) сформулював базові принципи, яки-

ми слід керуватися при його складанні: 

1) стратегічна спрямованість; 

2) орієнтація на майбутнє; 

3) структурованість і чіткість інформа-

ції; 

4) адаптація до змін і врахування інте-

ресів зацікавлених сторін; 

5) стислість, надійність та істотність 

[14]. 

На думку представника Global 

Reporting Initiative (GRI) Т. Лессидренска 

«інтегрований звіт – це, насамперед, страте-

гічний аналіз. Тобто практично управлін-

ська звітність – це платформа для управлін-

ня компанією» [15, с.98]. Користувачами 

інтегрованої звітності будуть всі, хто ціка-

виться стратегією і досягненнями компанії. 

Але це зовсім не означає, що така звітність 

надаватиме вичерпну інформацію всім заці-

кавленим сторонам, хоч вона і спрямована 

на демонстрацію зв'язків між стратегією 

компанії, фінансовими діями та соціальним, 

економічним і природним оточенням, в яко-

му вона діє. Посилюючи ці зв'язки, інтегро-

вана звітність може допомогти господарю-

ючим суб’єктам приймати більш ефективні 

управлінські рішення, а інвесторам і зацікав-

леним сторонам – краще розуміти діяльність 

компанії. 

Одна з сучасних національних тенден-

цій розвитку звітності стосується порядку 

подання звітності, її форми, переліку показ-

ників, що до них включаються. Ці елементи 

є одними із найбільш змінюваних елементів 

сучасної української звітності. Бажання 

якомога краще вдосконалити звітність, зро-

бити її більш оперативнішою, детальнішою і 

якіснішою, інколи призводило до того, що 
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фактичні відображення змін не встигали за 

змінами, які впроваджувались нормативни-

ми актами та не могли застосовуватися на 

практиці з моменту їх опублікування в офі-

ційних виданнях. 

Запорукою успішного розвитку і функ-

ціонування системи звітності є її обґрунто-

вана класифікація, яка надає можливість 

усвідомити різні підходи до формування, 

подання і використання звітності. 

Сьогоднішній стан нормативного і ме-

тодичного забезпечення підготовки звітнос-

ті показує наявність неузгодженості підхо-

дів до її класифікації. Так, згідно статті 3 

пункту 2 Закону України «Про бухгалтер-

ський облік та фінансову звітність в Украї-

ні», підприємства складають крім фінансо-

вої, податкову, статистичну та інші види 

звітності. Але визначення дається лише фі-

нансовій звітності, яка являє собою бухгал-

терську звітність, що містить інформацію 

про фінансове становище, результати діяль-

ності та рух грошових коштів підприємства 

за звітний період. Національне положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 1 надає 

визначення фінансовій та бухгалтерській 

звітності, де визначення бухгалтерської  

звітності співпадає з метою фінансової звіт-

ності. Визначення статистичної звітності, 

яку згідно Закону України «Про державну 

статистику», подають усі юридичні особи та 

особи, які займаються підприємницькою 

діяльністю, не надається жодним норматив-

ним документом. Джерелом інформації для 

статистичної звітності є дані фінансового 

обліку, тобто фінансовий облік є інформа-

ційною базою для статистичної звітності, 

так само, як і для фінансової, але між ними 

існують суттєві відмінності через мету. Ста-

тистична звітність основною метою має 

спостереження за загальними процесами 

виробництва з позиції не окремого підпри-

ємства, а макрорівня, тому що статистика 

розглядає підприємство не як окрему госпо-

дарську одиницю, а як складову галузей 

економіки. Метою складання фінансової 

звітності, відповідно до НП(С)БО 1, є на-

дання користувачам для прийняття ними 

рішень повної, правдивої, неупередженої 

інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності, рух грошових коштів підприєм-

ства. 

Спільним для обох видів звітності є те, 

що статистична звітність містить інформа-

цію про ті самі виробничі процеси, що і фі-

нансова, хоч з різним ступенем їх деталіза-

ції. Для формування показників, як у статис-

тичній, так і у фінансовій звітності, застосо-

вують єдиний методичний підхід до визна-

чення показників, а також застосовують зіс-

тавні показники. Податкова звітність є час-

тиною зовнішньої звітності, що відображає 

інформацію про доходи і витрати, фінансові 

результати суб’єкта господарювання та роз-

рахунок сум податку, що підлягають до 

сплати в бюджет. Поняття такої звітності 

часто використовується у нормативних ак-

тах, але визначення міститься тільки у Нака-

зі Державної податкової адміністрації «Про 

подання електронної податкової звітності». 

Отже, податкова звітність – це документи, 

які відповідно до законодавства подаються 

платниками податків до органів ДФСУ і на 

підставі яких здійснюється нарахування або 

сплата податку, збору (обов’язкового пла-

тежу). Цей вид звітності складається на ос-

нові даних фінансового обліку з наступним 

коригуванням відповідно до податкового 

законодавства. Всі види звітності є взає-

мозв’язаними між собою через використан-

ня спільної інформаційної бази, тобто на 

основі звітності одного виду може формува-

тися звітність іншого виду. Однак, наразі не 

існує чіткого регламентування структури 

звітності підприємства, як в законодавчій 

базі, так і серед напрацювань науковців. 

Звідси виникають різні тлумачення щодо 

сутності, призначення та класифікації окре-

мих видів звітності. 

При складанні звітності важливо до-

тримуватися принципів та правил її підго-

товки, передбачених чинними нормативно-

правовими актами. Загальні вимоги до фі-

нансової звітності викладені у ст. 11 Закону 

України «Про бухгалтерський облік і фінан-

сову звітність в Україні». Фінансова звіт-

ність та консолідована фінансова звітність 

згідно Порядку подання фінансової звітності 

складаються за національними положення-

ми (стандартами) бухгалтерського обліку 

або міжнародними стандартами фінансової 

звітності відповідно до законодавства.  

За міжнародними стандартами фінан-

сової звітності з 1 січня 2012 р. звітність 
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складається публічними акціонерними това-

риствами, банками, страховиками, а з 1 січ-

ня 2015 р. – кредитними спілками. Також, за 

2015 рік компанії, які провадять діяльність з 

управління активами, складають фінансову 

звітність за міжнародними стандартами 

(МСФЗ). Фінансова звітність венчурних  

фондів складається також за МСФЗ, почи-

наючи з 1 січня 2015 року. Проте інші 

суб’єкти господарювання згідно ст. 121 За-

кону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» можуть доб-

ровільно перейти на застосування МСФЗ. 

Незалежно від того, чи застосовує підпри-

ємство МСФЗ в обов’язковому порядку або 

добровільно, воно має звітувати за формами, 

встановленими НП(С)БО 1 (крім банків-

ських установ). Концептуальна основа скла-

дання та подання фінансових звітів, яка була 

схвалена Радою Комітету з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку, визначає 

чотири основні якісні характеристики фі-

нансових звітів: зрозумілість, доречність, 

достовірність та порівнянність. Аналіз ви-

мог, які необхідно пред’являти до фінансо-

вої звітності, проводять чимало науковців. В 

економічній літературі перелік якісних ха-

рактеристик звітності перевищує п’ятдесят. 

Однак виокремлення такої кількості якісних 

характеристик є невиправданим, оскільки 

більшість із них дублюються.  

Отже, всі користувачі фінансових зві-

тів повинні отримувати з цих звітів досто-

вірну, повну інформацію про всі результати 

господарської діяльності в минулому, які 

здатні вплинути на прийняття управлінських 

рішень в майбутньому. Для цього потрібно 

так організувати ведення бухгалтерського 

обліку, щоб отримані від нього дані задо-

вольняли всі вимоги, які висуваються до 

фінансових звітів. 

Якщо зіставити вимоги до фінансових 

звітів, наведені в державних нормативних 

документах та міжнародних стандартах фі-

нансової звітності, то можна зробити висно-

вок, що в основному вони співпадають. В 

НП(С)БО 1 наведені форми фінансових зві-

тів, які побудовані відповідно до вимог 

Концептуальної основи МСФЗ. Однак, через 

специфіку діяльності компаній з управління 

активами, до якісних характеристик фінан-

сової звітності КУА додана відмінна харак-

теристика, яка містить вимогу обов’яз-

ковості оприлюднення інформації, яка пред-

ставлена у фінансовій звітності та не є кон-

фіденційною.  

Таку вимогу щодо звітності КУА вста-

новлено ст. 14 Закону України «Про бухгал-

терський облік та фінансову звітність в Ук-

раїні». Публічні акціонерні товариства, під-

приємства-емітенти іпотечних облігацій, 

іпотечних сертифікатів, облігацій підпри-

ємств і сертифікатів фондів операцій з неру-

хомістю, а також професійні учасники фон-

дового ринку, банки, страховики та інші 

фінансові установи зобов'язані не пізніше 

ніж до 30 квітня року, що настає за звітним 

періодом, оприлюднювати річну фінансову 

звітність та річну консолідовану фінансову 

звітність разом з аудиторським висновком, 

шляхом розміщення на власній веб-сторінці 

з опублікуванням у періодичних виданнях. 

Оприлюднення звітності КУА для по-

тенційних інвесторів відіграє ключову роль 

через захист прав інвесторів у напрямку за-

безпечення їх рівного доступу до інформації 

шляхом отримання необхідних даних про 

діяльність потенційних об’єктів інвестуван-

ня та взагалі про стан розвитку ринку цін-

них паперів у доступному та зручному ре-

жимі. Розкриття інформації здійснюється 

компанією з управління активами за раху-

нок коштів інституту спільного інвестуван-

ня. 

Прийняття правильного і своєчасного 

управлінського рішення є головною переду-

мовою ефективності діяльності будь-якого 

суб’єкта господарювання, особливо того, 

який займається управлінням активами ін-

ституційних інвесторів. Для цього керівники 

різних рівнів управління повинні отримува-

ти чітку і необхідну інформацію, що надає 

звітність. У зв’язку з тим, що звітність різ-

ниться між собою за об’єктами дослідження, 

науковці її розділяють за видами. Однак, всі 

види звітності є взаємозв’язаними між со-

бою через використання спільної інформа-

ційної бази даних бухгалтерського обліку. 

На основі звітності одного виду може фор-

муватись звітність іншого виду тощо. 

Так, з огляду на різновиди інформа-

ційних потреб користувачів звітності, звіт-

ність суб’єкта господарювання класифіку-

ється за різними ознаками. Залежно від того, 
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кому подається звітність, вона поділяється 

на внутрішню та зовнішню. До внутрішньої 

звітності, яка призначена для задоволення 

потреб внутрішніх користувачів в оператив-

ної та точної інформації стосовно всіх важ-

ливих аспектів діяльності КУА відноситься 

управлінська звітність, форми якої розроб-

ляються індивідуально кожною компанією 

та стосуються не тільки діяльності самої 

КУА, а також венчурних фондів в управлін-

ні. Запровадження ефективної системи 

управлінської звітності для представлення 

достовірної і оперативної інформації для 

внутрішніх користувачів дозволяє досягти 

таких ефектів, як: 

–  консолідація управлінської інфор-

мації і формування консолідованої управ-

лінської звітності в єдиній системі; 

–  формування звітності в стислі тер-

міни з високою точністю і з мінімальними 

трудовитратами; 

– консолідація управлінських даних в 

єдиній інформаційній системі підвищує про-

зорість звітності для керівництва та інвесто-

рів; 

– економія витрачання ресурсів і ви-

вільнення часу менеджменту, фахівців КУА 

для аналізу інформації та прийняття управ-

лінських рішень; 

–  досягнення показників ефективності 

від різних видів діяльності КУА. 

За даними міжнародної групи компа-

ній, які спеціалізуються на розробці та 

впровадженні інформаційних систем управ-

ління підприємствами, до найрозповсюдже-

ніших форм управлінської звітності відно-

сяться: 

– Консолідований звіт про прибутки і 

збитки; 

– Консолідований баланс; 

– Консолідований звіт про рух грошо-

вих коштів непрямим методом [16]. 

Також до внутрішньої звітності відно-

сяться і внутрішні положення, що регламен-

тують організацію роботи КУА, дії органів 

управління компанії та посадових осіб. До 

основних таких положень відносяться: 

– Положення про організацію системи 

управління ризиками в КУА; 

– Інвестиційні декларації фондів; 

– Положення про визначення лімітів 

інвестування та систему контролю за їх до-

триманням; 

– Методики оцінки кредитних та рин-

кових ризиків активів фондів в управлінні 

компанії; 

– Класифікатор активів за рівнем лік-

відності; 

– Положення про звітність КУА перед 

інвесторами фондів, включно із звітністю 

щодо ризиків; 

– Внутрішнє положення щодо порядку 

розрахунку винагороди КУА, яке може міс-

тити такі складові як: порядок розрахунку 

середньомісячної вартості чистих активів 

ІСІ; порядок розрахунку середньорічної вар-

тості чистих активів ІСІ; порядок розрахун-

ку середньорічної ставки винагороди КУА 

(у разі зміни ставки винагороди протягом 

року); порядок остаточного перерахунку 

винагороди КУА за рік; порядок розрахунку 

винагороди КУА у співвідношенні до при-

росту вартості чистих активів ІСІ (у разі 

наявності). 

Така звітність становить комерційну 

таємницю КУА і не підлягає оприлюднен-

ню. Зміст та графік подання такої звітності 

встановлюється внутрішніми розпорядчими 

документами КУА.  

Зовнішня звітність призначена для   

зовнішніх користувачів, однак використову-

ється також і внутрішніми користувачами в 

залежності від інформаційних потреб. Фор-

ми зовнішньої звітності, перелік і зміст її 

статей, терміни подання чітко регламенту-

ються державою. До зовнішньої звітності 

відноситься: фінансова, податкова і статис-

тична.  

Згідно з параграфом 6 МСФЗ 1 «Пер-

ше застосування Міжнародних стандартів 

фінансової звітності»: «суб’єкт господарю-

вання має скласти та подати звіт про фінан-

совий стан за МСФЗ на початок періоду на 

дату переходу на МСФЗ. Це відправна точка 

для підготовки фінансової звітності у відпо-

відності до МСФЗ» [17]. Фінансова звітність 

КУА складається з наступних форм: 

– форма № 1 Баланс (Звіт про фінансо-

вий стан); 

– форма № 2 Звіт про фінансові ре-

зультати (Звіт про сукупний дохід); 
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– форма № 3 Звіт про рух грошових 

коштів (за прямим методом); 

– форма № 4 Звіт про власний капітал; 

– форма № 5 Примітки до річної фі-

нансової звітності. 

При складанні Приміток до фінансової 

звітності за МСФЗ особливу увагу треба 

звернути на розкриття інформації щодо: 

першого застосування МСФЗ (для першої 

фінансової звітності, складеної за МСФЗ); 

управління фінансовими ризиками, вклю-

чаючи аналіз чутливості; визначення та роз-

криття справедливої вартості; знецінення 

активів; визнання та оцінки фінансових ін-

вестицій; пов’язаних сторін, включаючи 

кінцевого бенефіціарного власника (контро-

лера); подій після дати балансу. 

Суб’єкти господарювання – платники 

податку на прибуток – разом з декларацію з 

податку на прибуток подають органам 

ДФСУ і фінансову звітність. Річна фінансо-

ва звітність подається також органам дер-

жавної статистики [18].  

Водночас до зовнішньої звітності від-

носиться і статистична звітність, яка містить 

необхідну інформацію щодо статистичного 

спостереження державними органами та 

складається у вигляді законодавчо встанов-

лених форм звітних документів. Склад та 

обсяг статистичної звітності для кожного 

суб’єкта господарювання є різним, оскільки 

залежить від видів діяльності, розміру та 

відомчої підпорядкованості. Статистична 

звітність поділяється на державну і відомчу. 

Державна статистична звітність – це регу-

лярна звітність у визначених формах, яка 

повинна інформаційно забезпечувати дер-

жавні інтереси і нести в собі соціально-

економічну інформацію, що є підґрунтям 

аналізу розвитку господарства України або 

окремих її регіонів для сфери управління на 

державному рівні. Державна статистична 

звітність складається з певною періодичніс-

тю (як правило, місячна, квартальна, півріч-

на, річна), або одноразово, коли статистичні 

спостереження проводяться лише на певну 

дату. До місячних форм відноситься Звіт з 

праці; до квартальних – Звіт про прямі іно-

земні інвестиції, Звіт з праці; до річних – 

Структурне обстеження підприємства, ме-

тодологія складання якого базується на ви-

могах нормативних документів Європей-

ського Союзу стосовно структурної статис-

тики підприємств, зокрема Регламенту Єв-

ропейського парламенту та ради № 295/2008 

від 11 березня 2008 року, регламентів Комі-

сії №  250/2009 та № 251/2009 від 11 березня 

2009 року, Звіт про випуск, розміщення та 

обіг цінних паперів, Звіт про травматизм на 

виробництві. 

Компанії з управління активами скла-

дають не тільки державну статистичну звіт-

ність, а також відомчу, яку подають до На-

ціональної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку, метою діяльності якої є ство-

рення шляхом своїх регуляторних і наглядо-

вих функцій умов для належного та ефек-

тивного функціонування ринку цінних па-

перів, забезпечення грошовим капіталом 

потреб економіки. Відомча статистична  

звітність за терміном подання згідно Рішен-

ня НКЦПФР №1343, поділяється на: 

– щоденну, яку подають до 18-ї години 

наступного робочого дня (Довідка про вар-

тість чистих активів). 

– місячну, яку подають не пізніше 

останнього числа місяця, наступного за зві-

тним, але інформація за останній місяць 

кварталу подається у складі квартальної ін-

формації (Довідка про відповідність розміру 

статутного та власного капіталу вимогам 

законодавства; Перелік інституційних інвес-

торів, якими управляє КУА; Довідка про 

вартість чистих активів; Інформація про 

пруденційні нормативи, що застосовуються 

до КУА; Інформація про ПІФ та КІФ в уп-

равлінні). 

– щоквартальну, яку подають не пізні-

ше останнього числа місяця, що настає за 

звітним кварталом, а інформація за IV квар-

тал подається у складі річної інформації 

(Довідка про відповідність розміру статут-

ного та власного капіталу вимогам законо-

давства; Перелік інституційних інвесторів, 

якими управляє КУА; Довідка про вартість 

чистих активів; Інформація про пруденційні 

нормативи, що застосовуються до КУА; Ін-

формація про ПІФ та КІФ в управлінні).  

– річну, яку подають до 1 березня ро-

ку, наступного за звітним (Інформація про 

ПІФ та КІФ в управлінні; Довідка про вар-

тість чистих активів; Інформація про дотри-

мання вимог щодо розміру винагороди 

КУА; Довідка про склад та розмір витрат, 
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що відшкодовуються за рахунок активів 

ІСІ). 

До зовнішньої звітності КУА відно-

ситься звітність з соціального страхування, 

яка складається на підставі даних бухгал-

терського обліку і характеризує стан розра-

хунків з соціального страхування. Звітність 

за ф. 4-ФСС (Звіт страхувальника по коштах 

загальнообов'язкового державного соціаль-

ного страхування у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зу-

мовленими похованням) та за ф. 14-ФСС 

(Звіт про путівки на санаторно-курортне 

лікування та путівки до дитячих закладів 

оздоровлення) КУА подає до фонду соці-

ального страхування за місцем взяття його 

на облік одним із способів: в електронній 

формі, на паперових носіях, поштою з пові-

домленням про вручення та з описом вкла-

дення. Така звітність відноситься до кварта-

льної звітності та подається не пізніше 20 

числа наступного за звітним періодом міся-

ця. 

Звіт про суми нарахованої заробітної 

плати (доходу, грошового забезпечення, 

допомоги, компенсації) застрахованих осіб 

та суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до ДФСУ за формою № Д4 є 

місячною формою звітності, яка подається 

до ДФСУ в один із таких способів: 

– засобами  електронного зв’язку в 

електронній формі; 

– на паперових носіях. 

Податкова звітність формується на ос-

нові даних бухгалтерського обліку і харак-

теризує стан зобов’язань підприємств, 

пов’язаних з нарахуванням і сплатою подат-

ків та інших обов’язкових платежів і є зов-

нішньою звітністю суб’єкта господарюван-

ня. КУА та венчурні корпоративні інвести-

ційні фонди повинні подавати до ДФСУ 

Податкову декларацію з податку на прибу-

ток. При цьому венчурні пайові інвестиційні 

фонди, які не є юридичними особами, де-

кларацію не подають. КУА подають подат-

кову декларацію з податку на прибуток ра-

зом з фінансовою звітністю у термін – 40 

календарних днів після звітного кварталу. 

Підпунктом 5 п. 180.1 ст.180 Податкового 

кодексу визначено, що для цілей оподатку-

вання ПДВ платником податку є особа – 

управитель майна, яка веде окремий подат-

ковий облік з ПДВ щодо господарських 

операцій, пов’язаних з використанням май-

на, отриманого в управління за договорами 

управління майном. КУА подають Податко-

ву декларацію з ПДВ за базовий звітний 

(податковий) період, що дорівнює кален-

дарному місяцю протягом 20 календарних 

днів, що настають за останнім календарним 

днем звітного (податкового) місяця. Вен-

чурні ПІФ, оскільки не є юридичними осо-

бами, а є активами, що належать інвесторам 

на праві спільної часткової власності, пере-

бувають в управлінні компанії з управління 

активами та обліковуються останньою ок-

ремо від результатів її господарської діяль-

ності, не можуть бути платниками ПДВ. 

Результати діяльності КУА щодо управління 

такими пайовими інвестиційними фондами 

відображаються в податковій декларації з 

ПДВ разом з іншою її діяльністю. Венчурні 

корпоративні інвестиційні фонди можуть 

бути платниками ПДВ, але в будь-якому 

випадку (навіть якщо КІФ зареєстрований 

платником ПДВ) КУА зобов’язана включати 

операції таких фондів до обсягу оподатко-

вуваних операцій і бази оподаткування. Як 

роботодавець, КУА є відповідальним за ут-

римання, перерахування до бюджету подат-

ків з доходів фізичних осіб та військового 

збору і подання звітності за цим податком та 

обов’язковим платежем. Такою звітністю є 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахо-

ваного (сплаченого) на користь фізичних 

осіб, і сум утриманого з них податку (ф. № 

1дф). Податковий розрахунок подається ок-

ремо за кожний квартал (податковий період) 

протягом 40 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем звітного  

кварталу. Податковий розрахунок подається 

єдиним документом на всіх, хто працює, з 

обов'язковим заповненням їх податкових 

номерів або серії та номера паспорта. 

Висновки. Дослідивши особливості 

розвитку системи звітності в компаніях з 

управління активами венчурних фондів, об-

ґрунтовано, що він є безперервно динаміч-

ним процесом, який постійно удосконалю-

ється та знаходиться під впливом економіч-

них, політичних, технологічних, організа-

ційних умов та потреб користувачів. Прове-

дений аналіз наукових досліджень вітчизня-
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них та іноземних вчених щодо становлення 

звітності дозволив виявити етапи розвитку 

бухгалтерської звітності в Україні, які на-

дають змогу визначити перспективний век-

тор подальшого розвитку бухгалтерської 

звітності, що буде спрямовано на відмову 

від національних положень (стандартів) бух-

галтерського обліку та запровадження для 

складання фінансової звітності для всіх без 

виключення підприємств міжнародних стан-

дартів бухгалтерської звітності.  

З метою удосконалення розвитку звіт-

ності, запропонована класифікація звітності 

КУА, яка є оптимально адаптованою до по-

треб управління і задовольняє інформаційні 

запити різних груп її користувачів завдяки 

уніфікованому складу обліково-звітної ін-

формації, а також відповідає специфіці, 

стратегії та основним цілям діяльності КУА: 

– забезпечує реалізацію стратегії роз-

витку та ефективного функціонування КУА; 

– забезпечує інтереси інвесторів (учас-

ників) фондів, що знаходяться в управлінні 

КУА; 

– забезпечує відповідність діяльності 

КУА вимогам чинного законодавства та 

внутрішнім нормативним документам. 
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РАЗВИТИЕ ОТЧЕТНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО        

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ 

М. С. Пашкевич, д. э. н., профессор,  НТУ «Днепровская политехника», 

А. В. Усатенко д. э. н., профессор,  НТУ «Днепровская политехника» 

 

В статье рассматриваются тенденции и направления развития отчетности, источники 

принятия управленческих решений институциональных инвесторов, в частности, компаний 

по управлению активами, деятельность которых связана с высоким риском. Определено, что 

в силу специфики бухгалтерского учета как науки, тенденции развития отчетности являются 

динамичным явлением. Обособлены две доминирующие тенденции развития отчетности, а 

именно те, которые имеют локальный характер (находятся под влиянием национальных 

ограничений) и те, которые имеют глобальный характер (отражают международные направ-

ления развития учета и отчетности в мире). Показано, что эти тенденции противоречат друг 

другу, что усложняет партнерскую деятельность национальных и зарубежных компаний по 

управлению активами из-за непонятной и не идентичной отчетности. 

Выделена основная тенденция развития отчетности как элемента учетно-

аналитического обеспечения деятельности компаний по управлению активами, которая поз-

воляет сформулировать алгоритм усовершенствования практики составления различных ви-

дов отчетности для преодоления противоречий между национальной и международной отче-

тностью. Основная тенденция развития отчетности заключается в необходимости завоевания 

доверия пользователей отчетности путем предоставления качественной и достоверной ин-

формации, что позволит прогнозировать будущее в сфере рискового инвестирования. Пока-

зано, что данная тенденция является приоритетной для Украины, поскольку связана с реше-

нием имеющихся экономических проблем, а именно: с улучшением инвестиционного клима-

та и повышением конкурентоспособности инновационных предприятий.  

Определен перспективный вектор дальнейшего развития бухгалтерской отчетности, ко-

торый направлен на отказ от национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета и 

внедрение для составления финансовой отчетности для всех без исключения предприятий 

международных стандартов отчетности. С целью усовершенствования развития отчетности 
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предложена классификация отчетности компаний по управлению активами (КУА), которая 

является оптимально адаптированной к потребностям управления и удовлетворяет информа-

ционные запросы различных групп пользователей благодаря унифицированному составу 

учетно-отчетной информации, а также отвечает специфике, стратегии и основным целям де-

ятельности КУА по эффективному функционированию и обеспечению интересов инвесторов 

фондов, находящихся в управлении КУА. 

Ключевые слова: отчетность, достоверная информация, инвесторы, компания по 

управлению активами, вектор развития отчетности, классификация отчетности, международ-

ные стандарты отчетности, пользователи отчетности, национальные положения (стандарты) 

бухгалтерского учета, учетно-отчетная информация. 

 

DEVELOPMENT OF REPORTING AS AN ELEMENT OF ACCOUNTING AND 

ANALYTICAL SUPPORT IN ASSET MANAGEMENT COMPANIES 

M. S. Pashkevych, D.E., Professor, Dnipro University of Technology, 

O. V. Usatenko, D.E., Professor, Dnipro University of Technology 

 

The article examines the trends of reporting, the sources of management decisions made by 

institutional investors, in particular, asset management companies, which activities are at high risk. 

It is determined that, due to the specifics of accounting as a science, trends in reporting are a 

dynamic phenomenon. There are two dominant trends in reporting, namely, those that are local 

(influenced by national constraints) and those that are global (reflect international trends in 

accounting and reporting in the world). These trends have been shown in contradiction to one 

another, complicating the partnership of national and foreign asset management companies due to 

unclear and not identical reporting. 

The main tendency on the part of reporting as an element of accounting and analytical support 

in asset management companies is distinguished, which allows an algorithm of improved 

preparation of different types of reporting to overcome existing contradictions between national and 

international reporting. The main trend in the development of reporting is the need to win the trust 

of users of reporting through the provision of information of high quality and reliability, which 

allows prediction of the future in the field of risky investment. It is shown that this trend is a 

priority for Ukraine because it is related to solving the existing economic problems, namely: 

improving the investment climate and increasing the competitiveness of innovative enterprises. 

A promising vector for further development of financial statements has been identified, aimed 

at the rejection of national accounting standards (standards) and the introduction of financial 

statements for all, without exception, companies of international reporting standards. In order to 

improve reporting, its new classification adapted for asset management companies (AMC) is 

proposed, which is optimally tailored to the management needs, and meets the information 

requirements of different user groups thanks to the unified composition of accounting information. 

It also meets the specifics, strategies and main goals of AMCs on the effective functioning and 

protection of interests of investors of funds managed by an AMC. 

Keywords: reporting, reliable information, investors, asset management company, vector of 

reporting development, classification of reports, international reporting standards, reports users, 

national accounting standards.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ  

НА ВУГЛЕВИДОБУВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

А. А. Макурін, к. е. н., асистент, НТУ «Дніпровська політехніка», 

makurin.a.a@nmu.one 

 

У статті проаналізовано систему документообігу на вуглевидобувному підприєм-

стві, яке функціонує в межах єдиного інтегрованого вуглевидобувного об’єднання. Уп-

равління діяльністю підприємства здійснюється на основі інформації, яка відображаєть-

ся в документах бухгалтерського обліку. На основі первинної інформації приймаються 

рішення стосовно процесу передачі основних засобів від одного вуглевидобувного під-

приємства до іншого. Цей процес необхідно відобразити в регістрах бухгалтерського 

обліку. Недосконалість документального забезпечення цих операцій призводить до ви-

никнення незрозумілостей в обліку, що викривляє бухгалтерську звітність на  підприєм-

ствах у межах єдиного інтегрованого вуглевидобувного об’єднання.  

З метою вирішення даної проблеми запропоновано класифікацію основних засобів 

за критерієм їх належності до конкретного підприємства, а саме: поділ основних засобів 

на балансові, переміщені та переприйняті. У якості суб’єктів процесу передачі основних 

засобів від одного вуглевидобувного підприємства до іншого визначено підприємство -

реципієнт та підприємство-донор.  

Удосконалення системи документообігу полягає у веденні та формуванні первин-

них документів для відображення таких основних засобів, які були передані від одного 

підприємства до іншого. Показано, що наведена інформація дозволяє контролювати та-

кий процес на всіх етапах передачі, відображає понесені витрати з регулюванням того, 

яке саме підприємство має їх включити до первісної вартості основних засобів. Вико -

ристання первинних документів дозволяє більш деталізувати стан основного засобу, 

який отримало підприємство-реципієнт, рівень його фізичного та морального зносу, 

приналежність.  

Запропоноване удосконалення системи документообігу у розрізі процесу передачі 

основних засобів від одного підприємства до іншого впливає на правильність відобра-

ження документального процесу з надходження основних засобів, а значить, і на по -

дальший процес обліку та використання основних засобів на підприємстві.  

Ключові слова: документування операцій, первинні документи обліку,  облік та 

класифікація основних засобів, інтегроване вуглевидобувне об’єднання. 

 

Постановка проблеми. Документу-

вання є одним з важливих способів відо-

браження у бухгалтерському обліку ін-

формації за господарськими операціями, 

які виникають на підприємстві. Під доку-

ментуванням розуміють записи у відпо-

відних формах бухгалтерського обліку. 

Документування посідає особливе місце 

та має велике значення для управління 

діяльністю підприємства. Серед функцій 

документування значна увага приділяєть-

ся інформації, яка є причиною для запов-

нення документа. Трансформація вітчиз-

няної системи бухгалтерського обліку 

вимагає перебудови  методології  органі-

зації документообігу  та  обліку основних 

засобів. Від організації обліку залежить 

діяльність кожного підприємства. За до-

помогою інформації в документації прий-

маються управлінські рішення. Для забез-

печення та відображення в обліку основ-

них засобів передбачено використання 

певних типових форм документів [1]. 
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Основні засоби приймаються матері-

ально відповідальною особою за кількіс-

тю. На інтегрованих вуглевидобувних 

підприємствах відбувається передача ос-

новних засобів з одного підприємства до 

іншого, це вимагає належного документа-

льного підтвердження та відображення в 

обліку. Використання основних засобів у 

процесі виробництва впливає на фінансо-

ву звітність та на фінансовий результат 

підприємства в цілому [2]. Тому актуаль-

ним питанням залишається дослідження в 

напряму удосконалення системи докумен-

тообігу на підприємстві для обліку основ-

них засобів.  

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікації. Який саме вплив на фінансову 

звітність має облікова політика, дослід-

жувала Кулик В. А. проаналізувала про-

цес розкриття облікової політики підпри-

ємства у фінансовій звітності [3]. Дземіш-

кевич І. О. розробила та обґрунтувала те-

оретичні аспекти формування облікової 

політики суб’єкта господарювання [4]. 

Попітіч Т. В. визначає, що облікова полі-

тика являє собою вирішальний фактор в 

управлінні доходами і фінансовими ре-

зультатами підприємства [5]. Колос І. В. 

запропонував сучасну концепцію підго-

товки, розробки та реалізації управлін-

ських рішень, яка передусім базується на 

супроводі документально-прикладного 

характеру [6]. В управлінні інтегрованим 

вуглевидобувним об’єднанням складаєть-

ся консолідована фінансова звітність. У 

деяких випадках фінансова звітність не 

надає інформації відносно фінансово-

економічного стану окремого підприєм-

ства. Через брак інформації неможливо 

точно визначити обсяг витрат, які 

пов’язані з основними засобами по кож-

ному окремому підприємству в об’єд-

нанні. Прийняття ефективних управлін-

ських рішень, щодо оптимізації витрат, 

оцінки фінансового стану залежить від 

індивідуальної характеристики кожного 

інтегрованого об’єднання та умов, у яких 

воно функціонує.  

Зокрема, проблемам теоретичних засад 

трактування поняття «концесія» присвячено 

публікації Лучик Г. М., досліджувала 

об’єкти бухгалтерського обліку та облікову 

політику як інструмент для створення 

обліково-аналітичної інформації в управ-

лінні [7].  

Також не врегульовані питання, щодо 

обліку активів, таких, як основні засоби, в 

операціях, що відбуваються між окремими 

підприємствами в об’єднанні. Це призво-

дить до викривленої інформації, щодо ви-

трат, пов’язаних з цим на кожному підпри-

ємстві окремо. Внаслідок того, що права 

юридичної особи, а значить і майнові права 

на активи має об’єднання, окремі підприєм-

ства у цьому об’єднанні не мають цих май-

нових прав на активи, але облік і калькулю-

вання витрат проводять [8]. 

Незважаючи на наявність істотних 

досліджень у сфері передачі основних 

засобів, оцінки рівня зносу та викорис-

тання певних методів нарахування амор-

тизації в обліковій політиці, а також до-

сліджень у сфері концесії актуальним за-

лишається визначення форми та показни-

ків первинних документів які передають-

ся разом з основними засобами. Крім цьо-

го, необхідно визначити умови передачі 

основних засобів та виокремити за яких 

саме умов підприємство повинно взяти 

основний засіб на баланс та нараховувати 

амортизацію. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є вирішення проблем, пов’язаних з 

відображенням у первинних документах 

основних засобів, які були передані з од-

ного вуглевидобувного підприємства на 

інше у межах інтегрованого                   

вуглевидобувного об’єднання.  

Виклад основного матеріалу до-

слідження. На деяких структурних під-

розділах, які включені до інтегрованих 

вуглевидобувних об’єднань ведеться тіль-

ки первинний облік витрат. У той же час 

ефективність роботи кожного підприєм-

ства об’єднання залежить від прийнятих 

управлінських рішень. Рішення повинні 

бути унікальними і розробленими саме 

для цього підприємства залежно від його 

гірничо-геологічних, техніко-еконо-

мічних, гірничотехнічних характеристик 

та фінансового стану. 

Однак прийняття таких рішень,   

особливо, щодо основних засобів і витрат, 

пов’язаних з ними, не можливе через від-
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сутність достовірної інформації про них 

по кожному підприємству об’єднання. 

Недосконалість системи обліку операцій 

між окремими підприємствами інтегрова-

ного вуглевидобувного об’єднання можна 

пояснити відсутністю їх належного доку-

ментального забезпечення, що призводить 

до низького рівня репрезентативності та 

релевантності облікової інформації для 

суб’єктів запиту. На основі цієї інформа-

ції неможливо проаналізувати стан осно-

вних засобів, виміряти рівень зносу, вста-

новити приналежність основних засобів 

до конкретного підприємства. 

У центральному органі управління ін-

тегрованого вуглевидобувного об’єднання 

накопичується консолідована інформація, за 

допомогою якої важко порівняти й оцінити, 

наприклад, на основі обсягів витрат діяль-

ність різних самостійних виробничих оди-

ниць (підприємств), що складають частину 

об’єднання.  

Прийняття рішень на інтегрованому 

вуглевидобувному об’єднанні стосовно пе-

редачі основних засобів з підприємства-

донора на підприємство-реципієнт залежить 

від інформації з виробництва. Інформація з 

виробництва формується на кожному під-

приємстві, яке включено до об’єднання. Пе-

редача основних засобів з одного підприєм-

ства на інше відбувається під час спаду ви-

робничої потужності конкретного підприєм-

ства. Виходячи з того, що підприємства вхо-

дять до єдиного інтегрованого вуглевидобу-

вного об’єднання, де складається консолідо-

вана фінансова звітність, усі права управ-

ління активами (основними засобами) нале-

жать об’єднанню. Консолідована фінансова 

звітність не відображає належності активів 

(основних засобів) до того, чи іншого під-

приємства. 

Для здійснення передачі основних 

засобів з одного підприємства на інше 

необхідно узгодити облікову політику. 

Оскільки використання методу з нараху-

вання амортизації на одному підприєм-

ства, наприклад, «прямолінійного», а на 

іншому, наприклад, «виробничого» при-

зведе до викривлення залишкової вартості 

основних засобів.  

Тобто основні засоби не відобража-

ються у фінансовій звітності підприєм-

ства, але фактично беруть участь у вироб-

ничому процесі, що призводить до ви-

кривлення інформації, щодо фактичних 

витрат, пов’язаних з основними засобами 

на кожному підприємстві окремо. Такі 

ситуації виникають під час передачі ос-

новних засобів від одного підприємства, 

одного інтегрованого вуглевидобувного 

об’єднання до іншого. Для правильної 

організації обліку основних засобів важ-

ливе значення має класифікація, яка доз-

воляє розкрити їх суть, визначити напря-

ми використання на вуглевидобувному 

підприємстві [9].  

Нами проаналізовано інтегроване 

вуглевидобувне об’єднання ДП «Сніжне-

антрацит». Аналіз процесу передачі осно-

вних засобів від одного підприємства 

(шахта «Ударник») до іншого (шахта «Зо-

ря») у межах єдиного інтегрованого вуг-

левидобувного об’єднання, дозволив вио-

кремити інтегровану класифікацію основ-

них засобів для цілей бухгалтерського 

обліку та внутрішнього аудиту з метою 

поліпшення управління основних засобів, 

шляхом уточнення та доповнення існую-

чої класифікації основних засобів, класи-

фікаційними ознаками.  

Запропонована класифікація дозво-

ляє вести облік основних засобів на вуг-

левидобувних підприємствах з високим 

ступенем деталізації, а також відображає 

необхідну інформацію стосовно витрат 

при проведенні внутрішнього аудиту. 

Залежно від того, чи має підприєм-

ство право користуватися основними за-

собами і коли вони були набуті, а також 

залежно від того, чи веде підприємство 

бухгалтерський облік основних засобів, у 

тому числі переданих йому від іншого 

підприємства, пропонуємо розрізняти ба-

лансові, переміщені та переприйняті ос-

новні засоби. Класифікація дозволить ви-

значити право власності на основні засоби 

на конкретному підприємстві у межах 

інтегрованого вуглевидобувного об’єд-

нання [10]. 

Пропонуємо визначати балансові ос-

новні засоби, як основні засоби з раніше 

набутим правом користування. Давність 

набуття права користування основними 

засобами для підприємств, які функціо-
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нують більше 5 років, проявляється у ви-

гляді приналежності основних засобів 

підприємству від початку його функціо-

нування або введення основних засобів в 

експлуатацію більш ніж за 5 років з мо-

менту отримання основного засобу [8] 

коментар Цивільний Кодекс України ст. 

24 Набуття права власності 5 п. 8. [11]. 

Під час процесу передачі основних 

засобів інтегроване вуглевидобувне 

об’єднання виступає єдиним майновим 

комплексом відповідно до ст. 191 ЦКУ 

[12]. Виходячи з глави 13 ст. 179, поняття 

речі та ст. 181 про нерухомі та рухомі ре-

чі Цивільного кодексу України, основні 

засоби – речі, які виступають предметом 

матеріального світу, по відношенню до 

яких виникають цивільні та речові права. 

Коли підприємство – реципієнт викорис-

товує певні основні засоби, то у нього 

виникає суб’єктивне речове право, яке 

відображає право користування, водночас, 

коли право володіння конкретним основ-

ним засобом закріплено за підприєм-

ством-донором, яке здійснює діяльність в 

особі інтегрованого вуглевидобувного 

об’єднання. Доки використання певного 

основного засобу підприємством – реци-

пієнтом не становило 5 років, цей основ-

ний засіб перебуває у спільній власності 

між підприємствами єдиного інтегровано-

го вуглевидобувного об’єднання, згідно зі 

ст. 134 ГКУ від 16.01.2003 р. № 436-IV 

[11] і воно значиться основним засобом, 

переміщеним з одного підприємства на 

інше; а якщо основний засіб використовує 

підприємство – реципієнт більш 5 років, 

то в актах бухгалтерського обліку потріб-

но відображати  основний засіб,  як пере-

прийнятий.  

Така інтегрована класифікація ос-

новних засобів для цілей бухгалтерського 

обліку та внутрішнього аудиту надає не-

обхідну інформацію користувачам про 

приналежність, знос, функціонування то-

що. 

У зв’язку з вищенаведеним можна 

зазначити, що 5 років – це той термін, 

протягом якого керівництво підприємства 

своїми управлінськими рішеннями може 

суттєво вплинути на стан основних засо-

бів у бік їх погіршення або покращення, 

на підставі чого оцінка ефективності ви-

користання основних засобів та діяльності 

підприємства в цілому може вважатися 

об’єктивною. На балансові основні засоби 

підприємство нараховує амортизацію за 

обраним методом та має змогу фактично 

управляти цими основними засобами. 

Підприємство самостійно розраховує ко-

ефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, 

коефіцієнт оновлення основних засобів, 

тощо. Розрахунок показників ефективнос-

ті використання таких основних засобів, 

як фондовіддача, фондомісткість спира-

ється на достовірні дані бухгалтерського 

обліку. При цьому оцінка ефективності за 

фактичними даними, щодо стану основ-

них засобів не розбігається з відповідною 

оцінкою, згідно з даними фінансової звіт-

ності. 

Передача основних засобів між під-

приємствами у межах одного інтегровано-

го вуглевидобувного об’єднання може 

передбачати те, що підприємство – реци-

пієнт фактично використовує основні за-

соби, але не приймає їх на баланс для об-

ліку, а також те, що підприємство-

реципієнт фактично використовує основні 

засоби та приймає їх на баланс для обліку.  

Тому важливим етапом при відобра-

женні цієї операції у бухгалтерському об-

ліку є використання типових форм обліку 

основних засобів. Серед переміщених та 

переприйнятих основних засобів, слід  

розрізняти основні засоби з високим, се-

реднім та низьким рівнем зносу, що впли-

ватиме на середній рівень зносу основних 

засобів на підприємстві-реципієнті, а та-

кож на розрахунок амортизаційних та ре-

монтних витрат, пов’язаних з основними 

засобами. 

Визначити переміщені основні засо-

би як такі, що знаходяться на балансі під-

приємства – донора, але фактично вико-

ристовуються підприємством–реципі-

єнтом без прийняття на баланс останньо-

го. При використанні переміщених основ-

них засобів виникає великий ризик збіль-

шення похибки у розрахунку амортизації, 

оскільки різні гірничо-геологічні умови та 

режим використання основних засобів 

вимагатиме використання різних методів 

нарахування амортизації.  
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Поряд з переміщеними пропонується 

визначати переприйняті основні засоби, 

як такі, що фактично використовуються 

підприємством-реципієнтом та прийняті 

ним на баланс. Для того, щоб не сталося 

плутанини між балансовими та переприй-

нятими основними засобами, пропонуємо 

ввести часове обмеження на визнання ос-

новних засобів переприйнятими. Спираю-

чись на проведене дослідження, основні 

засоби слід вважати переприйнятими про-

тягом 5 років з моменту прийняття їх на 

баланс, оскільки їх стан більшою мірою 

залежить від управлінських рішень, 

прийнятих відносно цих основних засобів 

ще на підприємстві-донорі. Таким чином, 

фактично балансові основні засоби поді-

лятимуться на балансові (з давнім правом 

використання) та переприйняті (з нещо-

давно набутим правом використання). 

Після використаної інтегрованої 

класифікації основних засобів для цілей 

бухгалтерського обліку та внутрішнього 

аудиту треба визначитися з витратами на 

транспортування. Не зрозуміло, яке саме 

підприємство повинно нести транспортні 

витрати (підприємство-отримувач чи під-

приємство, яке передає основні засоби). 

Таким чином, залежно від включення 

транспортних витрат у вартість переданих 

основних засобів пропонується розрізняти 

переміщені та переприйняті основні засо-

би з включеними у їх вартість транспорт-

ними витратами i переміщені та пере-

прийняті основні засоби без включених у 

їх вартість транспортних витрат.  

При транспортуванні основних засо-

бів між підприємствами, які є у складі 

одного інтегрованого вуглевидобувного 

об’єднання, підприємство, яке передає 

основні засоби, повинно вирішити такі 

проблеми, які виникнуть під час передачі: 

по-перше, забезпечити оптимальний мар-

шрут переміщення основних засобів з 

найменшими витратами (енергії або паль-

ного); по-друге, забезпечити інформацію, 

щодо тарифів на перевезення, отже, тари-

фна плата повинна ґрунтуватися на по-

казниках відстані перевезення, ваги ван-

тажу, об’єму вантажу тощо; по-третє, ви-

значити, яким саме способом здійснювати 

передачу, від чого залежить термін пере-

дачі основних засобів; по-четверте, ви-

значити витрати на вантажно-

розвантажувальні роботи, які виникають 

при передачі основних засобів. 

Недосконалість документального за-

безпечення цих операцій призводить до 

виникнення незрозумілосте в обліку, що 

викривляє бухгалтерську звітність на під-

приємствах у межах єдиного інтегровано-

го вуглевидобувного об’єднання. У перс-

пективі подальших досліджень після ви-

користаної інтегрованої класифікації ос-

новних засобів з метою обліку відносно 

операцій передачі основних засобів між 

підприємствами одного інтегрованого 

вуглевидобувного об’єднання для удоско-

налення документального забезпечення 

постає необхідність у розроблені відпо-

відних актів, які дозволять узагальнити та 

накопичити інформацію щодо процесу 

передачі основних засобів. Перед тим, як 

заповнити акт, потрібно визначити знос 

основного засобу, який передається, ос-

кільки рівень зносу прийнятого облад-

нання вплине на загальний рівень зносу 

основних засобів на підприємстві. Серед 

переміщених та переприйнятих основних 

засобів, слід розрізняти основні засоби з 

високим, середнім та низьким рівнем зно-

су, що впливатиме на середній рівень зно-

су основних засобів на підприємстві-

реципієнті, а також на розрахунок амор-

тизаційних відрахувань. Якщо рівень зно-

су становить 35% – то це низький рівень. 

Від правильної експлуатації обладнання 

та постійного огляду обладнання з таким 

рівнем зносу залежить проведення поточ-

ного ремонту. Рівень зносу 75% – високий 

рівень, обладнання потребує вже капі-

тального ремонту, який супроводжується 

великими витратами, оскільки перед здій-

сненням такого виду ремонту треба про-

вести демонтування, транспортування на 

поверхню. Якщо знос становить 55% – це 

середній рівень зносу, гранична межа між 

отриманням прибутку від використання 

обладнання та збільшення витрат на під-

тримку обладнання в робочому стані [10].  

Акт зносу основних засобів, які підля-

гають передачі, заповнюється по кожному 

окремому об’єкту або по групі однотипних 

об’єктів. У відомості заповнюється поряд-
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ковий номер та інвентарний номер. Відділ 

бухгалтерії підприємства-донора заповнює 

найменування основного засобу, проставляє 

номер субрахунку, первісну вартість, термін 

експлуатації, метод розрахунку амортизації 

та рівень зносу. Начальник виробництва 

передає у бухгалтерію усю технічну доку-

ментацію на основний засіб та інформацію 

щодо віднесення до гірничо – капітальної 

виробітки.  

Для прийняття об’єкта основних засо-

бів на підприємстві-реципієнті за наказом 

директора підприємства повинна сформува-

тися комісія, склад якої визначається залеж-

но від характеристик об’єкта.  

Застосування розроблених актів доз-

волить контролювати правильність відо-

браження процесу передачі між підприєм-

ствами у межах єдиного інтегрованого 

вуглевидобувного об’єднання та рівень 

зносу переданих (отриманих) основних 

засобів. Удосконаленням організації облі-

ку операцій з передачі основних засобів є 

правильне документальне оформлення та 

своєчасне відображення в облікових ана-

літичних регістрах. Це дозволило забез-

печити оперативною інформацією бухгал-

терський облік та усіх користувачів і 

суб’єктів управління з приводу прийняття 

рішень, щодо передачі основних засобів 

на підприємствах у межах одного інтегро-

ваного вуглевидобувного об’єднання. 

В акті бухгалтерського обліку з пе-

редачі-прийому основних засобів голов-

ною графою виступає графа «Вартість 

переданого основного засобу», оскільки 

вартість переданого основного засобу ви-

значає бухгалтерія підприємства – донора. 

На основі цієї вартості і будуть розрахо-

вуватися показники використання основ-

них засобів та амортизаційні відрахуван-

ня. Бухгалтер фіксує в акті вид основних 

засобів (субрахунок), інвентарний номер, 

вартість переданого основного засобу, 

визначає, чи включені у вартість основ-

них засобів транспортні витрати, відне-

сення до гірничо-капітальних виробіток 

та рівень зносу, заповнює на основі цього 

відомості зносу. 

Акт для бухгалтерського обліку віді-

грає важливу роль, а саме дозволяє вико-

нати головну функцію бухгалтерського 

обліку, яка полягає у виявленні, вимірю-

ванні, реєстрації, накопиченні, узагаль-

ненні, зберіганні та передачі інформації 

про стан та рух основних засобів.  

Від правильності документального 

оформлення надходження основних засо-

бів залежить подальший процес обліку та 

використання основних засобів на підпри-

ємстві. Основні засоби визначають сучас-

ний рівень виробництва та його ефектив-

ність. Залежно від того, які витрати ви-

никли під час передачі основних засобів 

(чи були включені транспортні витрати, 

чи ні) й буде формуватися вартість пере-

даних основних засобів.  

Загалом на підприємствах (шахтах) 

строки служби обладнання перевищують 

нормативні, багато основних засобів, що 

зараз функціонують на підприємствах  

вуглевидобувної промисловості, мають 

суттєвий моральний та фізичний знос. 

Частіше знос основних засобів перевищує 

балансову вартість. Це зумовлено знач-

ними витратами на проведення капіталь-

ного ремонту основних засобів у процесі 

видобутку гірничої маси. Частіше замість 

проведення капітального ремонту пере-

дають основні засоби з одного підприєм-

ства на інше з метою поновлення основної 

діяльності та збільшення обсягів видобут-

ку.  

У свою чергу, на основі отриманої 

інформації з бухгалтерського обліку 

більш обґрунтовані та коректні рішення 

будуть прийняті в управлінні. Управлін-

ський апарат інтегрованого вуглевидо-

бувного об’єднання представляє систему 

обробки та підготовки інформації про 

процеси управління підприємством для 

внутрішніх користувачів. Саме управлінці 

беруть участь у затвердженні тих чи ін-

ших основних засобів для передачі з од-

ного підприємства на інше у межах єди-

ного інтегрованого вуглевидобувного 

об’єднання.  

Поряд з актом на підприємстві – ре-

ципієнті повинен бути підписаний акт 

прийому – передачі основних засобів усі-

ма членами комісії. Це й і буде основою 

для бухгалтерського обліку на оприбутку-

вання основних засобів. Розроблені акти 

відображають поетапний процес передачі 
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основних засобів та дозволяють на різних 

етапах контролювати термін процесу пе-

редачі, знос переданого – прийнятого 

об’єкту основних засобів між підприєм-

ством – донором та підприємством – ре-

ципієнтом.  

Для інтегрованого вуглевидобувного 

об’єднання акт бухгалтерського обліку 

дозволяє контролювати основні засоби, 

передані з одного підприємства на інше, 

оскільки відділи бухгалтерії на підприєм-

ствах підпорядковуються головному від-

ділу бухгалтерії, який розташовується в 

об’єднанні. Використання акту з переда-

них основних засобів для інтегрованого 

вуглевидобувного об’єднання в розрізі 

підприємств дозволяє значно деталізувати 

документообіг на підприємстві та по 

об’єднанню в цілому. В цілому для інтег-

рованого вуглевидобувного об’єднання 

також має бути  розроблений акт для кон-

тролю переданих та отриманих тими чи 

іншими підприємствами основних засобів.  

Вартість основних засобів, переданих з 

одного підприємства на інше, встановлюється 

за даними бухгалтерського обліку підприєм-

ства-донора. До першої групи відносять осно-

вні засоби, які використовуються для обслу-

говування всього підприємства, а саме для 

обслуговування капітальних виробіток. До 

другої групи відносяться основні засоби, які 

використовують для обслуговування крила 

шахти. Третя група - це основні засоби, які 

використовуються на конкретній дільниці, 

розташованій у крилі шахти.  

У процесі передачі основних засобів 

транспортні витрати, які сплачує підприєм-

ство-реципієнт, потрібно віднести на за-

гальновиробничі витрати. Але якщо суму 

транспортних витрат сплачує підприємство-

донор, – до первісної вартості основного 

засобу, яке передається. 

Під час своєї діяльності підприєм-

ства вуглевидобувної промисловості ви-

користовують основні засоби, які класи-

фікуються за функціональним призначен-

ням, поділяються на виробничі та неви-

робничі. У сучасних умовах господарю-

вання все гостріше постає питання вико-

ристання основних засобів невиробничого 

призначення при проведенні природоохо-

ронної діяльності та здійсненні соціальної 

діяльності.  

Тому потрібно дослідити викорис-

тання таких основних засобів на підпри-

ємствах вуглевидобувної промисловості, 

визначити механізм калькулювання ви-

трат на ремонт основних засобів природо-

охоронного призначення, визначити голо-

вні проблеми, пов’язані з організацією 

бухгалтерського обліку основних засобів 

соціального та природоохоронного при-

значення. 

Висновки. Від правильності доку-

ментального оформлення надходження 

основних засобів залежить подальший 

процес обліку та використання основних 

засобів на підприємстві. Основні засоби 

визначають сучасний рівень виробництва 

та його ефективність. Залежно від того, 

які витрати виникли під час передачі ос-

новних засобів (чи були включені транс-

портні витрати, чи ні) й буде формуватися 

вартість переданих основних засобів. За-

лежно від того, чи має підприємство право 

користуватися основними засобами і коли 

вони були набуті, а також залежно від того, 

чи веде підприємство бухгалтерський облік 

основних засобів, у тому числі переданих 

йому від іншого підприємства, пропонуємо 

розрізняти балансові, переміщені та пере-

прийняті основні засоби. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА                    

УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

А. А. Макурин, к. э. н., ассистент, НТУ «Днепровская политехника»  

 

В статье проанализирована система документооборота на угледобывающем предприя-

тии,  которое существует в рамках единого интегрированного угледобывающего объедине-

ния. Управление деятельностью предприятия осуществляется на основе информации, кото-

рая отображается в документах бухгалтерского учета. На основе первичной информации 

принимаются решения относительно процесса передачи основных средств от одного угле-

добывающего предприятия на другое. Этот процесс необходимо отразить в регистрах бух-

галтерского учета. Несовершенство документального обеспечения этих операций приводит к 

возникновению непонимания в учете, искажающим бухгалтерскую отчетность на предприя-

тиях в рамках единого интегрированного угледобывающего объединения. С целью решения 
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данной проблемы предложена классификация основних средств по критерию их принадлеж-

ности к конкретному предприятию, а именно: разделение основных средств на балансовые, 

перемещенные и перепринятые. В качестве субъектов процесса передачи основных средств 

от одного угледобывающего предприятия к другому определены предприятие-получатель и 

предприятие-донор. 

Совершенствование системы документооборота заключается в ведении и формирова-

нии первичных документов для отражения таких основных средств, которые были переданы 

от одного предприятия на другое. Показано, что приведенная информация позволяет контро-

лировать такой процесс на всех этапах передачи, отражает понесенные расходы с регулиро-

ванием того, какое именно предприятие должно их включить в первоначальную стоимость 

основных средств. Использование первичных документов позволяет более детализировать 

состояние основного средства,  которое получило предприятие-реципиент, уровень его фи-

зического и морального износа, принадлежность. 

Предложенное усовершенствование системы документооборота в разрезе процесса пе-

редачи основных средств от одного предприятия к другому влияет на правильность отраже-

ния документального процесса по поступлению основных средств, а значит, и на дальней-

ший процесс учета и использования основных средств на предприятии. 

Ключевые слова: документирование операций, первичные документы учета, учет и 

классификация основных средств, интегрированное угледобывающее объединение. 

 

IMPROVEMENT OF THE DOCUMENT TRAFFIC SYSTEM IN THE COAL 

ENTERPRISE 

A. A. Makurin, Ph. D (Econ.), Assistant Lecturer, Dnipro University of Technology  

 

The article analyzes the document management system at a coal mining enterprise, which 

exists within the framework of a single integrated coal mining association. Management of the 

enterprise is carried out based on information displayed in accounting documents. Based on the 

primary information, decisions are made regarding the process of transferring fixed assets from one 

coal mining enterprise to another. This process needs to be reflected in accounting registers. The 

imperfection of the documentary support of these operations leads to a misunderstanding in 

accounting, distorting the financial statements of enterprises in the framework of a single integrated 

coal mining association. 

In order to solve this problem, a classification of fixed assets by the criterion of their 

belonging to enterprise is proposed, namely: the division of fixed assets into balance sheet, 

transferred and re-accepted. The recipient company and the donor company are identified as 

subjects of the process of transferring fixed assets from one coal-mining enterprise to another. 

Improving the workflow system consists in maintaining and compiling primary documents to 

reflect such fixed assets that were transferred from one enterprise to another. It is shown that the 

above information allows us to control such a process at all stages of the transfer, reflects the costs 

incurred by regulating which company should include them in the initial cost of fixed assets. The 

use of primary documents allows us to more detail the condition of the fixed asset the recipient 

company received, the level of its physical and moral depreciation, belonging. 

The proposed improvement of the document management system in the context of the process 

of transferring fixed assets from one enterprise to another influences the correct reflection of the 

documentary process for the receipt of fixed assets, and therefore the further process of accounting 

and use of fixed assets at the enterprise. 

Keywords: documentation of operations, primary accounting documents, accounting and 

classification of fixed assets, integrated coal mining association.  

 

                                                                                                  Надійшла до редакції   17.05.19 р. 

 

ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2019,  №3180_________________________________________



УДК 658.334.7                                                                               https://doi.org/10.33271/ev/67.181 

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ ПІД                 

ВПЛИВОМ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО РИЗИКОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

В. М. Проценко, к. е. н., доцент, Відкритий міжнародний університет розвитку лю-

дини «Україна», protsenko_dinz@ukr.net 

 

В сучасній економічній науці відсутня систематизація видів економічної поведінки 

підприємств, що формується під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища в підви-

щених ризикових умовах. Автором в статті виокремлено основні види економічної поведінки 

підприємства, що реалізуються на різних етапах його життєвого циклу, а саме: виробнича, 

обмінна, розподільча та споживча. Вітчизняні підприємства знаходяться у відтворювальному 

циклі (поліфункціональні): одночасно приймають участь у формуванні економічних векторів 

розвитку, накопичують та обмінюються досвідом, споживають й інвестують. 

Визначено, що успіх підприємств багато в чому залежить від їхньої власної поведінки, 

їх рівня адаптації та активності в сучасних вимогах економічної реальності. Основними фак-

торами неспроможності вітчизняних підприємств до виходу з криз є низький рівень їх готов-

ності до модернізації виробництва і підвищення рівня конкурентоспроможності. Для вирі-

шення цих проблем необхідно формувати та впроваджувати відповідні стратегії й тактики 

економічної поведінки підприємств.  

Встановлено необхідність реалізації механізмів формування економічної поведінки 

підприємств, що є підґрунтям до підвищення рівня його фінансових показників, орієнтації на 

креативність та інноваційність, вміння активно й гнучко реагувати на зміни внутрішнього та 

зовнішнього ризикового середовища. 

Формування економічної поведінки підприємств під впливом внутрішнього та зовніш-

нього ризикового середовища, орієнтованих на підприємницьку мотивацію і забезпечення 

високого ступеня захищеності, стикається з «відносною» свободою економічної поведінки, 

тому що підприємства знаходяться в ситуації невизначеності і ризику, що виникає під впли-

вом факторів різної етимології походження. Показано, що ефективне функціонування і роз-

виток вітчизняних підприємств в сучасних умовах передбачає визначення факторів внутріш-

нього і зовнішнього економічного поведінки і дотримання необхідних принципів діяльності.  

Ключові слова: економічна поведінка підприємств, невизначеність, ризик, внутрішнє  

ризикове середовище, зовнішнє ризикове середовище. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні-

шній день аналіз  та формування економіч-

ної поведінки підприємств під впливом  

внутрішнього та зовнішнього ризикового 

середовища набуває особливої актуальності, 

тому, що в складних та невизначених умо-

вах господарювання неможливо адекватно 

впливати на економічні процеси і проводити 

ефективну економічну політику. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Значний внесок в формування еко-

номічної поведінки підприємств під впли-

вом внутрішнього та зовнішнього ризиково-

го середовища внесли А. Сміт, К. Маркс, А. 

Маршал, Г. Саймон та інші засновники 

економічної думки, також цю тематику до-

сліджують сучасні вітчизняні та зарубіжні 

вчені, серед яких: Н. Ганзієнко [1], Г. Каплен-

ко [2], Н. Карачина [3], Т. Кондратьєва [4], Ю. 

Лозовик [5], В. Прохорова [6], В. Цапенко [8] та 

інші. Аналіз наукових робіт та сучасні умо-

ви господарювання свідчать про те, що не-

обхідно проводити подальші дослідження в 

напрямку  формування економічної пове-

дінки підприємств під впливом внутрішньо-

го та зовнішнього ризикового середовища. 
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Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є формування економічної пове-

дінки підприємств під впливом внутрішньо-

го та зовнішнього ризикового середовища. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Невизначеність зовнішнього та внут-

рішнього ризикового середовища вітчизня-

них підприємств характеризується як слабо-

структурована невизначеність. Якщо при-

родну і критичну невизначеність можна 

спрогнозувати, знижувати її рівень (через 

отримання додаткової інформації; сигнали 

про якість товару, репутації, авторитеті тор-

гової марки та ін.), то невизначеність, пов'я-

зану з трансформацією самої економічної 

системи і інституціональним простором пе-

редбачити, усунути, знизити її рівень не-

можливо.  

В сучасній економічній науці відсутня 

систематизація видів економічної поведінки 

підприємств, що формується під впливом 

факторів внутрішнього та зовнішнього сере-

довища в підвищених ризикових умовах 

(рис.1).  
 

Фактори, що впливають на економічну поведінку підприємств

внутрішні зовнішні

мінімізація витрат

володіння активами

галузева приналежність

продуктивність праці

розмір підприємства

форма власності

цілі та інтереси підприємства

асиметрія інформації

система мотивації

вплив макросередовища

галузевий вплив

вплив постачальників, 

посередників, дистриб'юторів, 

споживачів та ін.

соціально-економічний стан в 

країні

вплив конкуренції

державне регулювання

податкове законодавство

інноваційний розвиток

інвестиційний клімат

 
 

Рис. 1.  Фактори, що впливають на економічну поведінку підприємств 

 

В цілому політика держави повинна 

підтримувати формування умов для успіш-

ного розвитку вітчизняних підприємств 

шляхом продукування і впровадження ефек-

тивної політики: бюджетної, податкової, 

кредитної, інвестиційної,  інноваційної та 

інші, що формують економічну поведінку 

підприємства. 

Основні види економічної поведінки 

підприємства, що реалізуються на різних 

етапах життєвого циклу, а саме: виробнича, 

обмінна, розподільча та споживча.  
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Вітчизняні підприємства знаходяться у 

відтворювальному циклі (поліфункціональ-

ні): водночас приймають участь у форму-

ванні економічних векторів розвитку, нако-

пичують та обмінюються досвідом, спожи-

вають тощо, але на кожному етапі розвитку 

існує різний рівень невизначеності. 

Невизначеність характеризується від-

сутністю механізмів координації і контролю 

на усіх етапах розвитку, що пов’язано з іс-

тотним зростанням витрат і зниженням кон-

курентоспроможності вітчизняних підпри-

ємств; ускладненням формуванням довго-

строкових взаємозв’язків з   контрагентами 

(відсутність необхідних інститутів, що регу-

люють і координують взаємодії). Саме ці 

фактори невизначеності є підґрунтям фор-

мування економічної поведінки, що направ-

лена на «виживання» підприємств в корот-

кострокових періодах. Це, в свою чергу, по-

силює суперечливості між цілями підприєм-

ства, діями керівників, трудового колективу 

і зовнішніх контрагентів. Керівництво не 

може узгодити цілі і інтереси як всередині, 

так і поза підприємством, яке не може адап-

туватися до перманентних змін зовнішнього 

та внутрішнього ризикового середовища і 

досягти своєї главою мети – стійкого і без-

печного господарювання в довгостроковій 

перспективі. В більшості випадків, економі-

чна поведінка підприємств головним чином 

направлена на реалізацію особистих інтере-

сів, і лише в невеликому ступені являє необ-

хідну адаптивну реакцію на зміну мікро- і 

макроекономічних факторів середовища. 

При визначенні економічної поведінки 

необхідно виходити з того, що поведінка – це 

динамічний процес, який діє і змінюється в 

невизначеному середовищі, що виконує пев-

ні функції та має результати і наслідки свого 

функціонування. В більшості випадків, еко-

номічна поведінка підприємства формується 

рішеннями його керівництва, підґрунтям 

якої є цілі та стратегії підприємства, що вра-

ховують отримання кінцевого ефективного 

результату діяльності, умови і обмеження 

функціонування, мотивацію і методи прий-

няття управлінських рішень тощо. 

Виходячи з цього, економічна поведін-

ка підприємства розглядається як система 

взаємопов'язаних дій, здійснюваних для 

пристосування до умов зовнішнього та внут-

рішнього ризикового середовища. Тому, ця 

економічна поведінка описується не тільки 

ефективними результатами функціонування, 

а й умовами, обмеженнями, засобами вижи-

вання, адаптації, впливу і взаємодії із зовні-

шнім та внутрішнім оточенням. 

У загальному вигляді, економічна по-

ведінка підприємства – це діяльність, спря-

мована на оптимізацію взаємовідносин, що 

реалізується на основі взаємодії підприєм-

ства з контрагентами і забезпечує досягнен-

ня основних цілей всіх учасників господар-

ської діяльності в економічному, соціально-

му та інституціональному середовищі. 

Економічна поведінка підприємства в 

умовах невизначеності виступає в двох фор-

мах: адаптації підприємства до середовища і 

впливу на середовище з метою її зміни. Така 

поведінка охоплює не тільки реакції підпри-

ємства на зміни після того, як вони відбули-

ся, а й всі дії стратегічного характеру, які 

запобігають зміни зовнішнього та внутріш-

нього ризикового середовища, що покращує 

довгострокову ринкову позицію підприєм-

ства. У зв'язку з цим необхідно розрізняти 

короткострокову і довгострокову адаптацію, 

яка передбачає розвиток підприємства. 

Економічна поведінка підприємства 

включає в себе сукупність засобів, методів, 

форм і правил організації взаємодії еконо-

мічних агентів і контрагентів підприємства 

для реалізації функцій економічної поведін-

ки і досягнення підприємством поставлених 

цілей. Це є підґрунтям до єдності і взаємодії 

механізму адаптації підприємства до сере-

довища, механізму впливу на середовище і 

механізму інтеграції внутрішнього середо-

вища підприємства. 

У формуванні економічної поведінки 

підприємства приймають участь суб'єкти 

господарської діяльності підприємства (ке-

рівництво, персонал) та зовнішні контраген-

ти та партнери, з обов’язковим урахуванням 

цілей та інтересів підприємства, агентів і 

контрагентів. Форми організації господар-

ської діяльності підприємства про форму-

ванні економічної поведінки повинні бути 

гнучкими, узгодженими, само організова-

ними. формуванні економічної поведінки, 

методи повинні бути направлені на партнер-

ство, як всередині підприємства, так і з його 

зовнішніми контрагентами, створення стій-
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ких мереж виробничої, економічної та соці-

альної координації та інтеграції спільних 

дій; засоби - об'єднання ресурсів агентів і 

контрагентів, поєднання влади і довіри між 

ними; об'єкт - господарюючі суб'єкти, зов-

нішнє середовище і її параметри. Така еко-

номічна поведінка підприємства інтегрує 

внутрішніх агентів, з'єднує підприємство з 

його постачальниками і споживачами в єди-

ну цілісну структуру, що забезпечує гнуч-

кість, самоорганізацію, стійкість і цілеспря-

мованість підприємства. 

Економічна поведінка підприємства 

реалізується в стратегії, процесах її розроб-

ки і здійснення, а сама стратегія стає фор-

мою адаптації та впливу підприємства на 

зовнішнє та внутрішнє ризикове середови-

ще. Суть стратегії полягає в самоорганізації, 

що дозволяє адаптуватися підприємству до 

мінливих ризикових умов функціонування 

для підтримки і поліпшення довгострокової 

ринкової позиції і виживання в довгостро-

ковій перспективі. 

Успіх підприємств багато в чому зале-

жить від їх поведінки, рівня адаптації та ак-

тивності до сучасних вимог економічної ре-

альності. Основними факторами неспромо-

жності вітчизняних підприємств до виходу з 

криз є низький рівень їх готовності до моде-

рнізації виробництва і підвищенні рівня 

конкурентоспроможності. Для вирішення 

цих проблем необхідно формувати та впро-

ваджувати стратегії і тактики економічної 

поведінки підприємств.  

Механізм адаптації підприємства до 

середовища реалізується через такі інстру-

менти: діяльність за межами підприємства, 

яка передбачає створення інформаційної  

системи, що дозволяє отримувати інформа-

цію про зміни, що відбулися в основних   

контрагентів підприємства; знижувати неви-

значеність на входах і виходах і захищати, 

реалізовувати інтереси підприємства в сере-

довищі. Діяльність за межами підприємства 

здійснюється відділами постачання, марке-

тингу, стратегічного планування, логістики; 

прогнозування тенденцій розвитку зовніш-

нього середовища і стратегічне планування 

діяльності підприємств, які на основі перед-

бачення майбутніх подій готують підприєм-

ство до можливих змін ринкової ситуації і 

несприятливих впливів оточення. 

Стратегічне планування формулює цілі 

і стратегію підприємства, яка забезпечує  

відповідність між підприємством і його се-

редовищем; злиття, придбання нових під-

приємств, створення стратегічних альянсів, 

в тому числі з колишніми конкурентами.  

Гнучка, адаптивна структура дозволяє 

підприємству ефективно реагувати на зміни, 

що відбуваються у зовнішньому та внутріш-

ньому ризиковому середовищі, здійснювати 

внутрішні трансформації завдяки здатності 

швидко впроваджувати зміни та орієнтува-

тися на людський потенціал, як основний 

ресурс підприємства. Гнучкість організацій-

ної структури орієнтує підприємства на 

освоєння нових продуктів, ринків і техноло-

гій, дозволяють забезпечити партнерство та 

співробітництво між усіма учасниками гос-

подарської діяльності, а також зі спожива-

чами продукції і постачальниками ресурсів; 

партнерські відносини між керівництвом і 

його персоналом, які забезпечують взаємо-

дію економічних агентів всередині підпри-

ємства, інтеграцію внутрішнього середови-

ща і підтримання внутрішньої цілісності. 

Успішне функціонування і розвиток 

вітчизняних підприємств в нових динаміч-

них умовах господарювання передбачає  

формування економічної поведінки в неви-

значених умовах, яка забезпечить гнучку 

систему взаємозв'язків, дозволить стабілізу-

вати і контролювати зовнішнє середовище і 

внутрішнє ризикове середовище, призведе 

до самоорганізації підприємств. Основою є 

партнерство постачальників, виробників, 

споживачів і деяких конкурентів, яке фор-

мує цілісність підприємства як стабільної 

виробничої, постачальницько-збутової, ін-

вестиційної і інноваційної структури. 

Висновок. За результатами дослід-

ження встановлено необхідність реалізації 

механізмів формування економічної пове-

дінки підприємств, що є підґрунтям до 

отримання підвищення рівня фінансових 

показників, орієнтується на креативність та 

інноваційність активно і гнучко реагувати 

на зміни внутрішнього та зовнішнього ризи-

кового середовища. 

Формування економічної поведінки 

підприємств під впливом внутрішнього та 

зовнішнього ризикового середовища, орієн-

тованих на підприємницьку мотивацію і за-
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безпечення високого ступеня захищеності, 

стикається з «відносною» свободою еконо-

мічної поведінки, тому що підприємства 

знаходяться в ситуації невизначеності і ри-

зику, що виникає під впливом факторів різ-

ної етимологією походження. Ефективне 

функціонування і розвиток вітчизняних під-

приємств в сучасних умовах передбачає ви-

значення факторів внутрішнього і зовніш-

нього економічного поведінки і дотримання 

необхідних принципів діяльності. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ РИСКОВОЙ СРЕДЫ 

В. М. Проценко, к. э. н., доцент, Открытий международный университет развития           

человека «Украина» 
 

В современной экономической науке отсутствует систематизация видов экономическо-

го поведения предприятий, которая формируется под влиянием внутренней и внешней среды 

в повышенных рисковых условиях. Автором в статье выделены основные виды экономиче-

ского поведения предприятия, реализуемые на различных этапах его жизненного цикла, а 

именно: производственное, обменное, распределительное и потребительское. Отечественные 

предприятия находятся в воспроизводственном цикле (полифункциональные): одновременно 

принимают участие в формировании экономических векторов развития, накапливают и об-

мениваются опытом, потребляют и инвестируют. 
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Определено, что успех предприятий во многом зависит от их собственного поведения, 

их уровня активности и адаптации к современным требованиям экономической реальности. 

Основными факторами несостоятельности отечественных предприятий к выходу из кризисов 

является низкий уровень их готовности к модернизации производства и повышении уровня 

конкурентоспособности. Для решения этих проблем необходимо формировать и внедрять 

стратегии и тактики экономического поведения предприятий. Установлена необходимость 

реализации механизмов формирования экономического поведения предприятий, что являет-

ся основой к повышению уровня финансовых показателей, ориентации на креативность и 

инновационность, способность активно и гибко реагировать на изменения внутренней и 

внешней рисковой среды. 

Формирование экономического поведения предприятий под влиянием внутренней и 

внешней рисковой среды, ориентированных на предпринимательскую мотивацию и обеспе-

чения высокой степени защищенности, сталкивается с «относительной» свободой экономи-

ческого поведения, так как предприятия находятся в ситуации неопределенности и риска, 

возникающего под воздействием факторов различной этимологии происхождения. Показано, 

что эффективное функционирование и развитие отечественных предприятий в современных 

условиях предполагает определение факторов внутреннего и внешнего экономического по-

ведения и соблюдения необходимых принципов деятельности. 

Ключевые слова: экономическое поведение предприятий, неопределенность, риск, 

внутренняя  рисковая среда, внешняя  рисковая среда. 
 

FORMATION OF ECONOMIC BEHAVIOR OF AN ENTERPRISE UNDER THE IN-

FLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL RISK ENVIRONMENT 

V. M. Protsenko, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Discovery International University of 

Human Development «Ukraine» 
 

In modern economic science, there is no systematization of the types of economic behavior of 

enterprises, which is formed under the influence of internal and external environment in high-risk 

conditions. The author identifies the main types of economic behavior of an enterprise, which are 

realized at different stages of its life cycle, namely: production, exchange, distribution, and con-

sumer behavior. Domestic enterprises are in the reproduction cycle (being multifunctional): at the 

same time they participate in the formation of economic development vectors, accumulate and ex-

change experience, consume and invest. 

It is determined that the success of enterprises depends largely on their own behavior, their 

level of activity and adaptation to modern requirements of economic reality. The main factors of 

incapability of domestic enterprises to overcome the crisis are the low level of their readiness to 

modernize production and increase the level of competitiveness. To solve these problems, it is nec-

essary to formulate and implement strategies and tactics of economic behavior of enterprises. 

The necessity of realization of mechanisms of formation of economic behavior of enterprises 

is established, which is the basis for raising the level of financial indicators, is orientation on crea-

tivity and innovation, ability to react actively and flexibly to changes of internal and external risk 

environment. 

The formation of economic behavior of enterprises under the influence of internal and exter-

nal risk environment, focused on entrepreneurial motivation and provision a high degree of security, 

encounters “relative” freedom of economic behavior, as enterprises are in a situation of uncertainty 

and risk arising from factors of different etymology of origin. It is shown that effective functioning 

and development of domestic enterprises in modern conditions implies determination of factors of 

internal and external economic behavior and observance of necessary principles of activity. 

Keywords: economic behavior of enterprises, uncertainty, risk, internal risk environment, 

external risk environment. 
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МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ: ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ          

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ            

СИСТЕМИ 

 

С. А. Мушникова, к. е. н., доцент, Національна металургійна академія України, 

svetamush@gmail.com 

 

В роботі визначено, що сучасний стан економіки України в цілому та її окремих 

суб’єктів господарювання характеризується втратою керованості. Це зумовило різке погір-

шення умов господарювання окремих суб’єктів мікрорівня та, як наслідок, макроекономіч-

них показників. Виходом з ситуації, що склалася на сьогодні в економіці України, повинні 

бути не стільки еволюційні, скільки революційні заходи, зміни за якими призвели б до все-

бічного розвитку всіх рівнів, насамперед, діяльності суб’єктів господарювання. Уточнено 

уявлення про методологію наукового пізнання як об’єктивну необхідність дослідження без-

пеки розвитку квазігомеостатичних соціально-економічних систем, до яких відноситься й 

окреме підприємство. Автором узагальнено вплив філософського аспекту пізнання на ієрар-

хічність та розвиток наукового пізнання як складової методології дослідження безпеки роз-

витку підприємства.  

Поряд з основними загальнонауковими принципами теорії пізнання, такими як 

об’єктивність, пізнаванність, активне творче відображення, діалектика, конкретність істини, 

в роботі обґрунтовано значення принципу історизму. Принцип історизму теорії пізнання на-

дає можливість логічного поєднання визначення категорій «безпека» та «розвиток» в рамках 

гносеологічних аспектів пізнання природи їх виникнення та взаємозв’язку в сучасних умовах 

через дослідження причин та факторів впливу на розвиток суб’єктів господарювання, визна-

чаючи історико-гносеологічні аспекти їх безпеки. У статті  розглянуто специфічні принципи 

та методи, які притаманні саме теорії пізнання безпеки розвитку соціально-економічних сис-

тем, а саме: адекватної невизначеності та системоцентризму. 

Ключові слова: методологія, наукове пізнання, принципи теорії пізнання, методи пі-

знання, принцип історизму, історико-гносеологічний аспект, принцип системоцентрізму, 

принцип адекватної невизначеності, квазігомеостатичні соціально-економічні системи. 

 
Постанова проблеми. На сьогодні 

економіка України в цілому та окремого 

суб’єкта господарювання характеризується 

втратою керованості. Це, в свою чергу, зу-

мовило різке погіршення умов господарю-

вання мікрорівня та, як наслідок, макроеко-

номічних показників. Структурна криза, яка 

є відображенням ситуації в державі, підси-

люють ряд деформаційних процесів в від-

творювальній структурі попиту та пропози-

ції. Серед яких необхідно виділити наступні: 

– різке зниження інвестиційної та інно-

ваційної активності всіх рівнів економіки не 

забезпечує процес відтворення;  

– власні джерела фінансування не пок-

ривають витрати на відновлення фондів, по-

токи фінансових ресурсів відриваються від 

реального виробництва, а інвестори, через 

тривалий цикл повернення капіталу та еко-

номічної нестабільності, не зацікавлені в 

його високоризиковому інвестуванні;  

– недостатній рівень попиту через ни-

зьку конкурентоздатність продукції, товарів, 

послуг, - відповідна відсутність замовлень, 

приводить до відсутності прибутку у 

суб’єктів господарювання, до того ж, незна-

чні її обсяги «з'їдаються» високою інфляці-

єю і зростанням цін на матеріали, енергію, 

комплектуючі і т.д.; 
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– висока банківська ставка, зниження 

амортизаційних відрахувань сприяють тому, 

що навіть ті незначні внутрішні фінансові 

ресурси, якими володіють підприємства, не 

мають економічної мотивації для підтримки 

відтворення; 

– різке скорочення і навіть повне при-

пинення фінансування державою науково-

дослідних розробок в області конкуренто-

спроможних технологій, відсутність у під-

приємств власних коштів, перешкоджає ви-

переджальному створенню науково-

технічних напрацювань – основи тех-

нологічного розвитку. 

Виходом з ситуації, що склалася в еко-

номіці України, повинні бути не стільки 

еволюційні, скільки революційні заходи, 

зміни за якими призвели б до всебічного по-

ступового розвитку всіх рівнів, насамперед, 

діяльності підприємств як складних соціа-

льно-економічних систем. Для цього необ-

хідним є дослідження причин та факторів 

впливу на розвиток суб’єктів господарю-

вання визначаючи основні методологічні 

аспекти його безпеки [8]. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Питаннями пізнання буденності 

були зацікавлені з стародавніх часів. Згаду-

вання Р. Декарта про філософське пізнання 

світу знайшли відображення в роботах віт-

чизняних та закордонних науковців, таких 

як: Грицанов А. [4], Зацерковний В. І. [6], 

Шевчук Р. М. [10] та ін. З розвитком науки 

поширюється поняття категорії наукового 

пізнання, побудованого Ф. Беконом, І. Нью-

тоном, Д. Юмом, І. Кантом, Г. Гегелем та 

іншими світовими мислителями. Саме, ви-

значається, еволюціонує й понятійний апа-

рат, пов’язаний з методологією наукового 

пізнання: принципами, методами, прийо-

мами та ін., – в дослідженнях Крисаченко В. 

С. [7], Ерохина Е. А. [5] та ін. 

З розвитком соціально-економічних 

відносин, наукове пізнання набуває нового 

сенсу та змісту. Це потребує розгляду скла-

дових методології дослідження конкретної 

галузі науки та відносин в різних соціально-

економічних умовах, і саме методологія до-

слідження безпеки розвитку соціально-

економічних систем виходить на рівень, 

який недостатньо вивчений на сьогодні. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є обґрунтування об’єктивної необхід-

ності дослідження безпеки розвитку підпри-

ємства як соціально-економічної системи в 

рамках методології наукового пізнання.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Істинне знання про світ є метою пі-

знання будь якої особистості, яка формуєть-

ся в свідомості через систему знань. Саме за 

допомогою неї можна, або, систематизувати 

вже існуюче уявлення та структуризувати в 

зрозумілу теоретичну конструкцію, або, 

відшукати та отримати нові знання через 

наукове пізнання.  

Рівень пізнання особистості, а з часом, 

й наукового пізнання буденності змінюють-

ся під впливом багатьох факторів. Перш за 

все, це пов’язано з розвитком соціально-

економічних відносин суспільства, зміною 

устрою, виробничих відносин та ін. факто-

рами, про які багато згадується науковцями 

в розділах філософії, природознавчих, соці-

альних наук. 

Відкриття законів природи, які знахо-

дять відображення в розвитку суспільного 

життя, формуванні основних законів буден-

ності через пізнання та мислення, відбува-

ються вже протягом десяти сторіч. Це, в 

свою чергу, стало поштовхом до революцій-

ного розвитку науки, наукового пізнання, 

методології та основних її складових (рис. 

1).  

Революційний розвиток методології 

наукового пізнання тісно пов’язаний з трьо-

ма науковими революціями, які відбувалися 

протягом трьох сторіч (з кінця XVIII ст. до 

початку XXI ст.).  

Результатом першої науково-

промислової революції (кінець XVIII ст. – 

початок XIX ст.) стало формування фунда-

ментальних знань в дослідженні живої та 

неживої природи. Це стимулювало швидкий 

розвиток всіх природничих наук та породи-

ла індустріальну цивілізацію. 

Внаслідок другої наукової революції (в 

середині XX ст.) відбулося якісне перетво-

рення продуктивних сил. В цей період про-

відну роль займають наукові досягнення в 

техніці і виробництві. 
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Закони розвитку природи

Закони розвитку суспільства

Закони познання

Закони мишлення

Філософія, як процес 

пізнання живих та 

неживих предметів й явищ

Філософія науки, або 

наукове пізнання 
Методологія науки Логіка науки

Рис. 1. Революційний розвиток методології наукового пізнання 

 

Головним результатом третьої науко-

вої революції стало виникнення постнеокла-

сичної науки. Вона перетворилась у техно-

логічну революцію, яка сформувала постін-

дустріальну цивілізацію. Їй відповідає пост-

індустріальне, інформаційне, постмодерне 

суспільство [6]. Основою цього суспільства 

стали новітні технології, які ґрунтуються на 

нових джерелах і видах енергії, нових мате-

ріалах і засобах управління технологічними 

процесами. Виняткову роль в цьому відіграє 

цифровізація всіх рівнів управління, засоби 

масової комунікації, інформатики й кіберне-

тики. Постнеокласична наука відчуває поси-

лення впливу зовнішніх факторів, більше 

долучається до культури історичної епохи з 

її світоглядними установками, релігійними, 

моральними, естетичними ціннісними орі-

єнтаціями тощо [6]. 

Особливість сучасного стану потребує 

новітніх поглядів на методологію наукового 

пізнання як складного процесу. Особливої 

уваги заслуговує дослідження питань безпе-

чного розвитку підприємств, як самооргані-

зуючих складних соціально-економічних 

систем, а інакше – квазіостатичних соціаль-

но-економічних систем функціонуючих в 

умовах всебічної цифровізації. Досягти цьо-

го можливо лише за умов сучасного науко-

вого пізнання основ методології, яке базу-

ється на філософських, загальнонаукових 

принципах, методах та прийомах дослід-

ження (рис.2).  

На підставі викладеного, можна уза-

гальнити думку про те, що методологія ви-

никла й розвивалась як аспект філософсько-

го осмислення світу, спрямований на кри-

тичне осмислення наукових методів пізнан-

ня [7]. Тому саме філософія як наука стала 

базою методології дослідження безпеки роз-

витку підприємств як соціально-еконо-

мічних систем. 

У філософському енциклопедичному 

словнику методологію (від «метод» і грец. 

logos – слово, поняття, вчення) визначено як 

систему принципів і способів організації та 

побудови теоретичної й практичної діяль-

ності, а також як вчення про цю систему [9].  

З огляду на дослідження безпеки роз-

витку підприємства як економічної системи, 

поняття «методологія» має два основні зна-

чення: 

1) як учення про науковий метод пі-

знання або як систему наукових принципів, 

на основі яких базується дослідження; 

2) як теорію методів дослідження, 

створення концепцій, як систему знань про 

теорію науки або систему методів дослід-

ження. Зокрема, методологія науки дослід-

жує структуру та розвиток наукового знан-

ня, засоби й методи наукового дослідження, 

способи обґрунтування його результатів, 

механізми і форми реалізації знання на 

практиці [7, 10]. 

Таким чином, методологія досліджен-

ня безпеки розвитку підприємства як соці-

ально-економічної системи містить два ви-

міри:  

– онтологічний вимір, який надає мож-

ливості визначення та систематизації нових 

знань; 

– гносеологічний вимір – вчення про 

саму систему (рис.2). 

Як складний процес, методологію до-

слідження безпеки розвитку підприємства 

слід розглядати через ієрархічну підпоряд-

кованість, базуючись на філософське бачен-

ня принципів, методів пізнання світу.  
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Рис. 2. Ієрархія методології дослідження безпеки розвитку підприємств 

 

Філософські принципи можна поділи-

ти на два напрями, один з яких, є Декартові 

принципи «здорового глузду», орієнтовані 

на розвиток наукової методології. Основни-

ми з них вважають [6]: 

1) розчленування важких, що не під-

даються розв’язанню в загальному випадку 

задач, на окремі задачі, які можуть бути 

розв’язані; 

2) перехід від менш складного до 

більш складного, від доведеного до недове-

деного а не навпаки (у логіці це заборона на 

визначення через невідоме); 

3) недопущення випадання логічних 

ланцюгів у міркуванні. 

4) принцип об’єктивності, який стверд-

жує: в питаннях науки жодна думка не віді-

грає вирішальної ролі. Це відноситься і до 

думки наукового або іншого керівництва, 

авторитетних учених, загальній думці, думці 

державних інстанцій тощо. 

5) принцип пояснення безлічі дослід-

жуваних явищ за допомогою незначної кіль-

кості загальних основ. Визначається потреба 

в узагальненій інформації. В умовах цифро-

візації цей принцип стає найбільш важли-

вим, оскільки інформацію необхідно зроби-

ти компактною і доступною для ефективно-

го використання. Інакше жоден комп’ютер, 

тим більше – мозок людини, не в змозі 

утримати та освоїти масу знань, накопиче-

них людством у кожній предметній сфері. 

6) принцип достатньої повноти об-

ґрунтування: будь-яке наукове судження по-

винне бути засноване на експерименті і тео-

ретичних доказах. В основі цієї вимоги ле-

жить формально-логічний принцип достат-

ньої основи, запроваджений Г. Лейбніцем у 

XVII ст. Дійсно, треба прагнути до його вті-

лення, проте, знову ж таки, не потрібно пе-

ретворювати його в абсолют. Історія пізнан-

ня переконує, що абсолютно повного об-

ґрунтування не досягла жодна наукова кон-

цепція. Завжди залишається деякий «люфт», 

куди «втискуються» потім ідеї нового, 

більш досконалого знання [6]. 
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Іншим напрямом філософських прин-

ципів є діалектичні принципи пізнання, які 

виступають як надбудова над принципами 

«здорового глузду». До них слід віднести: 

1) принцип загального зв’язку ви-

пливає з основного положення філософії 

про матеріальну єдність навколишнього сві-

ту, де існує безліч зв’язків між предметами 

та явищами, які можуть виявлятися як без-

посередньо, так і опосередковано. 

2) принцип загального розвитку. Без-

перервно виникає щось нове в усіх явищах 

природи та суспільства, в духовному житті 

людини. Перебіг багатьох процесів відбува-

ється від простого до складного, від нижчо-

го до вищого, за висхідною лінією. Водно-

час бувають і зворотні процеси, коли події 

відбуваються за низхідною лінією. Такі 

процеси є по суті регресивними. 

3) принцип діалектичної суперечності 

ґрунтується на законі єдності та боротьби 

протилежностей, який полягає в тому, що 

між різними сторонами предмета чи явища є 

не тільки протилежності й взаємні винятки, 

а між ними існує і єдність.  

4) принцип діалектичного заперечення 

базується на загальному законі заперечення, 

і має в необхідності додержання наступності 

під час переходу від старого до нового, від 

попереднього до наступного. При цьому за-

перечення попереднього є не абсолютним, а 

лише відносним, чим і забезпечується спіра-

леподібний розвиток процесів і явищ у при-

роді та суспільстві. Саме цей принцип пояс-

нює нескінченне виникнення одних якісних 

станів і знищення інших.  

5) принцип історизму передбачає ак-

тивне застосування порівняльно-

історичного методу – сукупність пізнаваль-

них засобів, процедур, які дозволяють ви-

явити схожість і відмінність між явищами, 

що вивчаються.  

6) принцип єдності історичного і ло-

гічного заснований на переконанні, що 

структура об’єкта є продуктом його еволю-

ції і відбиває її основні етапи. Тому пра-

вильна теорія, розкриваючи «специфічну 

логіку» цієї структури, фактично відтворює 

його історію в стисненому й очищеному від 

випадковостей вигляді. 

7) принцип системності дає змогу ви-

значити стратегію наукового дослідження. 

Будь-який предмет повинен розглядатись як 

упорядкована єдність відносно самостійних 

частин або сторін (підсистем, елементів), 

кожна з яких виконує певні функції в житті 

цього предмета. В дійсності досліджуваний 

предмет може не бути розвиненою систе-

мою, його частини і їх функції можуть бути 

змішані, нерозвинуті, недостатньо відособ-

лені тощо. 

8) принцип єдності аналізу і синтезу. 

Аналіз по-грецькі означає розділення, а син-

тез – з’єднання. Саме за допомогою цих 

операцій предмет подається як система. 

Аналіз первинний в пізнанні, оскільки 

об’єкт пізнання первісно подається нам як 

ціле. Можливі кількісний, якісний, струк-

турний, функціональний та інші види аналі-

зу (і, відповідно, синтезу). 

9) принцип сходження від абстрактно-

го до конкретного доповнює і конкретизує 

розглянутий вище принцип єдності аналізу і 

синтезу, оскільки абстрагування є вид аналі-

зу, при якому виділяються сторони предме-

та, які в дійсності самостійно не існують[6].  

Серед загальнонаукових принципів пі-

знання необхідно виділити специфічні 

принципи дослідження безпеки розвитку 

підприємств як соціально-економічних сис-

тем, а саме:  

– принцип системоцентрізму;  

– принцип адекватної невизначеності. 

Принцип системоцентрізму ґрунтуєть-

ся на судженні про значення підприємства 

як квазігомеостатичної соціально-еконо-

мічної системи, яке займає центральне місце 

в системі економіко-правових відносин при 

дослідженні її безпеки розвитку. 

Принцип адекватної невизначеності 

передбачає орієнтацію підприємства на   

можливість адекватно реагувати на зміни 

зовнішнього середовища в умовах невизна-

ченості, мінливості та бути здатними до 

адаптації в цих умовах. 

Модель сліпого пошуку спирається 

на метод проб і помилок Лабіринтова мо-

дель  

вирішувана задача розглядається як 

лабіринт, а процес пошуку рішення, — як 

блукання по лабіринту  

Прогресивними напрямами у розви-

тку сучасної методології пізнання є еврис-

тика та синергетика.  Евристика — га-

лузь знання, що вивчає творче, неусвідо-

млене мислення людини. 41 Метою еври-

стики є активізація творчої діяльності лю-

дини, що досягається такими заходами:  

подоланням психологічної інерції, обумо-

вленої звичними образом мислення і ти-

повими методами рішення завдань певно-

го класу;  мобілізацією підсвідомості;  

розширенням перспектив бачення, чому 

перешкоджає надмірна спеціалізація осві-

ти і вузькопрактичний підхід. Евристика 

Сутність пошуку  Структурно-семантична модель  в основі евристичної діяльності за 

рішенням  

Структурно-семантична модель  в основі евристичної діяльності за 

рішенням  

Модель сліпого пошуку спирається 

на метод проб і помилок Лабіринтова мо-

дель  

вирішувана задача розглядається як 

лабіринт, а процес пошуку рішення, — як 

блукання по лабіринту  

Прогресивними напрямами у розви-

тку сучасної методології пізнання є еврис-

тика та синергетика.  Евристика — га-

лузь знання, що вивчає творче, неусвідо-

млене мислення людини. 41 Метою еври-

стики є активізація творчої діяльності лю-

дини, що досягається такими заходами:  

подоланням психологічної інерції, обумо-

вленої звичними образом мислення і ти-

повими методами рішення завдань певно-

го класу;  мобілізацією підсвідомості;  

розширенням перспектив бачення, чому 

перешкоджає надмірна спеціалізація осві-

ти і вузькопрактичний підхід. Евристика 

Сутність пошуку  Прогресивними напрямами у розви-

тку сучасної методології пізнання є еврис-

тика та синергетика.  Евристика — га-

лузь знання, що вивчає творче, неусвідо-

млене мислення людини. 41 Метою еври-

стики є активізація творчої діяльності лю-

дини, що досягається такими заходами:  

подоланням психологічної інерції, обумо-

вленої звичними образом мислення і ти-

повими методами рішення завдань певно-

го класу;  мобілізацією підсвідомості;  

розширенням перспектив бачення, чому 

перешкоджає надмірна спеціалізація осві-

ти і вузькопрактичний підхід. Евристика 

Сутність пошуку  Структурно-семантична модель  в основі евристичної діяльності за 

рішенням  

Структурно-семантична модель  в основі евристичної діяльності за 

рішенням  

Серед основних принципів теорії пі-

знання таких, як: об’єктивність, пізнаван-

ність, активне творче відображення, діалек-

тики й практики, конкретності істини, – не-

від’ємним та важливим є принцип історизму 

[8, 10]. Принцип історизму надає можливос-

ті логічного поєднання визначення категорій 

«безпека» та «розвиток» в рамках гносеоло-
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гічних аспектів пізнання природи їх виник-

нення та взаємозв’язку в сучасних умовах. 

Поштовхом для розгляду вищеназваної  

проблеми, стало висловлення К. Ру-Дюфора, 

який визначає кризу як «накопичення під-

приємством або його частиною потенційних 

факторів, здатних перервати поточні та май-

бутні операції підприємства» [12]. На думку 

вченого, кризи мають не тільки негативний і 

руйнівний характер, але несуть у собі по-

тенціал змін і є для суб’єкта господарюван-

ня основою для навчання. Можна зазнати, 

що виникнення кризи є не випадковістю, а 

закономірність, яка вимагає нових підходів 

до дослідження причин її виникнення з ме-

тою впровадження заходів для стабільного 

функціонування та розвитку підприємства. 

Таким чином, саме в сучасних умовах є до-

цільним поєднання категорій «безпека» та 

«розвиток» в єдину складну системну кате-

горію «безпека розвитку». 

Низка науковців, які займаються до-

слідженнями питання «безпеки» в різних 

галузях та напрямах соціально-економічних 

відносин, визначають період першого згаду-

вання поняття «безпека» [2, 3, 5] та його 

становлення протягом тривалого часу. Але, 

з точки зору пізнання «безпеки» як наукової 

категорії, необхідним є зазначення не тільки 

її походження та становлення, а й виявлення 

передумов з яким це походження пов’язане 

(рис.3).  

 

Етапи становлення та розвитку загальнонаукової категорії 

„безпека”

Часовий період Передумови  виникнення

Близько ХII ст.

З середини ХІІІ - ХVІІІ ст. 

З середини ХІХ – ХХ ст.

Посилення впливу релігії на буденність 

індивідуума. 

„Безпека є спокійним станом духу людини, 

який вважає себе захищеним від будь-якої 

небезпеки”

Розвиток державності. 

„Безпека є станом, ситуацією спокою, 

з'являється в результаті відсутності реальної 

небезпеки, а також матеріальні, політичні 

умови, відповідні органи і організації, що 

сприяють створенню даної ситуації

Розвиток промисловості. 

Законодавче  закріплення  державної безпеки, 

що використовувалася в якості відстеження 

різних ситуацій, які виникають в духовному 

житті суспільства

Пострадянський період.

Розвиток ринкових відносин.

Правові основи забезпечення безпеки 

особистості, суспільства і держави, визначення 

системи безпеки та її функцій

З 1992 року по теперішній час

 
 

Рис. 3. Становлення та розвиток загальнонаукової категорії «безпека» 

 

На етапі посилення впливу релігії на 

буденність індивідуума на перше місце в 

категорії «безпеки» виходить особистість з 

трактуванням її як спокійного стану духу 

людини, захищеного від будь-якої небезпе-

ки. 

З подальшим розвитком соціально-

економічних відносин в суспільстві та ста-

новленням поняття державності, на етапі 

привалювання монархії, «безпека» переро-

джується в стан, ситуацію спокою в резуль-

таті реальної небезпеки, пов’язаною з мате-
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ріальними та політичними умовами. Ство-

рюються відповідні органи та організації, 

які сприяють безпеці суспільства. Тут необ-

хідним є відзначити появу поліції як відпо-

відної структури. 

Середина ХІХ початок ХХ ст. характе-

ризуються не тільки подальшим розвитком 

державності, а й значним проривом та роз-

витком промисловості, що обумовило роз-

виток «безпеки» в напрямку захищеності 

зацікавленості промисловості з проваджен-

ням законодавства державної безпеки. На 

перший план виходить безпека держави, а 

потім життя суспільства. 

Починаючи з 1992 року в правовому 

полі закладено основи забезпечення безпеки 

особистості, суспільства і держави, визна-

чення системи безпеки та її функцій у взає-

мопов’язаній системі. Тому особливого зна-

чення набуває розгляд історичного досвіду в 

рамках новітнього періоду розвитку катего-

рії «безпека» (табл.1). 

 

Таблиця 1 

Розвиток категорії «безпека» в новітній період 
Етап Часовий період Різновид категорії «безпека» Передумови виникнення 

1 1992 – 1996 рр. Національна безпека. 

Безпека підприємницької діяль-

ності. 

Пострадянський період. Станов-

лення ринкових відносин серед 

підприємницьких структур. 

2 1996 – 2002 рр. Інформаційна безпека в рамках 

безпеки підприємницької діяль-

ності. 

Загострення конкурентної боро-

тьби. Розвиток інформаційного 

шахрайства. 

3 2002 – 2008 рр. Економічна безпека в рамках ін-

формаційної та підприємницької 

безпеки діяльності 

Розвиток інноваційних техноло-

гій ведення підприємницької ді-

яльності, її адаптація до міжна-

родних стандартів. 

4 2008 рр. по тепе-

рішній час 

Фінансова безпека як елемент еко-

номічної безпеки в рамках безпеки 

підприємницької діяльності 

Світова фінансова криза. Загост-

рення внутрішніх фінансово-

економічних відносин в державі 

 

Особливостями І-го етапу розвитку ка-

тегорії «безпека» в новітній період історії 

України є вихід її із складу Радянського 

Союзу та отримання статуту вільної держа-

ви. На фоні правових заходів, які регламен-

тують аспекти національної безпеки, у кож-

ного суб’єкта господарювання почався но-

вий етап функціонування, орієнтований на 

рикові відносини. Виникла необхідність  

формування системи безпеки підприєм-

ницької діяльності в результаті загострення 

конкуренції та, все частішого прояву еле-

ментів шахрайства.  

Подальше загострення конкуренції між 

суб’єктами підприємництва, розвиток елек-

тронних засобів збору, накопичення та пе-

редачі інформації, призвели до необхідності 

виділення в середовищі безпеки підприєм-

ницької діяльності окремий елемент – ін-

формаційну безпеку. Завдяки цьому елемен-

ту відбувається захист інформації внутріш-

нього користування суб’єктів підприєм-

ницької діяльності.  

Третій етап розвитку категорії «безпе-

ка» відбувається в період відносної рівнова-

ги в фінансово-економічних відносинах. В 

цей час спостерігається розвиток промисло-

вості, налагодження стосунків з фінансови-

ми посередниками, впровадження новітніх 

технологій в управління діяльністю окремих 

суб’єктів господарювання. Перелічені пере-

думови стали поштовхом для більш швид-

кого розвитку елемента підприємницької 

безпеки – економічної безпеки.  

Особливостями четвертого етапу, з 

2008 р. до сьогодення, є вплив наслідків сві-

тової фінансової кризи, в результаті якої  

відбулося загострення фінансово-еконо-

мічних відносин між суб’єктами господарю-

вання всередині держави. Увага в більшості 

привертається фінансовій стороні економіч-

них відносин, тому на цьому етапі розвива-

ється фінансова безпека як елемент еконо-

мічної безпеки підприємницької діяльності.  

Таким чином, з точки зору гносеології, 

категорію «безпека» можна визначити як: 

характеристику, властивість та результат. 
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Зважаючи на історичні аспекти розвитку ка-

тегорії «безпека» слід заважити, що безпеці 

будь-якого об’єкта завжди притаманна рух-

ливість, тому безпека як категорія має роз-

глядатись не тільки в якості властивості 

об’єкта, а як процес та результат. 

Інше тлумачення та зміст має категорія 

«розвиток». Філософські науки трактують 

розвиток, як специфічний процес зміни, ре-

зультатом якого є виникнення якісно ново-

го, поступальний процес сходження від ни-

жчого до вищого, від складного до простого 

[4, 8, 9]. Теорія та практика фінансово-

економічних відносин характеризує, що не 

завжди рух від простого до складного є роз-

витком. Окремі дослідники категорії «роз-

виток» зазначають, що темпи, напрям і тип 

розвитку національної економіки залежать 

від її минулого, в тому числі структури і ме-

ханізму її функціонування, досягнутого рів-

ня розвитку, характеру середовища та типу 

зв’язків з нею, потенціалу національної еко-

номіки [1]. 

Розглядаючи визначення поняття   

«розвиток» різними науковцями, необхідно 

зауважити, що частина їх поєднують понят-

тя «розвиток» із «зростанням», інші вважа-

ють першочерговою проблемою розвитку 

підприємства – економічний розвиток. Вва-

жаючи сказане вище, можна стверджувати, 

що розвиток – це процес якісних і кількіс-

них змін фінансово-господарської діяльнос-

ті, яке надає можливості суб’єкту господа-

рювання підвищувати ефективність своєї 

діяльності через ефективне використання 

усіх наявних та можливих ресурсів. 

Висновки. На підставі уточненого 

уявлення про методологію наукового пі-

знання як об’єктивної необхідності дослід-

ження безпеки розвитку квазігомеостатич-

них соціально-економічних систем, до яких 

відноситься окреме підприємство, автором 

узагальнено вплив філософського аспекту 

пізнання на ієрархічність та розвиток науко-

вого пізнання, як складової методології до-

слідження безпеки розвитку підприємства.  

Серед основних загальнонаукових 

принципів теорії пізнання таких, як: 

об’єктивність, пізнаванність, активне творче 

відображення, діалектики й практики, конк-

ретності істини та ін., - в роботі обґрунтова-

но значення принципу історизму, який надає 

можливості логічного поєднання визначення 

категорій «безпека» та «розвиток» в рамках 

гносеологічних аспектів пізнання природи їх 

виникнення та взаємозв’язку в сучасних 

умовах через дослідження причин та факто-

рів впливу на розвиток суб’єктів господа-

рювання визначаючи історико-гносеологічні 

аспекти його безпеки. 

Наряду з загальнонауковими принци-

пами теорії пізнання, в роботі визначено на-

явність специфічних принципів та методів, 

які притаманні саме теорії пізнання безпеки 

розвитку соціально-економічних систем, а 

саме: адекватної невизначеності, системо-

центрізму та ін.  

За результатами дослідження історико-

гносеологічних аспектів безпеки розвитку 

підприємства, можна зробити узагальнюю-

чий висновок, що безпека підприємства – це 

такий стан його функціонування, який ха-

рактеризується захищеністю від зовнішніх і 

внутрішніх загроз, наявністю конкурентних 

переваг, обумовлених сталим розвитком ма-

теріального, фінансового, кадрового, техні-

ко-технологічного потенціалів, що відпові-

дають стратегічним цілям та поточним     

завданням підприємства. 

Але розробка та впровадження на під-

приємствах системи їх безпеки розвитку не-

можливо без взаємодії із напрямами діяль-

ності кожного промислового підприємства, 

яке має свої особливості діяльності, а в су-

часних умовах функціонування і револю-

ційних перетворень. Тому, розглядаючи  

формування системи «безпеки розвитку під-

приємства», необхідним є зосередження пи-

тання на всебічному (структурно-

системному) розкритті всіх сторін діяльнос-

ті в системі безпеки розвитку підприємства. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК                          

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

С. А. Мушникова, к. э. н., доцент, Национальная металлургическая академия Украины 
 

В работе определено, что современное состояние экономики Украины в целом и ее 

отдельных субъектов хозяйствования характеризуется потерей управляемости. Это обусло-

вило резкое ухудшение условий хозяйствования отдельных субъектов микроуровня и, как 

следствие, ухудшение макроэкономических показателей. Выходом из ситуации, сложившей-

ся на сегодня в экономике Украины, должны быть не столько эволюционные, сколько рево-

люционные меры, изменения по которым привели бы к всестороннему развитию всех уров-

ней, прежде всего, деятельности субъектов хозяйствования. Уточнены представления о ме-

тодологии научного познания как объективной необходимости исследования безопасности 

развития квазигомеостатических социально-экономических систем, к которым относится и 

отдельное предприятие. Автором обобщено влияние философского аспекта познания на 

иерархичность и развитие научного познания как составляющей методологии исследования 

безопасности развития предприятия. 

Наряду с основными общенаучными принципами теории познания, такими как объек-

тивность, познаваемость, активное творческое отражение, диалектика, конкретность истины, 

в работе обосновано значение принципа историзма. Принцип историзма теории познания 
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предоставляет возможность логического сочетания определения категорий «безопасность» и 

«развитие» в рамках гносеологических аспектов познания природы их возникновения и вза-

имосвязи в современных условиях через исследование причин и факторов влияния на разви-

тие субъектов хозяйствования, определяя историко-гносеологические аспекты их безопас-

ности. В статье рассмотрены специфические принципы и методы, присущие именно теории 

познания безопасности развития социально-экономических систем, а именно: адекватной не-

определенности и  системоцентризма. 

Ключевые слова: методология, научное познание, принципы теории познания, методы 

познания, принцип историзма, историко-гносеологический аспект, принцип системоцен-

тризма, принцип адекватной неопределенности, квазигомеостатические социально-

экономические системы. 

 

METHODOLOGY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: OBJECTIVE NECESSITY OF     

RESEARCH OF DEVELOPMENT SAFETY OF AN ENTERPRISE AS AN ECONOMIC                 

SYSTEM 

S. A. Mushnikova, Ph. D (Econ.), Associate Professor, National Metallurgical      

Academy of Ukraine. 

 

The paper defines that the current state of the economy of Ukraine as a whole and its indi-

vidual economic entities is characterized by the loss of controllability. This led to a sharp deteriora-

tion of the economic conditions of individual microlevel entities and, as a consequence, the deterio-

ration of macroeconomic indicators. The way out of the current situation in the economy of Ukraine 

is rather revolutionary measures than evolutionary, the changes that would lead to the comprehen-

sive development of all levels, and above all, the activities of economic entities. The notions on the 

methodology of scientific knowledge have been clarified as an objective necessity of researching 

the development safety of quasi-homeostatic socio-economic systems, which include individual en-

terprises. The author summarizes the influence of the philosophical aspect of cognition on the hier-

archy and development of scientific knowledge as a component of the methodology for researching 

the safety of enterprise development. 

The paper substantiates the importance of the principle of historicism, along with the basic 

general scientific principles of the theory of knowledge, such as objectivity, recognizability, active 

creative reflection, dialectics, and concreteness of truth. The principle of the historicism of the theo-

ry of cognition provides the possibility of a logical combination of the definition of categories of 

«safety» and «development» within the epistemological aspects of knowledge of the nature of their 

occurrence and interconnection in modern conditions through the study of causes and factors of in-

fluence on the development of economic entities, determining the historical and epistemological 

aspects of their safety. The article deals with the specific principles and methods inherent in the 

theory of knowledge of development safety of socio-economic systems, namely: adequate uncer-

tainty and system-centrism. 

Keywords: methodology, scientific knowledge, principles of the theory of cognition, meth-

ods of cognition, principle of historicism, historical-epistemological aspect, principle of system-

centrism, principle of adequate uncertainty, quasi-homeostatic socio-economic systems. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ 

ПРОМИСЛОВО-МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ  

 

А. В. Дудник, доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», alvikd@ukr.net 

 
У статті розглянуто організаційно–правові аспекти координування завдань національ-

ного рівня центральними органами виконавчої влади, які уповноважені реалізовувати відпо-

відні функції у сфері забезпечення екологічної безпеки та досягнення цілей сталого розвитку 

в масштабах країни. Показано, що  субнаціональний рівень  реалізується областями та райо-

нами (обласними та районними державними адміністраціями у взаємодії з обласними та ра-

йонними радами), а на місцевому рівні аналогічні дії мають виконуватися виконавчими ор-

ганами об’єднаних територіальних громад, хоча успішність таких заходів у цьому випадку 

значною мірою буде залежати від диверсифікованості регіональної системи господарювання, 

рівня економічного та соціального розвитку місцевих громад, верховенства права та актив-

ності громадянської позиції місцевих мешканців. 

Враховуючи високий рівень урбанізованості території України (69% населення мешкає 

у містах), а також домінування в національному господарстві ресурсноємних галузей проми-

словості, що знов таки зосереджені у міських населених пунктах, саме урбанізованим систе-

мам має надаватися пріоритетна увага під час розробки та реалізації державної політики, 

спрямованої на оптимізацію використання природних ресурсів та збереження довкілля. В 

контексті реалізації завдань зі сталого розвитку ООН та положень Угоди про асоціацію Ук-

раїни з Європейським Союзом урядова політика та діяльність органів місцевого самовряду-

вання мають бути спрямовані на поступову відмову від використання небезпечних хімічних 

речовин в життєвому циклі продуктів, екологізацію систем управління виробничими проце-

сами, раціональне використання природних ресурсів на умовах платності, на переробку та 

утилізацію відходів промислової діяльності та діяльності людини.  

Ключові слова: урбанізована система, сталий розвиток, міська агломерація, екологічна 

безпека,  економіка природокористування. 
 

Постановка проблеми. Розглядаючи 

питання управління сталим розвитком міста, 

неможливо оминути увагою міжнародні та 

національні нормативно–правові документи, 

що регулюють питання сталого розвитку. 

Практична реалізація завдань сталого роз-

витку соціально–економічних систем на 

регіональному рівні, до яких належать місь-

кі поселення та прилеглі до них населені 

пункти, передбачає ухвалення адекватних 

управлінських рішень на підставі аналізу 

впливу діяльності суб’єктів господарюван-

ня, їхньої продукції та послуг на стан еко-

систем та місцевих громад. Такий підхід має 

на меті попередити виникнення небезпечних 

ситуацій, забезпечити подолання наслідків 

природних катаклізмів та техногенних ава-

рій, підтримати надійне функціонування 

системи життєзабезпечення міських агломе-

рацій. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій.  Криза методологічних концеп-

цій позитивізму в минулому столітті та ус-

відомлення неможливості розв’язати про-

блеми суспільного розвитку виключно за 

рахунок технологічного прогресу та інтен-

сифікації економічного розвитку окремих 

регіонів і держав в цілому призвели до ви-

никнення цілої низки альтернативних кон-

цепцій, що на теренах України були пред-

ставлені синтетичними науковими напряма-

ми члена–кореспондента АН УРСР М. Мє-

лєшкіна та доктора економічних наук В. 

Степанова.   
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В роботах було запропоновано розгля-

дати економічні та екологічні імперативи 

господарської діяльності людини у діалек-

тичній єдності, зокрема через використання 

термінів «екологія» (М. Мєлєшкін) [1] та 

«еконологія» (В. Степанов) [2]. Більш ви-

черпний перелік методів та інструментів 

реалізації процесу управління сталим роз-

витком агломераційної урбосистеми наведе-

но у праці Л. Г. Чернюк та Т. В. Пепи[3]. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної роботи є визначення ролі держави в 

забезпеченні соціальної справедливості в 

контексті доступу усіх громадян до якісних 

умов проживання, а також у збереженні 

сприятливого стану навколишнього середо-

вища. Для реалізації адміністративно–

правових методів, зокрема й тих, що 

пов’язані з моніторингом стану природних 

ресурсів та природних комплексів, органами 

місцевого самоврядування обираються та 

застосовуються економічні інструменти, що 

мають стимулювати природокористувачів 

до раціонального використання ресурсів та 

мінімізації шкоди, завданої навколишньому 

природному середовищу внаслідок госпо-

дарської діяльності людини. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Україною були підтримані Кон-

венції Ріо 1992, зокрема «Рамкова конвенція 

зі зміни клімату» значною мірою визначила 

подальші кроки всередині держави, які були 

спрямовані на протидію збільшенню кон-

центрації в атмосфері нашої планети парни-

кових газів та запобіганню негативним змі-

нам клімату, що носять антропогенний ха-

рактер [4]. Закладені в «Повістку дня на ХХІ 

століття» декларації стосувалися, зокрема, й 

аспектів розвитку міських поселень – в час-

тині збереження довкілля для прийдешніх 

поколінь, реалізації демографічної політики 

та відмови від виробництв, що несуть загро-

зу стану навколишнього природного середо-

вища.  

Серед 17 цілей стосовно забезпечен-

ня сталого розвитку і 169 пов’язаних з ними 

завдань в контексті нашого дослідження на 

найбільшу увагу заслуговує Ціль 11 «Забез-

печення відкритості, безпеки, життєстійкос-

ті й екологічної сталості міст і населених 

пунктів». Також «Цілями сталого розвитку» 

[4] передбачається забезпечення економіч-

них, соціальних та екологічних зв’язків між 

міськими, приміськими та сільськими райо-

нами, що має здійснюватися завдяки більш 

якісному плануванню розвитку об’єднаних 

територіальних громад на регіональному та 

національному рівнях. З позиції глокалізації 

організаційне забезпечення сталого розвит-

ку міських населених пунктів та сполучених 

з ними поселень  здійснюється на макрорів-

ні (глобальному – рівні Організації 

Об’єднаних Націй, регіональному і на рівні 

держави в цілому), мезорівні (рівні областей 

і районів нашої країни), мікрорівні – рівні 

об’єднаних територіальних громад (міст, 

селищ і сільських населених пунктів). Для 

України характерною ознакою є відсутність 

механізмів реалізації міжнародних норма-

тивно–правових документів на національ-

ному рівні, або недосконалість таких меха-

нізмів.  Передбачений проектом Концепції 

Національної академії наук України було 

запропоновано механізм запровадження мо-

ніторингу сталого розвитку задля збирання, 

опрацювання та підготовки інформації для 

аналізу показників сталого розвитку, що 

мали би охоплювати якість життя, природ-

них ресурсів, стан природного навколиш-

нього середовища та економіки. Більшість зі 

згаданих проектів нормативно–правових 

актів передбачають розроблення проектів 

програм соціально–економічного розвитку 

територій на регіональному рівні, врахуван-

ня завдань з реалізації цілей сталого розвит-

ку при формуванні місцевих бюджетів гро-

мадами, активізацію співпраці між органами 

місцевої влади та громадськості при розроб-

ленні регіональних програм з урахуванням 

необхідності забезпечення сталого розвитку 

населених пунктів.  

У роботі Балуєвої О. В. [5] наведено 

перелік основних документів, що регулю-

ють екологічну політику в Україні на рівні 

міських поселень, визначено функції дер-

жавного управління у сфері природокорис-

тування та охорони навколишнього середо-

вища на рівні міських територіальних гро-

мад та представлено перелік органів дер-

жавного управління загальною компетенці-

єю в галузі екології. На національному рівні 

більшістю варіантів Концепцій передбача-

лося розроблення «Національної стратегії 

сталого розвитку України», а також регу-
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лярного моніторингу стану виконання цілей 

сталого розвитку, подання інформації про 

індикатори сталого розвитку (рисунок1) в 

«Національній доповіді про стан навколиш-

нього природного середовища», викорис-

тання зібраних даних для розроблення ком-

плексу короткострокових, середньо– та дов-

гострокових прогнозів щодо стану довкілля, 

соціальних та господарських систем на регі-

ональному рівні і на рівні держави в цілому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стратегічні індикатори стратегії сталого розвитку України 
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Серед цілей, що мають стосунок до 

гармонізації розвитку урбанізованих тери-

торій та забезпечення сталості їхнього роз-

витку, варто відзначити ціль 2 та ціль 5 [6]. 

У першій з цих двох, яка спрямована на за-

безпечення сталого розвитку природно–

ресурсного потенціалу нашої країни, най-

більш важливими завданнями з позицій тих 

питань, що розглядаються нами у цьому 

розділі, є мінімізація шкідливого впливу 

процесів урбанізації на стан природного 

середовища у межах міських поселень. Тут 

особливо підкреслюється необхідність збе-

реження зелених насаджень при проведенні 

будівельних та інших видів господарських 

робіт, недопущення незаконного відведення 

земельних ділянок, спонукання підприємств 

до запровадження систем екологічного уп-

равління, створення умов для розвитку ін-

фраструктури управління відходами, онов-

лення основних фондів промислових, транс-

портних  та житлово–комунальних об’єктів 

за допомогою різних фінансових інструмен-

тів: прямих фінансових дотацій, здешевлен-

ня кредитів, часткової компенсації процент-

них ставок за кредитами, призначеними для 

перелічених вище потреб [6]. П’ята ціль де-

кларує удосконалення та розвиток держав-

ної системи природоохоронного управління, 

зокрема за рахунок посилення спроможнос-

тей здійснення  комплексного моніторингу 

та державного контролю стану навколиш-

нього природного середовища на національ-

ному, субнаціональному та місцевому рів-

нях [6]. Очевидно, що рівень завдань на на-

ціональному рівні має координуватися цен-

тральними органами виконавчої влади, що 

уповноважені на реалізацію відповідних 

функцій у сфері забезпечення екологічної 

безпеки та досягнення цілей сталого розвит-

ку в масштабах країни, субнаціональний 

реалізується на рівні областей та районів 

(обласними та районними державними ад-

міністраціями у взаємодії з обласними та 

районними радами), а на місцевому рівні 

аналогічні дії мають виконуватися виконав-

чими органами об’єднаних територіальних 

громад, хоча успішність таких заходів у 

цьому випадку значною мірою буде залежа-

ти від диверсифікованості регіональної сис-

теми господарювання, рівня економічного 

та соціального розвитку місцевих громад, 

верховенства права та активності громадян-

ської позиції місцевих мешканців. 

Враховуючи високий рівень урбані-

зованості території України (69% населення 

мешкає у містах), а також домінування в 

національному господарстві ресурсоємних 

галузей промисловості, що знов таки зосе-

реджені у міських населених пунктах, саме 

урбанізованим системам має надаватися 

пріоритетна увага під час розробки та реалі-

зації державної політики, спрямованої на 

оптимізацію використання природних ре-

сурсів та збереження довкілля. В контексті 

реалізації завдань зі сталого розвитку ООН 

та положень Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом урядова політика та 

діяльність органів місцевого самоврядуван-

ня мають бути спрямовані на поступову  

відмову від використання небезпечних хі-

мічних речовин з життєвого циклу продук-

тів, екологізацію систем управління вироб-

ничими процесами, раціональне викорис-

тання природних ресурсів на умовах плат-

ності, переробку та утилізацію відходів 

промислової діяльності та діяльності люди-

ни. 

Зокрема, згідно з даними Національ-

ної доповіді [7] сучасний стан домінуючих у 

суспільстві ціннісних орієнтацій підтверд-

жує тезу про  реалізацію парадигми «ство-

рення потреб» та активного споживання, що 

суперечать концепціям сталого розвитку та 

раціонального використання ресурсів: так, в 

Україні накопичилося понад 30 млрд. тон 

відходів через низький рівень їхньої пере-

робки, повторного використання та утиліза-

ції, причому ситуація з багатьох причин є 

патовою, оскільки ані держава, ані громадя-

ни, ані суб’єкти господарювання, що зай-

маються збиранням та переробкою відходів, 

не мають достатніх ресурсів для виконання 

завдань з роздільного збирання твердих по-

бутових відходів, очищення промислових і 

побутових стоків, ліквідації несанкціонова-

них звалищ та впорядкування полігонів  

твердих побутових відходів. Рамкові вимоги 

до трансформації національної практики 

поводження з відходами на локальному рів-

ні закладені в Угоді про асоціацію між Ук-

раїною та ЄС [8] у вимогах до реформуван-

ня секторів «Управління відходами та ре-

сурсами», «Промислове забруднення та тех-
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ногенні загрози», «Зміни клімату та захист 

озонового шару». Укладання Угоди про 

асоціацію визначає рамкові зобов’язання 

нашої держави в сфері правового регулю-

вання сталого розвитку (цим питанням при-

свячена стаття 28 глави 13), хоча зі зрозумі-

лих причин основний наголос тут чиниться 

на питання торгівельних взаємовідносин. У 

ґрунтовному дослідженні тих умов угоди 

про асоціацію, що стосуються екологічної 

безпеки, Потапенко В. Г. зазначає, що сто-

рони угоди гарантують спільне підтримання 

економічного розвитку, екологічної та соці-

альної політики з урахуванням інтересів 

прийдешніх поколінь; декларують застосу-

вання принципів обережності при природо-

користуванні та вжиття превентивних захо-

дів для відшкодування в пріоритетному по-

рядку заподіяної природному середовищ 

шкоди, стягнення штрафів з порушників 

природоохоронного законодавства [9]. Ук-

раїна погоджується поступово, протягом 

перехідного періоду, імплементувати в на-

ціональне законодавство екологічні норма-

тиви ЄС, потенційні наслідки чого будуть 

варіюватися від закриття енергоефективних 

та ресурсоємних виробництв до перерозпо-

ділу системи бюджетних дотацій для під-

тримування «екологічно чистих вироб-

ництв». Угодою передбачено здійснення 

моніторингу впливу господарської діяльнос-

ті в нашій країні на сталий розвиток, з цією 

метою передбачається формування Підкомі-

тету з торгівлі та сталого розвитку, до скла-

ду якого входять вищі посадові особи орга-

нів управління України та ЄС [9]. Стаття 

361 Глави 6 передбачає посилення зусиль 

нашої країни в створенні «зеленої економі-

ки» та досягненні цілей сталого розвитку, 

наслідком чого має стати поліпшення сис-

теми охорони здоров’я, збереження та раці-

ональне використання природних ресурсів, 

інтегрування екологічної політики в різно-

манітні сфери державної політики [8]. 

Виділення вимог щодо забезпечення 

сталого розвитку міського середовища є 

закономірним наслідком урбанізаційних 

процесів, внаслідок яких більша частина 

населення та промислового потенціалу як 

України, так й інших країн світу, зосеред-

жена саме у міських поселеннях, які, відпо-

відно, стають джерелами найбільшого тех-

ногенного та антропогенного навантаження 

з одного боку, а з іншого боку перетворю-

ються на найбільш вразливі ланки суспіль-

ства саме внаслідок відчуження від природ-

ного середовища та необхідності підтри-

мання систем життєзабезпечення на рівні, 

який би гарантував задоволення потреб міс-

тян та належне функціонування технологіч-

них систем в межах населених пунктів.   

Водночас, зберігається чітка тенденція фор-

мування навколо промислових та адмініст-

ративних центрів неформальних агломера-

цій – урбосистем, що об’єднують міські по-

селення, селища та сільські населенні пунк-

тами. Агломерації характеризуються від-

носно сталими у часі та ритмічними потока-

ми трудової міграції, що спрямовані з насе-

лених пунктів–супутників до міста–центру 

агломерації, при цьому більшість таких тру-

дових мігрантів працює та мешкає у різних 

населених пунктах. Хоча зараз на законо-

давчому рівні агломераційні утворення не 

мають офіційного статусу, тим не менш у 

законопроекті №6743 пропонується визна-

чати міські агломерації як «форму співро-

бітництва територіальної громади міста–

центру агломерації та територіальних гро-

мад населених пунктів (сіл, селищ, міст), що 

розташовані в зоні впливу такого міста та 

мають з ним інтенсивні господарські, куль-

турно–побутові та трудові зв’язки [10]. Пра-

вові основи управління сталим розвитком  

агломераційних урбосистем передбачають 

використання адмінстративно–правових 

методів, які поділяються на загальні (такі, 

що використовуються в різних сферах сус-

пільних відносин, зокрема й тих, що регу-

люють стосунки в сфері використання ре-

сурсів довкілля), а також спеціальні – ви-

значені Законом України «Про оцінку впли-

ву на довкілля» [11] та зобов’язаннями Ук-

раїни в межах Угоди про асоціацію з Євро-

пейським Союзом. Вичерпний перелік ме-

тодів та інструментів реалізації процесу уп-

равління сталим розвитком агломераційної 

урбосистеми наведено у праці Л. Г. Чернюк 

та Т. В. Пепи [3], в якій виокремлюються  

такі з них: 

1) адміністративно–правові: зако-

нодавчі та нормативно–правові акти,  пла-

нування, ліцензування, сертифікація, квоту-

вання, державне замовлення, місцева позика 
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і збори, контролювання діяльності монопо-

лій на ринку; 

2) соціально–економічні: грошово–

кредитна, митно–податкова, бюджетна, ці-

нова, природоохоронна (екологізація вироб-

ництва, управління відходами, екологічна 

експертиза промислових проектів), інфор-

маційна політика, структурне реформування 

(включно з приватизаційною політикою); 

3) організаційно–правові: іннова-

ційна, інвестиційна політика, формування 

інституційної системи та фондів розвитку, 

регіональна і міжнародна інтеграція (рису-

нок 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- елементи підсистем, які заплановані, проте не сформовані 
 

Рис. 2.  Організаційно–правовий механізм забезпечення реалізації цілей сталого розвитку 
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Успішність здійснення органами міс-

цевого самоврядування управлінських фун-

кцій в сфері природокористування в широ-

кому розумінні цього терміну визначається 

також тим, наскільки дієвою є модель взає-

модії між різними центрами ухвалення рі-

шень на певному рівні адміністративної дія-

льності. Українська модель міського управ-

ління має свої особливості, які вирізняють її 

з–поміж інших, що поширені у сучасній Єв-

ропі: мова йде про англосаксонську та за-

хідноєвропейську.  

Як зазначає В. Наконечний [12], для 

першої з них є притаманною широка авто-

номія місцевих органів влади та відсутність 

ієрархічного підпорядкування місцевого 

самоврядування органам державної влади у 

прямому розумінні цього слова. Взаємини 

між місцевою та державною владою ґрун-

туються на партнерських засадах, причому 

повноваження держави та місцевих урядни-

ків визначаються законодавчими актами і не 

перетинаються. Західноєвропейська модель 

[12], на відміну від розглянутої вище, пе-

редбачає підзвітність органів місцевого са-

моврядування населених пунктів (територі-

альних громад) державним органам, які пе-

редають частину власних повноважень на 

рівень відповідної громади згідно з принци-

пами децентралізації і субсидіарності. В 

країнах Центральної та Східної Європи   

вельми поширеною є так звана змішана сис-

тема [12], в якій виборчий представницький 

орган виконує одночасно і функції місцево-

го самоврядування, і представляє органи 

державної влади, а посадові особи наділені 

статусом державних службовців. 

Якщо ж аналізувати конкретні органі-

заційно–правові форми урядування терито-

ріальними громадами, в першу чергу – місь-

ких поселень, то тут доцільно спиратися на 

класифікації В. Ясюнаса [13] та Г. Грибано-

вої [14], які виділяють моделі: 

1. «Сильна рада – слабкий міський го-

лова» (за класифікацією Г. Грибанової – 

модель «рада – система комітетів»), за якої 

місцева рада має широкі повноваження у 

сфері управління фінансовими ресурсами, 

господарською діяльністю та майном тери-

торіальної громади, у той час як функції 

міського голови є суто номінальними. 

2. «Сильний голова – слабка місцева 

рада»  виникає там, де голову територі-

альної громади обирають прямим голосу-

ванням усіх мешканців громади, причому за 

головою закріплюються значні повноважен-

ня з контролю та координування діяльності 

виконавчих комітетів ради. 

3.  «Комісійне управління/виконавчий 

комітет», коли рада утворює комісію з депу-

татів, що колегіально здійснюють ке-

рівництво територіальною громадою та реа-

лізують виконавчі функції. 

4. «Рада – управитель», коли функції 

очільника місцевої влади виконує фахівець, 

що призначається на посаду відповідною 

радою об'єднаної територіальної громади, не 

представляє формально жодну політичну 

силу та є представником технократії. 
Досягнення міськими поселеннями стало-

го розвитку складається з трьох складових (ен-

вайроментальної, що поєднує природне та ан-

тропогенне середовище; господарської, соціаль-

но–демографічної) та базується на принципах 

оптимального природокорисування, яке має 

стати ключовим орієнтиром при формуванні 

стратегічних планів, проектів архітектурно–

містобудівної діяльності, зонуванні територій. 

Організаційно–правові аспекти забезпечення 

сталого розвитку агломераційних урбосистем 

базуються на міжнародних договорах та націо-

нальних нормативно–правових актах України, 

охоплюючи усі рівні державного управління та 

місцевого самоврядування та втілюючись у жит-

тя у вигляді стратегій розвитку та програм конк-

ретного регіону (об’єднаної територіальної гро-

мади) на засадах цільового підходу. 

Висновки. Таким чином, саме 

об’єднана територіальна громада, в першу 

чергу міська, є базовим складником системи 

реалізації органами влади національної по-

літики, спрямованої на досягнення нашою 

державою цілей сталого розвитку. Її діяль-

ність, як ми описали в горішній частині ро-

боти, має базуватися на дотриманні таких 

принципів[3]: 

– узгодженості інтересів місцевих ор-

ганів влади та суб'єктів господарювання, що 

працюють на відповідній території задля 

збереження темпів соціально–економічного 

розвитку та наявності ресурсів; 

– відповідності системи екологічного 

управління місцевого рівня масштабу суб'-

єктів господарювання, що здійснюють при-

родокористування на її території; 
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 – функціональної інтеграції, що пе-

редбачає взаємодію структурних одиниць, 

що виконують управлінські функції в сфері 

природокористування, для оперативного 

обміну інформацією та розроблення ком-

плексу узгоджених заходів керівного впли-

ву;  

– зворотного зв'язку, що має забезпе-

чувати моніторинг стану виконання завдань 

з реалізації цілей сталого розвитку урбосис-

тем та надання структурованої звітності про 

стан індикаторів сталого розвитку на відпо-

відній території. Останній принцип набуває 

різних форм зовнішнього прояву, зокрема 

може відбуватися у вигляді перевірок, об-

стежень, наглядів, інспектувань або інвента-

ризації [15]. Якщо перевірки дозволяють 

визначити дотримання суб’єктами господа-

рювання та фізичними особами вимог зако-

нодавства стосовно охорони довкілля та 

раціонального природокористування, то 

обстеження мають на меті додатково розро-

бити заходи задля усунення виявлених по-

рушень природоохоронного законодавства, 

опис стану окремих ділянок природного або 

антропогенного середовища здійснюється 

під час інвентаризації, а інспектування від-

різняється від попередньо розглянутих форм 

контролю перевіркою діяльності підконт-

рольних фізичних та юридичних осіб [16]. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ  

РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ  

А. В. Дудник, доцент, НТУ «Днепровская политехника» 
 

 В статье рассмотрены организационно-правовые аспекты координации задач нацио-

нального уровня центральными органами исполнительной власти, которые уполномочены 

реализовывать соответствующие функции в сфере обеспечения экологической безопасности 

и достижения целей устойчивого развития в масштабах страны. Показано, что субнацио-

нальный уровень реализуется на уровне областей и районов (областными и районными госу-

дарственными администрациями в взаимодействия с областными и районными советами), а 

на местном уровне аналогичные действия должны выполняться исполнительными органами 

объединенных территориальных общин, хотя успешность таких мероприятий в этом случае в 

значительной степени будет зависеть от диверсификации региональной системы хозяйство-

вания, уровня экономического и социального развития местных общин, верховенства права и 

активности гражданского позиции местных жителей. 

 Учитывая высокий уровень урбанизированности территории Украины (69% населения 

живет в городах), а также доминирование в национальном хозяйстве ресурсоемких отраслей 

промышленности, которые опять-таки сосредоточены в городских населенных пунктах, 

именно урбанизированным системам должно уделяться приоритетное внимание при разра-

ботке и реализации государственной политики, направленной на оптимизацию использова-

ния природных ресурсов и охраны окружающей среды. В контексте реализации задач по 

устойчивому развитию ООН и положений Соглашения об ассоциации Украины с Европей-

ским Союзом правительственная политика и деятельность органов местного самоуправления 

должны быть направлены на постепенный отказ от использования опасных химических ве-

ществ в жизненном цикле продуктов, экологизацию систем управления производственными 

процессами, рациональное использование природных ресурсов на условиях платности, на 

переработку и утилизацию отходов промышленной деятельности и деятельности человека. 

Ключевые слова: урбанистическая система, устойчивое развитие, городская агломера-

ция, экологическая безопасность, экономика природопользования. 
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ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION POLICY OF  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL AND URBANIZED SYSTEMS 

A. V. Dudnyk, Associate Professor, Dnipro University of Technology 

 

The article deals with the organizational and legal aspects of coordinating tasks of the national 

level by central executive bodies authorized to carry out relevant functions in the field of environ-

mental security and achieve the goals of sustainable development across the country. It is shown 

that subnational level is realized at the level of oblasts and regions (by oblast and regional admin-

istrations in cooperation with regional and local councils), while at the local level, this should be 

performed by the executive bodies of the united territorial communities. However, the success of 

such measures in this case will depend to a large extent on the diversification of the regional eco-

nomic system, the level of economic and social development of local communities, the rule of law 

and civic activity, and the position of local residents. 

Taking into account the high level of urbanization of the territory of Ukraine (69% of the 

population resides in cities), as well as the domination in the national economy of resource-

intensive industries, which are again concentrated in urban settlements, it is the urbanized systems 

that should be given priority in the development and implementation of state policy aimed at opti-

mizing the use of natural resources and conserve the environment.  In the context of the implemen-

tation of UN Sustainable Development Goals and the provisions of the Association of Ukraine with 

the European Union Government, policy and activities of local self-government bodies should be 

aimed at the gradual abandonment of hazardous chemicals in the life cycle of products, the greening 

of production process management systems, the rational use of natural resources in terms of pay-

ment, processing and utilization of industrial waste  human. 

Keywords: urban system, sustainable development, urban agglomeration, environmental secu-

rity, environmental economics. 
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