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УДК 005.96  

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ 

РЕСУРСАМИ  

В. Лаптєв 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця  

Систематизовано проблеми в управлінні людськими ресурсами, які згруповано за 

глобальною ознакою – рівень розповсюдження проблеми (макро-, мезо- та мікрорівень). 

Відповідно до цього запропоновано ввести нові класифікаційні ознаки проблем, що дає змогу 

сформувати комплексне бачення тих проблем і завдань, які стоять перед управлінням 

людськими ресурсами на всіх рівнях управління. 

Ключові слова: людські ресурси, управління людськими ресурсами, проблема, проблемно-

орієнтований підхід. 

Людські ресурси є унікальною категорією, яка, на відміну від інших ресурсів, з часом лише 

нарощує власну цінність, акумулюючи унікальні знання, вміння та навички, необхідні для 

реалізації успішної діяльності. Однак, у той же час, враховуючи складну будову носія цих 

компетентностей (людину), управління людськими ресурсами є вкрай складним процесом, 

результат якого важко передбачити. Іншими словами, управління людськими ресурсами пов’язано 

з вирішенням безлічі проблем, які супроводжують цей процес. У зв’язку з цим, метою статті є 

дослідження проблем, пов’язаних з управлінням людськими ресурсами, та їхня систематизація. 

У роботі [6] розглядаючи особливість терміну “людські ресурси” зазначено його трирівневу 

приналежність: макро-, мезо- та мікрорівню, що безпосередньо впливає на зміст і структуру 

управління людськими ресурсами та розробку адекватних механізмів управління.  

Серед вчених, що займалися дослідженням сутності людських ресурсів та проблем в 

управління ними: М. Армстронг, Д. Богиня, О. Грішнова, А. Гривнак, І. Грузіна, Н. Корнеліус, 

Л. Лазоренко, О. Левицька, Е. Лібанова, Г. Назарова, С. Сардак, Т. Шульц. Питанню проблем 

управління людськими ресурсами на різних рівнях приділено багато уваги, з перенесенням акценту 

на мікрорівень. Однак досі відсутній комплексний підхід до виявлення проблем у розвитку 

людських ресурсів на всіх рівнях управління та розробка на цій основі проблемно-орієнтованої 

системи управління людськими ресурсами. 

Досліджуючи сутність проблеми управління людськими ресурсами доцільним є розуміння:  

 характеру та виду проблеми; 

 учасників, того, хто залучений до проблеми; 

 ресурсного забезпечення вирішення проблеми; 

 методичного забезпечення. 

Першим кроком для розуміння не лише сутності, але й важливості проблеми управління 

людськими ресурсами є аналіз її характеру та  виду, тобто дослідження того, в чому саме 

проявляється ця проблема та як її можна вирішити у разі виникнення. Розглядаючи питання в 

такому контексті необхідно, в першу чергу, зазначити складність цього поняття, яка реалізується в 

тому, що проблема управління персоналом стосується не лише мікрорівня (підприємства, 

організації або установи), але й мезо- (регіон, галузь) та макрорівня (країни). При цьому всі ці рівні 

є взаємопов’язані та можуть або сприяти погашенню проблеми або навпаки сприяти її 

розростанню.  
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Так, як зазначалося в роботі [6], проблема, яка виникла на рівні держави в межах ефективного 

використання людських ресурсів (наприклад, суперечності та неузгодженість НПА в законодавстві 

про працю) може або за рахунок продуктивної роботи об’єднань роботодавців і профспілкових 

організацій на мезорівні сприяти її оперативному вирішенню, або за рахунок їхньої бездіяльності 

призвести до значних проблем у соціально-трудовій сфері безпосередньо на підприємстві, що 

негативно вплине на результати його діяльності та буде мати наслідки для галузі і держави в 

цілому (з точки зору податкових надходжень, необхідності вирішення трудових спорів, збільшення 

рівня безробіття тощо). Те саме стосується і зворотного руху виникнення проблеми на рівні 

підприємства та її розвитку до меж держави. Так, наприклад, незадоволеність умовами праці на 

конкретному підприємстві може перетворитися на масові страйки, які зупиняють роботу цілих 

галузей, а відповідно не лише погано впливають на репутацію країни, а і спричиняють реальні 

фінансові збитки і додаткові зобов’язання.  

Однак, з іншого боку, слід зазначити, що за такої точки зору ієрархічності проблем управління 

людськими ресурсами особливу увагу варто приділити саме рівню підприємства, адже вирішення 

будь-якої проблеми на макрорівні є занадто повільним, інертним та складним. При цьому рішення 

проблеми буде занадто загальним, адже не враховуватиме специфіку діяльності та особливості 

функціонування кожного окремого суб’єкта господарювання.  

Спираючись на зазначене в рамках наведеної типізації проблеми в управлінні людськими 

ресурсами доцільно виділити два показники: час розповсюдження проблеми та час її вирішення, 

між якими та ієрархією проблем існує така залежність. Так, час розповсюдження проблеми, яка 

виникла на макрорівні, набагато менший за час розповсюдження проблеми, яка зародилася на 

макрорівні. Тоді як, час вирішення проблеми на макрорівні, навпаки, є більшим за час вирішення 

проблеми, яка сформувалася на мікрорівні (рис. 1). 

Так, на мікрорівні Я. Хомутовська пропонує таку класифікацію проблеми в управлінні 

персоналом [8]:  

 проблеми управління персоналом на різних рівнях управління, що передбачає розробку 

стратегічних, тактичних та оперативних пріоритетів управління людськими ресурсами;  

 проблеми управління персоналом на рівні бізнес-процесів. Проблеми виникають через 

відсутність взаємозв’язку напрямів управління персоналом та бізнес-процесами; 

 проблеми управління персоналом на рівні наукового забезпечення управлінської діяльності, 

про що свідчать проблеми, пов’язані з відсутністю сучасних, дієвих, науково обґрунтованих 

технологій управління персоналом; 

 проблеми управління персоналом на інформаційному рівні, що полягає у відсутності 

комплексних інформаційних систем; 

 проблеми управління персоналом на рівні компетенцій, які виникають через низький рівень 

кваліфікації керівників у сфері новітніх методів менеджменту персоналу; 

 проблеми управління персоналом на рівні організаційно-функціонального устрою. Цей вид 

проблем пов’язаний з відсутністю належної систематизації кадрової документації, 

збалансованості  між різними функціональними сферами, за рахунок чого виникають 

дублювання функцій, обмеженість до своєчасного доступу інформації, що знижує 

продуктивність праці.  

У роботі Л. Свірідової та В. Романової [7] автори розглядають сучасні проблеми управління 

людськими ресурсами розгалужено та несистематизовано. Так, окремо увагу приділено мотивації 

персоналу у вирішенні проблем продуктивності праці, окремо напрямам подолання конфліктів, 

окремо проблемам у процесі навчання працівників. Однак, підприємство – це система з 

взаємопов’язаними підсистемами, а отже, й проблемно-орієнтоване управління має здійснюватися 

комплексно. Причинами цих проблем може виступати комплекс взаємопов’язаних управлінських 

дій, причому не тільки на рівні підприємства, а й на рівні регіону чи на державному рівні.  
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Примітка: Трмакро та Трмікро − час розповсюдження проблеми, яка виникла відповідно на макро та 

мікрорівні; Твмакро та Твмікро − час вирішення проблеми, яка виникла відповідно на макро 

та мікрорівні 

 Рис. 1. Залежність часу розповсюдження та вирішення проблеми управління 

людськими ресурсами в залежності від її рівня 

  

На мезорівні, рівні регіону, частіше розглядаються проблеми зайнятості, безробіття, 

невиконання регіональних програм, ефективність роботи працівників органів державної влади, 

також проблеми управління людськими ресурсами за галузями економіки [1; 4; 8]. Однак 

важливим з точки зору кореляції виникнення проблем на різних рівнях управління є дослідження 

характеру, кількості та частоти розповсюдження проблем між рівнями управління (залежність 

трудових показників підприємств від якості механізмів управління людськими ресурсами в регіоні, 

наявності та ефективності виконання регіональних програм з подолання безробіття, сприяння 

розвитку малого бізнесу тощо). 

На макрорівні досліджуються проблеми неузгодженості законодавчих та нормативно-правових 

актів у сфері управління людськими ресурсами, однак не завжди простежуються наслідки впливу 

на суб’єктів мезо- та мікрорівня. 

Окрім розподілу проблеми в управлінні людськими ресурсами за рівнем її виникнення, 

доцільним також є систематизація проблем за такими ознаками: 

 за часом (тривалістю); 

 за способом їх вирішення; 

 за витратністю вирішення; 

 за ступенем важливості та терміновості; 

 за сферою виникнення; 

 за масштабами наслідків та охоплення проблеми; 

 за можливістю виразити кількісно або якісно; 

Проблема макрорівня 

(країна) 

Проблема мезорівня 

(галузь, регіон) 

Проблема мікрорівня 

(підприємство) 

Тр
макро

 < Тр
мікро

 

Тв
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 > Тв
мікро
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 за психо-фізіологічними процесами людини. 

На рис. 2 графічно наведено систематизацію проблем управління людськими ресурсами за 

наведеними вище ознаками.  

 
Рис. 2. Систематизація проблем в управлінні людськими ресурсами 

Так, проблеми за часом (тривалістю) поділяються на: стратегічні (довгострокові), тактичні 

(середньострокові) та оперативні (короткострокові). Такий поділ дозволяє диференціювати 

проблеми в залежності від часу, який потрібно буде витратити для їх вирішення, а відповідно, який 

вплив вони матимуть у майбутньому та який набір інструментів необхідно використати. 

За способом вирішення проблеми поділяються на: безальтернативні (ті, які мають лише один 

варіант розвитку подій), бінарні або мультиваріантні (ті, які мають як мінімум два варіанти 

вирішення) та комбіновані (ні один із способів не дає відповіді, як вирішити проблеми, через що 

вона підлягає декомпозиції та здійснюється комбінування окремих її частин і способів вирішення, 

які не суперечать один одному). 

За витратністю вирішення проблеми можна умовно розділити на ті, що не потребують 

фінансових витрат, та ті, вирішення яких неможливо без фінансових витрат. Важливість розуміння 

існування цієї класифікаційної групи зумовлено необхідністю бюджетування та мінімізації 

фінансових ризиків, як для підприємства, так і для країни в цілому. 

Розподіл проблем за ступенем важливості та терміновості відображає принцип Д. Ейзенхауера, 

згідно з яким усі проблеми можна поділити на: важливі та термінові, важливі та менш термінові, 

менш важливі та термінові, а також менш важливі та менш термінові. Такий підхід є актуальним з 

точки зору питань тайм-менеджменту та раціонального делегування завдань у рамках вирішення 

певних проблем. 

Також важливим є розуміння характеру проблеми та сфери її виникнення (сфери, якої 

стосується проблема). Відповідно до цієї ознаки доцільно виокремити: економічні, соціально-

культурні, техніко-технологічні, правові та політичні проблеми. 

Окрім цього, враховуючи сутність самої проблеми, доцільним є врахування масштабів 

наслідків та охоплення проблеми. Згідно цієї класифікаційної ознаки проблеми поділяються на:  

 локальні з мінімальною кількістю учасників, без залучення керівництва (тобто це 

мікропроблеми, які у разі їх оперативного вирішення не матимуть жодних наслідків);  

 міжструктурні, з залученням лінійного керівництва (тобто проблеми, невирішення яких 

може мати певні наслідки, у зв’язку з чим доцільною є участь лінійного керівництва);  
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 глобальні з залученням керівництва (проблеми, які за своїм обсягом та важливістю 

стосуються кожного на рівні підприємства, регіону (галузі) або країни, а також можуть 

мати суттєві наслідки, у зв’язку з чим потребують складних управлінських дій із 

залученням вищого керівництва). 

Наступною класифікаційною ознакою проблем управління людськими ресурсами є можливість 

виразити проблему якісно або кількісно, згідно з якою вони поділяються на ті, що вимірюються 

кількісно або якісно, та ті, що неможливо виразити за допомогою кількісних або якісних 

показників. До останньої групи, наприклад, відносяться ті проблеми, для вирішення яких 

недостатньо існуючих знань або є необхідність додаткового збору інформації через відсутність 

даних для кількісної або якісної оцінки проблеми. 

Відповідно до наведеної на рис. 2 систематизації проблем управління людськими ресурсами, 

важливим є врахування групи проблем, які поділяються за психофізіологічними процесами людини 

в процесі трудової діяльності. Так, для максимально ефективного використання трудового 

потенціалу доцільно звертати увагу як на психологічні процеси, стани та властивості особистості 

(пам’ять, увага, уявлення, мислення, темперамент, характер тощо), так і на фізіологічні особливості 

(фізичний стан, здоров’я, вік, стать тощо). 

Таким чином, проблема може сприйматися не лише як негативне  явище, пов’язане зі збоєм 

роботи системи або порушеннями та кризами, але й як певна об’єктивна можливість для 

удосконалення існуючого стану, для чого необхідно пройти ті ж самі етапи мисленого процесу та 

прийняття управлінського рішення, що й для вирішення проблеми. 

У зв’язку з цим, керівник (менеджер з персоналу) має володіти такими навичками: визначення 

проблеми з виявленням її ключової причини і формулювання проблеми з точки зору розриву між 

поточною і бажаною ситуацією; аналізу проблеми: відділення її симптомів від причин, можливих 

варіантів її розвитку; пошуку шляхів вирішення проблеми, генерації нових ідей, способів та 

інструментів; вибору оптимального варіанта управлінського рішення, яке дозволить не тільки 

мінімізувати негативні наслідки цієї проблеми, але й покращити ситуацію. 

Отже, проблеми в управлінні людськими ресурсами згруповано за глобальною ознакою – 

рівень розповсюдження проблеми (макро-, мезо- та мікрорівень), відповідно до якої усі проблеми 

поділяються за такими групами: за часом (тривалістю), за способом їх вирішення, за витратністю 

вирішення, за ступенем важливості та терміновості, за сферою виникнення, за масштабами 

наслідків та охоплення проблеми, за можливістю виразити кількісно або якісно, за психо-

фізіологічною процесами людини. 

Проведення такої систематизації дає змогу сформувати комплексне бачення тих проблем і 

завдань, які стоять перед управлінням людськими ресурсами. 

Подальші наукові дослідження лежать у площині розроблення системи проблемно-

орієнтованої системи управління людськими ресурсами. 
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SYSTEMMATIZATION OF PROBLEMS IN MANAGEMENT OF HUMAN 

RESOURCES 

V. Laptiev 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics 

The article is devoted to the actual issue of modern management science - the management of the 

most valuable resource of any enterprise, organization or institution - a person. Human resources are a 

unique category, which unlike other resources passing time only increases its own value, accumulating 

the unique knowledge and skills necessary for the successful implementation of activities. However, at 

the same time, given the complex structure of the carrier of these competencies (person), human 

resource management is an extremely complex process, the result of which is difficult to predict. In 

other words, the management of human resources is associated with solving the many problems that 

accompany this process. In this regard, the purpose of this article is to study the problems associated 

with human resources management, and their systematization. 

Investigation of the essence of the human resources management problem involves understanding: 

the nature and type of problem; participants; the one who is involved with the problem; resource 

support for solving the problem; methodical support. 

In this article, the problems in human resource management are grouped according to a global 

feature ‒ the level of problem distribution (macro, meso, and micro levels), according to which all 

problems are divided into the following groups: in time (duration), by way of their solution, cost-

solving , the degree of importance and urgency, the sphere of origin, the scale of the consequences and 

the scope of the problem, as far as possible, expressed quantitatively or qualitatively, for the psycho-

physiological processes of man. 

Such systematization allows us to form a comprehensive vision of the problems and challenges 

facing human resources management. 

Key words: human resources, people management, problem, problem oriented approach. 
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ 

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ УКРАЇНИ  

І. Лисий 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Досліджено стан і структуру імпортозалежності української економіки та причини, які її 

зумовлюють. Проаналізовано передумови формування державної політики імпортозаміщення в 

сучасних політико-економічних умовах. За результатами проведеного дослідження визначено 

завдання і пріоритети державної політики імпортозаміщення та ключові напрями й інструменти 

забезпечення її ефективної реалізації на внутрішньому ринку України. 

Ключові слова: корпоративний ринок, конкурентний порядок, конкуренція, принципи 

політики, стабільність грошової одиниці, обмеження політичної влади. 

Системні реформи, що впроваджуються в Україні, охоплюють найважливіші сфери та сектори 

економіки і спрямовані на трансформацію залишкових механізмів неефективної командно-

адміністративної системи управління в сучасні ринкові, здатні інтегрувати вітчизняну економіку у 

глобалізований світовий ринок з найменшими для нас втратами. Недаремно серед пріоритетів 

визначені дерегуляція підприємницької діяльності, створення дієвих інвестиційних механізмів 

залучення іноземного капіталу, розвиток стимулюючого оподаткування бізнесу, детінізація 

економіки, реформа судів, яка повинна, в тому числі, створити реальні інструменти захисту прав 

власників бізнесу та інвесторів, створення системи державних органів, які б упереджували і 

жорстко боролися з будь-якими проявами корупційних дій чиновників. Усі ці реформи здатні 

подолати кризові явища в економіці і забезпечити макроекономічну стабілізацію.  

На жаль, для розвитку вітчизняного бізнесу і національної економіки цього недостатньо. 

Необхідно позбутися незбалансованості економічної політики держави, яка продовжує 

консервувати різноманітні диспропорції, що виникають між галузями її економіки, окремими 

регіонами, в структурі ВВП та торговельного балансу. Останній, зокрема, демонструє чітку 

тенденцію на посилення імпортозалежності нашої економіки, коли імпорт останніми роками 

перманентно перевищує експорт, формуючи від’ємне зовнішньоторговельне сальдо, яке часом 

може сягати 8 % ВВП. [7, С. 90]  

Аналіз структури експорту й імпорту товарів в Україні доводить, що основну масу продукції, 

яка вивозиться за кордон і формує позитивне сальдо торговельного балансу, складає вітчизняна 

продукція з низькою доданою вартістю і в основному низькотехнологічна. (див. рис. 1) 



І. Лисий 

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 
10 

 

Рис. 1. Структура експорту товарів з України в 2017 році, %  
Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [5].  

Натомість, усі товари, які визначають науково-технічний потенціал та формують конкурентні 

позиції країни на світовому ринку, у переважній своїй масі імпортуються, тим самим посуваючи на 

внутрішньому ринку аналогічну продукцію національних виробників, і, збільшуючи від’ємне 

сальдо торговельного балансу України (див. рис. 2): 

Аналіз динаміки зовнішньоторговельного сальдо в Україні фіксує подальше наростання 

негативних тенденцій випереджання темпів збільшення імпорту товарів і послуг в Україну 

порівняно з їхнім експортом [7, С. 91]. А це вимагає вживання заходів для виправлення ситуації як 

на рівні держави, так і зі сторони вітчизняних підприємств, які провадять свою діяльність на 

внутрішньому ринку. Таким чином, гостро постає питання про запровадження дієвої державної 

політики імпортозаміщення, яка б не передбачала звичайний протекціонізм національних 

товаровиробників, що природньо загрожує відповідними санкціями збоку партнерів по СОТ чи з 

ЄС після вступу у дію Угоди про Асоціацію, а й спонукала б самі підприємства активно вживати 

організаційно-фінансових заходів на зміцнення власних конкурентних позицій на 

внутрішньоукраїнському ринку. Але для цього спочатку необхідно розібратися в причинах 

посилення імпортозалежності України. 

Із діаграми на рис. 2 видно, що майже половину імпорту в Україну складає продукція 

машинобудування і енергоносії. Останні залишаються, певним чином, вимушеною статтею 

імпорту через втрату доступу до значної частини покладів енергетичного вугілля, розміщених на 

окупованих територіях Донбасу, практичну відсутність власної нафтопереробки за існування 

значного внутрішнього попиту на паливно-мастильні матеріали, незаконне позбавлення України 

частини власного газового видобутку на Чорноморському узбережжі через анексію Росією Криму, 

і, звичайно ж, через надмірну енергоємність нашої економіки. 
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Рис. 2. Структура імпорту товарів в Україну в 2017 році, % 
Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [5].  

Якщо порівняти рівень енергозатрат при виготовленні продукції на вітчизняних підприємствах 

і в світі, то виявиться, що Україна посідає одинадцяте місце в світі, пропустивши вперед 

найбідніші країни Ліберію, Конго, Тринідад і Тобаго, Мозамбік, Зімбабве, Того, Туркменістан, 

Ефіопію, Гвінею-Бісау (виключення складає лише Ісландія, значну частку ВВП якої формують 

металургійні підприємства, що потребують суттєвого енергетичного ресурсу). У той час, як країни 

з найвищим рівнем технологічного розвитку, і, як правило, найрозвиненішими економіками, у 2-

4 рази менше за Україну споживають енергетичних ресурсів при виробництві продукції (див. 

рис. 3): 

 

Рис. 3. Енергоємність економік найрозвиненіших країн світу, ЄС і України 
Джерело: складено автором за даними The World Bank [9]. 
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І навіть серед країн СНД Україна разом із тим же Туркменистаном є найенергозатратнішими 

країнами на пострадянському просторі. Зокрема, за період з 1991 року деяким країнам вдалося аж в 

5,4 рази (Республіка Вірменія), у 4,2 рази (Азербайджанська республіка), у 3,5 рази (Республіка 

Білорусь) зменшити енергоємність власних економік, у той час, як Україна скоротила 

енергозатратність власних виробництв лише в 1,8 рази (див. рис. 4): 

 
Рис. 4. Енергоємність економік країн СНД і України  

Джерело: складено автором за даними The World Bank [9] 

За даними НАК “Нафтогаз України”, з 1991 року споживання газу скоротилося у 3,7 рази: з 

118,2 млрд куб. м до 32 млрд куб. м у 2017 році, закономірно призводячи до падіння обсягів його 

імпортних закупівель. Попри те, імпорт газу в окремі роки сягав третини усього імпорту і лише з 

2012 року почав поступово зменшуватися. [2] Але, на сьогодні, газ і надалі продовжує займати 

суттєву частку в структурі імпорту, тим самим, здійснюючи суттєвий тиск на торговельний баланс 

України.  

Існує ще ряд чинників, що зумовлюють значні обсяги імпорту, які також фактично дозволяють 

виявити існуючі структурні диспропорції в проміжному споживанні національних галузей 

економіки. Мова йде про окремі елементи структури використання імпорту в Україні, а саме його 

частки у проміжному споживанні виробничого сектору, витратах на кінцеве споживання і валове 

нагромадження капіталу.  

Коли проаналізувати частку імпорту у проміжному споживанні, то можна з’ясувати, наскільки 

наше українське виробництво залежне від імпортної сировини та матеріалів і в якій мірі вітчизняна 

продукція є українською. Дані Державної служби статистики України за 2013 -2015 р.р. 

дозволяють встановити, що частка імпорту у проміжному споживанні складала понад 60%, 

незначно коливаючись від року до року. (див. табл.1, рис. 5).  
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Таблиця 1 

Динаміка показників використання імпорту в Україні у 2013–2015 рр., % * 

Показник 

2013 2014 2015 

% 

Δ за рік, 

% % 

Δ за рік, 

% % 

Δ за рік, 

% 

Частка імпорту в проміжному 

споживанні 64,98 -1,22 67,33 2,35 65,08 -2,25 

Частка імпорту в кінцевому 

споживанні 24,61 4,11 24,89 0,28 25,67 0,78 

Частка імпорту у валовому 

нагромадженні 10,41 -2,89 7,78 -2,63 9,25 1,47 

Імпортозалежність виробництва 29,75 -1,15 28,76 -0,99 28,84 0,09 
* Розраховано автором за даними Річних національних рахунків за 2012-2015 роки [3, 4]  

 

 

Рис. 5. Динаміка імпортозалежності виробництва в Україні з 2009 по 2015 р.р., %  
Джерело: розраховано автором за даними Річних національних рахунків за 2012-2015 роки [3, 4]. 

При цьому найбільш імпортозалежними галузями закономірно залишалися машинобудування 

(83 %), нафтопереробна галузь (80 %), хімічне (77 %) і текстильне (76 %) виробництва, 

фармацевтична галузь (65 %), добування сирої нафти та природного газу (67 %) і кам’яного вугілля 

(64 %), а найбільш незалежними від імпорту були торгівля (1 %), сільське, лісове та рибне 

господарство (7 %), харчова галузь (15 %), добування металевих руд та інших корисних копалин 

(22 %), виробництво коксу (25 %), виробництво деревини (40 %) (див. рис. 6): 
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Рис. 6. Розподіл національних виробництв за імпортозалежністю у 2015 році, %  

Джерело: складено автором за даними Річних національних рахунків за 2015 рік [4]  

 

Виявлений стан і структуру високої імпортозалежності окремих галузей національної 

економіки можна пояснити недостатньою кількістю сучасної техніки і технологій для виробництва 

продукції належної якості (машинобудування) чи ж самих діючих виробництв (нафтопереобка) або 

відсутністю в потрібному обсязі і якості продукції як сировини для подальшого виробництва чи 

переробки (фармацевтична, хімічна, текстильна, нафто-газова і вугільна галузі). Слід нагадати, що 

енергетичні галузі суттєво постраждали через незаконне окупування наших територій Росією. 

Зрозуміло, що галузі, як видобувні, так і виробничі, з низькою імпортозалежністю практично 

повністю задовольняють власні потреби у вітчизняній сировині чи продукції, при цьому маючи 

добре технологічно налагоджене виробництво і обладнання, що дозволяють виготовляти 

продукцію для кінцевого споживання належного рівня якості. 

Існує ще один чинник, який також суттєво впливає як на обсяги, так і структуру 

імпортозалежності національних галузей. Мова йде про ті з них, які є серед лідерів вітчизняного 

експорту: машинобудування, металургійна, хімічна та нафтохімічна промисловості. Здійснюючи 

експорт продукції власного виробництва, вони змушені конкурувати за кордоном ціною і якістю. А 

як це можна зробити, коли рівень техніки і технологій часто залишається ще радянським? Звісно ж, 

за рахунок імпорту техніки і технологій. Нажаль частка імпортної продукції у валовому 

нагромадженні залишається лише в межах 10%, додатково ще скоротившись у 2014 році в момент 

гарячої стадії російської військової агресії проти України (див. табл. 1).  

Що ж до імпортної компоненти в експорті товарів з України, то її частка зросла з 2009 року у 

більш як півтора рази (див. рис. 7): 



ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ НА  

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 

 

15 

 
Рис. 7. Динаміка імпортної компоненти в експорті товарів з України  

в період із 2009 по 2015 р.р., % * 

Джерело: складено автором за даними Річних національних рахунків за 2009-2015 р.р. [3, 4]  

Не слід забувати, що вплив на темпи зростання чи скорочення імпорту для проміжного 

споживання можуть мати коливання курсу національної валюти, коли за відсутності достатньої 

пропозиції продукції вітчизняного виробництва, національні виробники продукції для кінцевого 

споживання отримують додаткову мотивацію для придбання імпортних товарів.  

Додатковими тригерами посилення імпортозалежності України, окрім описаних вище, можуть 

стати збільшення внутрішнього споживання, зростання виробничої та інвестиційної активності. 

Зростання доходів домогосподарств мотивуватиме більше купувати якісної, а отже – часто 

імпортної продукції. Нарощування вітчизняного виробництва при недостатній внутрішній 

пропозиції для його забезпечення від національних виробників збільшуватиме закупівлю 

імпортних товарів. А іноземні інвестиції разом із собою будуть завозити в Україну імпортну 

техніку.  

Таким чином, вирішення питання високої імпортозалежності України знаходиться в 

збалансованому підході, коли держава створюватиме умови організаційно-адміністративного 

характеру для розвитку вітчизняного виробництва з використанням вітчизняної техніки і 

технологій, а самі товаровиробники стануть вмотивованими вкладати кошти у власний розвиток, 

технічне і технологічне переозброєння для створення конкуренції імпортним товарам на 

внутрішньому ринку із подальшою перспективою експорту виробленої продукції на світові ринки. 

Політику імпортозаміщення важливо формувати з врахуванням наукових напрацювань 

відомих фахівців в галузі зменшення імпортної залежності економіки держави та практичного 

досвіду імплементації інструментів імпорто-експортного регулювання в країнах з високою часткою 

імпортозалежності. Зокрема, теоретичні аспекти дослідження імпортозаміщення переважно 

представлено у працях таких іноземних фахівців як А Амін, Р. Грабовскі, В. Лахманн, Н. Ленг, 

С. Ліндер, Р. Пребіш, Т. Сантос, А. Хен, Л. Хоффманн, Х Ченері та ін. А питанням формування 

основних засад державної політики імпортозаміщення на внутрішньо українському товарному 

ринку значна увага приділена у наукових працях таких вітчизняних вчених як В. Власов, 

В. Гацько, Я. Жаліло, Ю. Макогон, В. Мовчан, Т. Мельник, С. Пазізіна, А. Яценко та ін.  

Дослідження наукових праць зазначених вчених та особливостей стану імпортозалежності 

України, описаних та проаналізованих вище, дозволяє сформувати найважливіші сфери 

застосування економічного протекціонізму, які б передбачалися державною політикою 

імпортозаміщення:  

 регуляторна сфера, яка охоплюватиме захист малого і середнього бізнесу від непрозорих 

регуляторних процедур, заходи зі створення і розвитку ринкової інфраструктури та 
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формування елементів сприятливого клімату для діяльності інвесторів на українському 

ринку; 

 правова сфера, де головними могли б стати заходи правового протекціонізму від судового 

свавілля щодо захисту приватної власності, в тому числі від рейдерства бізнесу, захисту 

приватних інвестицій і прав інтелектуальної власності; 

 грошово-кредитна сфера, яка повинна охоплювати протекціонізм інновацій у бізнесі та 

зміцнення економічного потенціалу до техніко-технологічного розвитку вітчизняних 

підприємствах за рахунок цільових державних програм, податкового стимулювання 

інноваційно-інвестиційної діяльності, пільгового банківського кредитування, яке 

невід’ємно пов’язане зі стабільністю гривні; 

 зовнішньо-торговельна сфера, де захист внутрішнього ринку традиційно здійснюють через 

квотування, мита та антидемпінгові механізми. Однак, обсяги та особливості їхнього 

застосування повинні чітко враховувати зобов’язання України в рамках СОТ та Угоди про 

Асоціацію з ЄС. 

Економічні реформи, які реалізуються в Україні, у своїй основі повинні передбачати 

фундаментальні, а не косметичні зміни ключових галузей економіки, забезпечивши, у тому числі, 

передумови для подолання сьогоднішнього високого рівня імпортозалежності. Мова йде про 

організаційно-юридичне і фінансове державне забезпечення процесів зменшення енергомісткості 

застосовуваних на вітчизняних підприємствах технологій через їхню модернізацію і технічне 

переозброєння,  

Посилити ефективність політики імпортозаміщення в Україні на внутрішньому ринку можна 

шляхом застосування системи заходів інформаційного супроводу процесів імпортозаміщення, яка 

дозволятиме поширювати інформацію між національними виробниками та місцевими 

споживачами про зміст державних програм імпортозаміщення, пріоритетні напрями і сфери 

державної підтримки національного товаровиробника, сприяти пошуку потенційних 

імпортозамінюючих вітчизняних виробництв тощо. Найефективнішими інструментами 

інформаційного забезпечення державної політики імпортозаміщення повинні стати відповідні 

виставки, торгові форуми, презентації тощо.  

Системні реформи, які проводяться в Україні здатні подолати кризові явища в економіці і 

забезпечити макроекономічну стабілізацію. Для розвитку вітчизняного бізнесу і національної 

економіки необхідно здійснити додаткові глибокі зміни, які б усунули фундаментальні 

диспропорції у функціонуванні економіки і підняли якість економічної політики уряду. 

Вивчення стану торговельного балансу України виявило негативну тенденцію тривалого 

збереження його від’ємного сальдо. Фактично, перевищення імпорту над експортом створює 

додатковий негативний тиск на економіку.  

Глибоке дослідження обсягів і структури імпорту виявило високий рівень імпортозалежності 

української економіки з цілим рядом причин цього явища: 

 висока енергоємність національного виробництва змушує імпортувати багато 

енергоресурсів, які складають значну частку в структурі імпорту; 

 значна залежність національного виробництва від імпортної продукції у витратах 

проміжного споживання; 

 висока частка імпортної компоненти в продукції ключових експортоорієнтованих галузей 

через неспроможність внутрішніх виробників забезпечувати витрати проміжного 

споживання на належному для експорту рівні;  

 зростання виробничої та інвестиційної активності. 

Усі ці чинники зумовлюють сьогодні високий рівень імпортозалежності національної 

економіки, подолання якого знаходиться в збалансованій політиці імпортозаміщення, коли держава 

створюватиме умови організаційно-адміністративного характеру для розвитку вітчизняного 

виробництва з використанням вітчизняної техніки і технологій, а самі товаровиробники стануть 

вмотивованими вкладати кошти у власний розвиток, технічне і технологічне переозброєння для 

створення конкуренції імпортним товарам на внутрішньому ринку із подальшою перспективою 

експорту виробленої продукції на світові ринки. 
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Основними елементами політики імпортозаміщення повинні стати: 

 інструменти економічного протекціонізму у регуляторній, правовій, грошово-кредитній і 

зовнішньо-торговельній сферах; 

 організаційно-юридичне і фінансове державне забезпечення процесів зменшення 

енергомісткості вітчизняних виробництв через їхню модернізацію і технічне 

переозброєння; 

 зважена система заходів інформаційного супроводу процесів імпортозаміщення, яка 

дозволятиме поширювати інформацію про зміст державних програм імпортозаміщення. 
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PREREQUISITES FOR ENSURING THE EFFECTIVENESS OF THE IMPORT 

SUBSTITUTION POLICY ON THE INTERNAL MARKET OF UKRAINE  

I. Lysyi  

Ivan Franko National University of Lviv  

System reforms conducted in Ukraine are able to resolve the crisis in the economy and ensure 

macroeconomic stabilization.  For the development of domestic businesses and national economy as 

whole, it is necessary to make further deep changes that would eliminate fundamental imbalances in 

the functioning of the economy and raise the quality of the government's economic policy.   

The research of the foreign trade balance of Ukraine state revealed a negative tendency for the 

long-term preservation of its negative balance.  In fact, excess of imports over exports creates 

additional negative pressure on the economy.   
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A deep study of the imports volume and structure revealed a high level of import dependence of 

the Ukrainian economy with a number of causes of this phenomenon:  

 high energy intensity of national production forces to import a lot of energy resources that make up a 

significant fraction in the structure of imports;  

 significant dependence of national production on imported products in intermediate consumption 

costs; 

 a high fraction of the import component in the products of key export-oriented industries due to the 

inability of domestic producers to provide intermediate consumption costs at an appropriate for 

export level;   

 increase in production and investment activity.   

All these factors determine today the high level of import dependence of the national economy.   

Resolving the issue of Ukraine's high import dependence is in a balanced policy of import 

substitution, when the state creates organizational and administrative conditions for the development of 

domestic production using domestic machineries and technology, while producers themselves will be 

motivated to invest in their own development, technical and technological re-equipment to create 

possibility for competition with foreign producers on  the domestic market with a further prospect of 

export of manufactured goods to world markets.   

The main elements of the import substitution policy recommended to be:  

 instruments of economic protectionism in the regulatory, legal, monetary and foreign trade areas;  

 organizational, legal and financial state support for reducing the energy intensity of domestic 

production companies through their modernization and technical re-equipment;   

 weighted system of informational support measures for import substitution processes that will allow 

disseminating information about the content of state programs of import substitution. 

Key words: import dependence of the economy, structure of import and export, fraction of 

imports in intermediate consumption, in final consumption and in gross accumulation, energy intensity 

of the economy, import component in export, import substitution policy, economic protectionism. 
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ОСНОВИ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОРЯДКУ В 

УКРАЇНИ  

В. Магас 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Нинішню економічну систему України розглянуто як систему корпоративного ринку, яка є 

нестійкою проміжною формою між централізованою системою та конкурентним порядком. 

Акцентовано, що політика конкурентного порядку – єдиний шлях, який може відкрити 

перспективи України у ХХІ столітті. Її основне завдання полягає в обмеженні політичної та 

економічної влади і вивільнення простору для економічної свободи та конкуренції. Висвітлено 

основні принципи і напрями формування конкурентного порядку в українській економіці. 

Ключові слова: корпоративний ринок, конкурентний порядок, конкуренція, принципи 

політики, стабільність грошової одиниці, обмеження політичної влади. 

Для загальної характеристики економічної системи, що склалася в Україні, найбільше 

відповідають такі поняття як система “корпоративного ринку”, “групової анархії”, “групового 

егоїзму”, “обмеженого доступу”. Так в економічній літературі іменується проміжне становище між 

конкурентним порядком та централізованою системою, коли регулювання економічними 

процесами здійснюється владними економічними угрупуваннями.  

Підставами для такого висновку є високий рівень монополізації української економіки та 

концентрації економічної влади в окремих територіальних, галузевих та кланових угрупувань, 

зрощення крупного бізнесу і влади, спроможність організованих інтересів впливати на рішення 

інших учасників ринкового процесу та органів державної влади. 

Оскільки за таких умов конкуренція не може ефективно виконувати свою регулюючу функцію, 

узгодження економічних інтересів між корпоративними угрупуваннями та їхніми окремими 

учасниками відбувається, за висловом Фрідріха фон Гаєка, у рамках так званої "торгово-

переговорної демократії" [9, с. 122]. Тобто економічна конкуренція фактично переводиться у 

політичну площину. Предметом торгів є ціни, податкові пільги, бюджетні преференції, 

зовнішньоторговельні бар’єри, розподіл сфер впливу і т.п. Суспільство в такій ситуації втрачає як у 

сфері розподілу, так і внаслідок неефективного використання ресурсів. Водночас, за таких умов 

проголошені цінності індивідуальної свободи, правової держави та демократії перетворюються на 

фікцію. 

Практика показує, а економічна наука доводить нестабільність системи корпоративного ринку 

та стабільність економічних систем, які базуються або на конкуренції, або на централізованому 

регулюванні. Історія продемонструвала, що командно-адміністративна система може бути 

стабільною, проте не може бути ефективною. У працях Людвіга фон Мізеса, Фрідріха фон Гаєка, 

Мільтона Фрідмана та інших видатних економістів не конкурентоспроможність централізованої 

системи доведена теоретично. Таким чином, політика формування конкурентного порядку – 

єдиний шлях, який може відкрити перспективи України у ХХІ столітті. Розгляду проблемних 

питань, принципів і напрямів формування політики конкурентного порядку в Україні присвячена 

ця стаття. 

Конкурентний порядок, як необхідна умова ефективності ринку, стає можливим завдяки 

наявності інституціональних рамок, в яких формується система конкурентних ринків і цін. В 

умовах ринку економічна система та її окремі елементи знаходяться у стані безперервних змін, що 
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зумовлено необхідністю пристосування до мінливості зовнішнього середовища. Без наявності 

загальних принципів, уряд починає керуватися принципом доцільності у кожному окремому 

випадку і цим самим спотворює результати функціонування ринку. Тому, як зазначає видатний 

теоретик конкурентного порядку, лідер Фрайбурзької школи ордолібералізму Вальтер Ойкен, 

“питання про встановлення конкурентного порядку звужується до питання про принципи, 

використання яких кожен раз обумовлюється конкретним випадком” [3, с. 335].  

В. Ойкен виділяє два основні принципи економічної політики, спрямо-ваної на формування 

конкурентного порядку. Перший принцип – “політика держави повинна бути націлена на те, щоб 

розпустити економічні владні угрупування чи обмежити їх функції” [3, с. 427]. Другий принцип – 

“політико-економічна діяльність держави повинна бути спрямована на створення форм 

економічного порядку, а не на регулювання економічного процесу” [3, с. 429].  

Розпуск владних економічних угрупувань, зважаючи на те, що вони контролюють не тільки 

економічну, але й політичну сферу України, є надважливою і архіскладною проблемою. Зрозуміло, 

що нею, насамперед, мав би займатися спеціально для цього створений державний орган – 

Антимонопольний комітет України. Проте, без кардинальної зміни підходів до його діяльності, від 

нього навряд чи сьогодні можна очікувати ефективної роботи та результатів. Водночас, щодо 

ефективності державної антимонопольної політики є також вагомі теоретичні застереження. Вони 

висловлювалися у працях Ф. Гаєка, Л. Мізеса, М. Ротбарда, М. Фрідмана та інших економістів. 

Тому, цю задачу неможливо розв’язати, якщо попередньо не відбудеться послаблення владних 

економічних угрупувань на основі максимального розширення простору для конкуренції. Адже 

саме конкуренція є тією природною силою, яка обмежує будь-яку владу, ‒ як економічну, так і 

політичну. 

Для розкриття потенціалу конкуренції першочергове значення має усунення, чи, хоча б, 

послаблення чинників, що сприяють монополізації та концентрації. У цьому плані важливе 

недопущення прийняття нових та відміна уже чинних нормативно-правових актів, які створюють 

обмеження виходу на ринок та / чи надають які-небудь переваги для тих чи інших його учасників. 

При цьому необхідно йти не шляхом їх поступової відміни чи пом’якшення, а прийняттям 

спеціального закону, який би одночасно ліквідовував усі і залишав лише найнеобхідніші із них. 

На сьогодні найшвидшим та найефективнішим шляхом формування конкурентного 

середовища є повна відміна зовнішньоторговельних тарифних та інших бар’єрів. Адже відомо, що 

політика зовнішнього протекціонізму – це перший крок до монополізації внутрішніх ринків. Відхід 

від цієї порочної практики – перший і необхідний крок для руйнації монополій та формування 

конкурентних ринків. Звісно, це не означає, що не повинен здійснюватися захист внутрішнього 

виробника від субсидованого чи демпінгового імпорту. 

Водночас, для розвитку конкурентного середовища вагоме значення має створення 

якнайсприятливіших умов для ведення підприємницької діяльності. Саме це має визначати суть 

економічного націоналізму в умовах глобалізації. Адже підприємництво та конкуренція є 

основними чинниками виявлення та реалізації економічного потенціалу нації. Це стане можливим, 

насамперед, через ліквідацію існуючої податкової системи, яка на сьогодні часто сприяє 

обмеженню конкуренції та концентрації, та формування нової на основі принципів простоти, 

справедливості, ефективності та стабільності. При цьому варто особливу увагу акцентувати на 

принципі простоти та стабільності податкової системи. Адже чим складніше і чим заплутаніше 

податкове законодавство, і чим частіше змінюється, тим більше воно сприяє концентрації, оскільки 

при цьому проявляється ефект економії на масштабах. 

У цьому контексті потрібно наголосити на необхідності скасування податку на додану вартість 

із можливою його заміною на податок з обороту. Це диктується загороджувальною і 

перерозподільною функцією, яку він переважно виконує. Зокрема, у 2017 році надходження від 

податку на додану вартість із імпортованих товарів більше як у 10 разів перевищували суму 

сплаченого ввізного мита. Питома вага податку на додану вартість із імпортованих в Україну 

товарів в загальній сумі надходжень від ПДВ має неухильну тенденцію до зростання і у 2017 році 

сягнула 79,8 відсотка. Водночас, більше 2/3 сплаченого податку на додану вартість із вироблених в 

Україні товарів (робіт, послуг) було перерозподілено у формі відшкодування експортерам. Це ж 
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становило 19,1 відсотка від загальної суми податкових надходжень державного бюджету. Тобто 

збереження ПДВ прямо відповідає інтересам відтворення системи корпоративного ринку.  

На жаль, на сьогодні ні Західна Європа, ні, навіть США, не подають приклад потрібної 

податкової системи. Її доведеться створювати заново на базі теоретичних напрацювань ліберальної 

економічної думки. Податкове навантаження повинно бути знижене до рівня, яке робило б 

економічно невигідним ухиляння від сплати податків. Підприємці повинні мати моральне право та 

презумпцію невинності у відносинах із фіскальними органами. Зрозуміло, що така податкова 

система вимагатиме кардинального скорочення державних функцій та видатків. 

Одним із важливіших принципів політики конкурентного порядку є гарантування прав 

приватної власності, що є головною умовою свободи. Проте, як зазначає В. Ойкен, “приватна 

власність на засоби виробництва потребує контролю зі сторони конкуренції. Тут винятково 

важлива інтердепенденція (тобто – взаємозв’язок, прим. автора) усіх політико-економічних 

заходів. Якщо решту принципів, застосування яких впливає на реалізацію конкурентного порядку 

насправді будуть витримані, то це означає, що приватна власність на засоби виробництва і вільне 

розпорядження ними володіють важливою соціальною функцією і функцією політики порядків. 

Якщо інші принципи не будуть враховуватися, якщо виникнуть монополії і якщо, відповідно, буде 

відсутній контроль зі сторони конкуренції, то повноваження розпорядження приватною власністю 

повинні бути обмежені” [3, с. 359]. 

Тому, потрібні прямі заходи, спрямовані на деолігархізацію економічної та політичної системи 

України. Зокрема, з метою зменшення рівня концентрації економічної влади необхідний 

примусовий розпуск найбільших вертикально та горизонтально інтегрованих компаній, які на 

сьогодні склалися у паливно-енергетичному комплексі, гірничо-металургійній галузі, 

агропромисловому комплексі та в інших галузях. З цією ж метою пропонується законодавчо 

зобов’язати упродовж певного періоду (три-п’ять років) продати ту частку приватизованих у 

минулому активів, сумарна вартість яких у пов’язаних родинними зав’язками осіб перевищує 

визначений рівень (наприклад, 100 мільйонів доларів США). При цьому різниця між ціною їх 

продажу та понесеними в них інвестиціями повинна підлягати оподаткуванню за наперед 

визначеною достатньо високою ставкою. 

З метою перерозподілу податкового навантаження, а також вирівнювання умов конкуренції на 

базі приватних та приватизованих у минулому засобів виробництва, потрібно встановити плату за 

використання приватизованих цілісних майнових комплексів із розрахунку виплати за певний 

період часу (5-10 років) різниці між їх ринковою вартістю та витратами, які були понесені в 

процесі їх приватизації. Критерієм ринкової вартості приватизованого майна може стати 

проголошена ціна, за якою нинішні його власники зобов’язуються його продати будь-кому та у 

будь-який час упродовж визначеного періоду. В Україні уже є приклади, коли окремі особи, яким 

не бракує розуму та совісті щоб бачити різницю між “приватним” і “приватизованим”, 

погоджуються розглядати подібні умови [10].  

Важливо також зупинити процес концентрації землеволодіння в Україні, що на сьогодні 

перетворюється на головну загрозу національній безпеці. Для цього, з одного боку, пропонується 

прийняти конституційну норму, що в Україні упродовж найближчих 25 років землями 

сільськогосподарського призначення на правах приватної власності можуть володіти лише фізичні 

особи – громадяни України в межах до 100 га сільськогосподарських угідь. З іншого, “ установити, 

що юридичні особи можуть володіти сільськогоспо-дарськими угіддям тільки на умовах 

землекористування (оренди). При цьому загальна площа землекористування не повинна 

перевищувати п’яти тисяч гектарів сільськогосподарських земель. 

Пропоновані заходи могли би стати предметом відповідної суспільної угоди. Її завдання – 

остаточне розв’язання питання суб'єктивності легітимізації (визнання) відносин власності, що 

склалися у постприватизаційний період. Адже, важливо, щоб власність визнавалася не тільки, 

навіть не стільки, державою (тобто щоб вона була формально “законною”), але й щоб вона була 

визнаною широкими суспільними верстами. Як зазначає Ернандо де Сото, “закон живий лише коли 

зберігає зв’язок із суспільною угодою, яку укладають живі люди” [1, с. 99]. Після цього повинна 

відбутися якомога ширша амністія усім доходам і капіталам. 
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Розпуск владних економічних угрупувань, усунення інституціональних передумов 

монополізації ринків та захист конкуренції є необхідною умовою формування ефективного 

механізму ринкової координації. Проте, для забезпечення ефективності та стійкості конкурентного 

порядку, потрібна якісна перебудова економічної діяльності уряду. Адже функції уряду, який 

працює на розкриття потенціалу ринку, і уряду, який працює на підміну ринку принципово 

різняться. І тут не може бути якогось “золотого” поєднання регулюючої сили ринку та уряду. Як 

зазначає Ф. Гаєк, “планування і конкуренція поєднуються лише на шляху планування в ім’я 

конкуренції, проте не на шляху планування проти конкуренції” [7, с. 38].  

Головним завданням уряду при цьому стає не реагування на поточні економічні проблеми, а 

формування інституціональної системи, яка б запобігала їх виникненню чи закладала передумови 

їх вирішення на основі ринкових механізмів цін і конкуренції. Це вимагає зміни як методології 

формування політики уряду в цілому, так і мислення окремих урядовців. Адже метою його 

діяльності стає формування форми порядку, а не регулювання економічного процесу. 

У цьому контексті необхідною умовою та ключовим принципом конкурентної політики є 

забезпечення стабільності вартості національної грошової одиниці. Адже, як зазначає В. Ойкен, 

“… усі зусилля, спрямовані на реалізацію конкурентного порядку, виявляються марними доти, 

поки не буде забезпечена певна стабільність вартості грошей” [3, с. 338]. 

Нестабільність вартості грошової одиниці проявляться, насамперед, у формі інфляції. Головна 

небезпека інфляції полягає в тому, що вона спотворює результати функціонування механізму цін. 

Це дезорієнтує економічну активність та закладає майбутні структурні диспропорції. Крім того, 

інфляція руйнує свободу. Як зауважує Людвіг Ерхард, “якщо громадянин більше не впевнений у 

тому, що він може власними силами вибудувати свою долю – а ця віра неминуче втрачається під 

впливом інфляційного процесу, ‒ то хиріє і мужність вільно відстоювати свої погляди. Коли 

превалює почуття залежності від держави, від її милості чи від колективів, то нема чого очікувати 

громадянської мужності. Так вільні громадяни перетворюються у підданих” [2, с. 583]. Також, 

інфляція, знищуючи нагромадження, поглиблює соціальні проблеми і перекладає їх вирішення на 

уряд. Тому, інфляція є також одним із суттєвих факторів, що зумовлює одержавлення суспільного 

життя. Водночас інфляція є не тільки прихованим інструментом фінансування уряду, але й 

ефективним механізмом перерозподілу валового внутрішнього продукту країни. Тому, знецінення 

грошей є одним з інструментів концентрації економічної і політичної влади в країні. 

Різка дестабілізація та девальвація гривні у 2014-2016 роках нанесла величезної матеріальної 

та моральної шкоди українським громадянам. Враховуючи, що це відбувалося під час активної 

фази війни на сході України, її можна трактувати не інакше як економічну диверсію. Національний 

банк України під гаслами оздоровлення фінансової системи допустив те, чого не вдалося зробити 

спецслужбам Німеччини проти Великої Британії під час Другої світової війни. Повне і всебічне 

розслідування маніпуляцій курсом гривні у цей період та покарання винних має дуже важливе 

значення для того, щоб подібне не повторилося у майбутньому. 

У значній мірі можливості маніпуляції курсом національної валюти ґрунтуються на стійких 

інфляційних очікуваннях українського населення. По суті, з часу введення гривні політика 

Національного банку майже весь час була політикою підтримки та постійного підтвердження цих 

очікувань. Адже інфляція – це не просто зростання цін. Сезонне зростання цін, зростання цін у 

період неврожаю і т.д. – не може вважатися нею. Інфляція – це зростання цін, зумовлене саме 

зростанням грошової маси. Тому лише емісійний центр є головною причиною і джерелом інфляції.  

Сьогодні Національний банк України, беручи на себе зобов’язання забезпечення стабільності 

цін, економічного зростання, зменшення безробіття і т.п., нехтує своїм головним обов’язком – 

забезпечення економіки якісною грошовою одиницею. При цьому якісна грошова одиниця повинна 

бути не тільки стабільною мірою в процесі здійснення обмінних операцій, але й виконувати 

функцію заощадження. На жаль, практика регулярного повторення різких обвалів курсу гривні, 

знецінення гривні з моменту її введення більше як у 10 разів, доводять неспроможність 

Національного банку України забезпечувати стабільність національної грошової одиниці. Тому, 

важливо створити інституціональну систему, яка б виключала можливість маніпулювання 



ОСНОВИ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОРЯДКУ В УКРАЇНИ  

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 

 

23 

грошовою масою задля задоволення політичних та економічних інтересів організованих 

угрупувань.  

Як надійний засіб забезпечення стабільності національної валюти пропонується ввести 

мораторій на емісію гривні терміном на 25 років із можливістю його відміни тільки 

конституційною парламентською більшістю, або через національний референдум. Це означає, що 

Національний банк повинен бути позбавлений права рефінансування комерційних банків, 

фінансування дефіциту державного бюджету, валютного регулювання і т.д. і т.п.. За ним повинні 

зберегтися суто технічні функції, які пов’язані із забезпеченням грошового обігу, а також 

загального нагляду за функціонуванням банківської системи. 

Зрозуміло, що без конкурентного середовища на валютному ринку це ще не зможе гарантувати 

українцям відсутність різких коливань валютного курсу. Адже певний час зберігатимуться 

економічні та організаційні передумови формування валютних картелів. Проте, це закладе 

неминучу тенденцію до зростання курсу національної грошової одиниці. Це підвищить схильність 

до заощаджень, сприятиме формуванню внутрішніх інвестиційних ресурсів, пом’якшить соціальні 

питання і т.д. І, головне, це ліквідує інфляційний механізм перерозподілу багатств в Україні – 

одного із вагомих чинників формування нинішньої системи корпоративного ринку. 

Неминучим наслідком введення мораторію на емісію гривні стане дефляція, тобто зниження 

номінальних цін, у тому числі на робочу силу. Під впливом кейнсіанства в економічній літературі 

домінує погляд, що  дефляція, на відміну від помірної інфляції, шкодить цілям економічного 

зростання. Проте, це не є безперечним фактом. Зате фактом є те, що, як зазначає відомий сучасний 

статист Тома Пікетті, “інфляція – феномен переважно ХХ століття. Раніше, аж до Першої світової 

війни, інфляція була нульовою або наближалася до нуля. Іноді ціни різко зростали чи падали 

протягом кількох років або навіть десятиліть, але ці зміни цін зрештою взаємно нейтралізувалися. 

Так складалася ситуація в усіх країнах, щодо яких маємо статистику цін за тривалий період” [5, с. 

110]. При цьому, безперечно, цей період ознаменувався значним економічним піднесенням країн 

Заходу.  

Так само є фактом економічна криза 1974-1975 років, коли спостерігалася стагфляція, тобто 

поєднання високих темпів інфляції із стагнацією (застоєм) виробництва. Ця криза ознаменувала 

початок кризи кейнсіанства і підтвердила застороги Фрідріха фон Гаєка щодо забезпечення повної 

занятості через емісію грошей, неминучим наслідком якої є наростання структурних диспропорцій 

та виникнення значного безробіття. Це отримало визнання з боку наукової спільноти, що знайшло 

своє вираження у присудженні йому Нобелівської премії з економіки у 1974 році (Хайек 1991). 

Основним запереченням проти мораторію на емісію може бути те, що, мовляв, тоді в економіці 

не вистачатиме грошей. Але, по-перше, не має підстав не погоджуватися із думкою Мюррея 

Ротбарда, що “величина пропозиції грошей не має значення. Будь-який об’єм грошової пропозиції 

буде діяти так само, як і будь-який інший. Вільний ринок просто адаптується, змінивши покупну 

спроможність чи ефективність золотої грошової одиниці” [5, с. 36-37]. Це твердження у цій 

ситуації вірне і щодо фіатних грошей, до яких також належить українська гривня. 

По-друге, щоб заспокоїти економістів-інфляціоністів і не допустити “дефіциту” грошових 

знаків, пропонується також зняти всі обмеження на обіг в Україні будь-яких світових валют (у 

тому числі приватних і криптовалют). При цьому потрібно виходити із того, що гроші – це лише 

один із видів активів. І гроші, як і будь-які інші активи, належать комусь на правах власності. Якщо 

Національний банк України, обслуговуючи економічні чи політичні інтереси певних організованих 

груп, знецінює гривню, ‒ це є прямим порушенням прав її власників. Власники ж мають право на 

захист своїх прав. У тому числі, ‒ на основі використання тих грошей, які, на їх погляд, є кращими. 

Тому, як пише Ф. Гаєк, “парламент не може встановлювати законів, що обмежують право кожного 

володіти, купувати, продавати або позичати, укладати угоди та забезпечувати їх виконання, 

здійснювати розрахунки та вести свої рахунки в будь-яких грошах за своїм вибором” [9, с. 177]. 

Вільний обіг і конкуренція різних грошей в Україні дозволить її громадянам диверсифікувати 

валютні ризики, що унеможливить надалі практику девальваційних перерозподілів. При цьому 

мораторій на емісію гривні вестиме до зміцнення її курсу щодо інших валют. Також, зрозуміло, що 
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можливість використання при розрахунках різних грошових одиниць потребуватиме зміни 

підходів до оподаткування. У такій ситуації, напевно, повинна зрости роль податку з обороту. 

Водночас, особливо за умови збереження системи часткового резервування, потрібно посилити 

відповідальність власників та топ-менеджерів комерційних банків за їхніми зобов’язаннями. 

Банкіри повинні зрозуміти, що участь у банківському бізнесі – це не право на привілеї, як це є 

сьогодні, а, навпаки, ‒ додаткова відповідальність. Тому, кожен банкір повинен бути готовим до 

того, що, у випадку не забезпечення ліквідності та фінансової стійкості відповідно до установлених 

нормативів, банк буде примусово проданий за низькою ціною у терміни, які не допустять 

поширення кризових процесів на інші банківські установи. Тобто, ‒ не допомога з боку кредитора 

останньої інстанції, а обов'язковий продаж за появи найменших ознак кризи платоспроможності. 

Звідси також випливає, що ніхто не має права "заганяти" клієнтів у банківську систему. Це ж 

означає, що повинні бути скасовані усі обмеження на готівкові розрахунки, система державних 

гарантій за вкладами фізичних осіб і таке інше. 

Останній принцип – принцип системності та незмінності економічної політики. Тільки за таких 

умов застосування вищезгаданих принципів є дієвим. Як про це зазначає Ойкен, “єдність 

принципів заходить так далеко, що при ізольованому застосуванні деякі із них зовсім не досягають 

своєї цілі” [3, с. 378]. 

Реалізація конкурентної політики можлива лише за умови остаточного подолання 

постсоціалістичних стереотипів щодо ролі та призначення держави. Українській спільноті важливо 

усвідомити, що не держава є джерелом прав і свобод її громадян, а також не держава є рушійною 

силою суспільного розвитку та прогресу. З гносеологічної точки зору держава в принципі не може 

ефективно виконувати функцію регулювання, а тим більше – організації економічного процесу. 

Основною функцією держави (особливо на нинішньому етапі) має стати гарантування зовнішньої 

безпеки та захист індивідуальних свобод її громадян. У сфері економіки основним завданням 

держави є забезпечення дотримання однакових для всіх правил ведення конкуренції. 

Тому, необхідне суттєве обмеження та децентралізація державної влади. Не можна сподіватися 

на те, що ринок стане “цивілізованим”, якщо питаннями його регулювання займатимуться 

“нецивілізовані” державні структури, які, як показує практика, в нинішніх політико-економічних 

умовах “цивілізуванню” не піддаються. Присутність влади потрібно залишити лише там, де вона 

необхідна, і лише там, де вона може бути ефективною і контрольованою. При цьому, усі функції, 

що можуть бути передані на нижчі рівні влади, повинні бути туди передані. 

Насамкінець потрібно особливо наголосити – якщо ми прагнемо вільного суспільства вільних 

людей, ми повинні усвідомити важливість загального підпорядкування цінностям та принципу 

свободи. Як зазначає Фрідріх фон Гаєк: “Свобода візьме гору лише за умови, якщо її буде визнано 

за загальний принцип, застосування якого в окремих випадках не потребує обґрунтування” [8, 

с. 92-93].  

Цей принцип випливає із усвідомлення свободи не тільки як головної моральної, але й 

економічної мети. Адже лише в умовах свободи кожен може віднайти найкращі можливості 

застосування своїх знань, навиків та вмінь. Це є необхідною умовою максимального розкриття 

наявного економічного потенціалу суспільства та піднесення України! 
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BASIS OF POLICY FORMATION OF THE COMPETITIVE ORDER IN 

UKRAINE 

V. Mahas  

Ivan Franko National University of Lviv  

The current economic system of Ukraine is considered in the article as a system of the corporate 

market, which is an unstable intermediate form between the centralized system and the competitive 

order. The reasons for such a conclusion are the high level of monopolization of the Ukrainian 

economy and the concentration of economic power, the interpenetration of economic and political 

power. The society loses in such a situation both in the sphere of distribution, and as a result of 

inefficient use of available resources. At the same time, the proclaimed values of individual freedom, 

rule of law and democracy are turning into fiction. 

The policy of a competitive order is the only way that can open the prospects of Ukraine in the 

XXI century. Its main task is to restrict political and economic power and free up space for economic 

freedom and competition. 

Formation of a competitive order is possible provided that the state economic policy conforms to 

a certain system of principles. Such basic principles of competition policy are the abolition of the 

absolute majority of restrictions on competition, the stimulation of competition and the forced 

dissolution of power economic entities. In addition, it is important to observe the principle of the 

stability of the monetary unit value and the stability of economic policy as a whole. The article 

substantiates directions of the policy of competitive order realization. 

Key words: corporate market, competitive order, competition, policy principles, stability of the 

monetary unit, limitation of political power. 
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КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

(НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ)  

В. Мартиненков 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

На основі системно-синергетичної парадигми окреслено концептуальну схему формування 

стратегічної моделі інноваційного розвитку економіки сільських територій із пропозиціями 

остаточного переходу від ресурсної моделі розвитку економіки сільських територій до 

аксіоматичного розуміння доданої вартості як основи економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад у контексті розуміння їх як системно-конгломератних об’єктів 

впровадження інновацій. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, економіка, сільські території, національне 

господарство, системно-синергетична парадигма. 

Існуюча модель розвитку економіки сільських територій України характеризується високим 

рівнем ліберальності до усіх підприємницьких структур. Це проявляється у моновиробництві, 

відсутності соціальної та екологічної відповідальності з боку агровиробників, які до того ж часто 

сплачують податки за місцем реєстрації фірм – у великих містах. Як наслідок, місцеві бюджети та 

сільське населення безпосередньо не отримують відповідну фінансово-матеріальну компенсацію 

від сільськогосподарської діяльності підприємств, які використовують наявну інфраструктуру 

(транспортну, соціальну тощо) а також негативно впливають на екологічну безпеку територіальної 

громади, що сприяє наростанню соціальної напруги, яка вказує на потребу в новій концепції 

інноваційного розвитку економіки сільських територій України.  

Серед науковців, які найбільше вплинули на формування вирішення окресленої у статті 

проблеми варто відзначити таких вчених: В. Залізко [4], Ч. Кім, Р. Моборн [5], С. Подолинський 

[2], М. Руденко [3], З. Юринець [1] та ін., які описали загальні підходи, що безпосередньо 

адаптуються під формування нової концепції розвитку економіки сільських територій. Але в цих 

публікаціях не було висвітлено ключові аспекти та особливості інноваційного розвитку економіки 

сільськи територій України. 

Мета статті полягає у науковому обґрунтуванні концептуальної схеми формування 

стратегічної моделі інноваційного розвитку економіки сільських територій на основі системно-

синергетичної парадигми, що стане основою концепції переходу від ресурсної моделі розвитку 

економіки сільських територій до розгляду об’єднаних територіальних громад як системно-

конгломератних об’єктів впровадження інновацій.  

Зарубіжний досвід прискорення інноваційного розвитку економіки вказує на тенденцію до 

поділу наукових досліджень залежно від напрямів економічної діяльності та розміру впровадження 

наукомістких технологій. Загалом не викликає дискусій теза, що стан освіти і науки з великою 

ймовірністю визначає рівень інноваційного та інновативного розвитку будь-якої країни світу. 

Загалом політику формування системи науки та освіти у контексті інноваційного розвитку 

сільських та урбанізованих територій можна проводити шляхом інтеграції трьох основних 

способів. 

1. Монополістичний − характеризується цілковитим державним контролем над наданням 

освітніх та наукових послуг (цей варіант, наприклад, обрала Німеччина, у якій Федеральне 

Міністерство освіти, науки і технологій окреслює стратегію розвитку, проводить вибір та 
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фінансування основних напрямів інноваційної діяльності та освітньо-наукових програм, 

міжнародного співробітництва. Як наслідок, у Німеччині наявна безкоштовна вища освіта, 

сформована система соціальних гарантій для професорсько-викладацького складу, 

популяризується міждисциплінарність навчання студентів, зосередження наукових досліджень в 

академічних інститутах за тісної співпраці з університетами та підприємцями, які представляють 

аграрну, промислову, туристичну, ІТ та інші сфери [6]. 

2. Демократично-автономний – характеризується великим ступенем автономії кожного вищого 

навчального закладу (незалежно від рівня акредитації та форми власності), соціальної детермінації, 

децентралізації та субсидіарності. Такий спосіб формування інноваційного розвитку через систему 

освіти і науки притаманний США, де пірамідальна структура освіти передбачає керівництво 

вищою освітою та науковими інститутами залежно від політики конкретного штату і передбачає 

два основних типи підпорядкування: горизонтальне − охоплює участь в управлінні освітніми та 

дослідницькими закладами (державної та приватної форми власності). При цьому усі установи 

вищої школи поділено10 груп за спаданням рівня престижності залежно від специфіки кожного 

закладу, кількості студентів, розміру фінансування тощо. Додаткове централізоване 

держфінансування наукових інноваційних проектів відбувається із щорічних програм, які 

спрямовані на підвищення конкурентоспроможності американських компаній 

сільськогосподарського та несільськогосподарського спрямування. Середній розмір фінансової 

підтримки з боку уряду США, починаючи з 2006 року становить близько 0,4 млрд дол. США 

(деталі в [6-9] ). 

3. Гібридний – характеризується наявністю кількох координаційних центрів (держаної та 

недержавної форми власності), що встановлюють орієнтири освітньо-наукових досліджень, які 

сприяють інноваційному розвитку. Цей спосіб характеризується значною кількістю відхилень. 

Наприклад, у Канаді, Китаї, Швейцарії, Франції та країнах Балтії яскраво проявляються 

децентралізаційні управлінські аспекти. Зокрема, у ВНЗ Канади немає єдиних 

загальнонаціональних освітньо-наукових стандартів, а інституцією, яка узгоджує напрями 

інноваційної діяльності є Асоціація університетів і коледжів Канади (AUCC). У Китаї синтезовано 

централізоване адміністративне управління Міністерства освіти та досить велику автономію 

наукових та освітніх установ щодо проведення навчання та інноваційної діяльності.  

У контексті обраного в Україні вектору децентралізації влади та створення об’єднаних 

територіальних громад варто використати досвід країн Балтії, які ліквідували свої академічні 

наукові установи, замінивши їхню інноваційну діяльність базою дослідницьких університетів, 

дослідних центрів та інститутів, що підпорядковані державі, а Академію наук Естонії представляє 

об’єднання вчених, завданням якого є розвиток і представництво естонської науки, надання 

допомоги у прикладному використанні наукових результатів для загального підвищення якості 

життя [4]. 

Таким чином, у даному дослідженні доцільно обрати системно-синергетичну парадигму 

інноваційного розвитку економіки сільських територій, що дозволяє розглядати сільську громаду 

(об’єднану на добровільних засадах) як новий системно-конгломератний об’єкт впровадження 

інноваційних технологій. У зв’язку з цим формування стратегічної моделі інноваційного розвитку 

економіки будь-якої локальної економіки має відбуватися з огляду на ідеологему побудови устрою 

економіки в умовах децентралізації влади та ринкової економіки, де мають бути сформовані 

інструменти, які забезпечуватимуть соціальну відповідальність агробіснесу, оскільки інновації 

позитивного впливають на агроекономічні показники і, майже завжди, негативно – на сільське 

безробіття. 

Відомо, що існуюча модель розвитку сільських територій України характеризується високим 

рівнем ліберальності до усіх підприємницьких структур. Це проявляється у моновиробництві, 

відсутності соціальної та екологічної відповідальності з боку агровиробників, які до того ж часто 

сплачують податки за місцем реєстрації фірм – у великих містах. Відтак місцеві бюджети та 

сільське населення безпосередньо не отримують відповідну фінансово-матеріальну компенсацію 

від сільськогосподарської діяльності підприємств, що сприяє наростанню соціальної напруги.   
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Для вирішення зазначених проблем у новій Моделі пропонується комбінувати неоліберально-

системний, регуляторно-комунікаційний, функціонально-інституціональний та синергетично-

біхевіористичний підходи. Зокрема, остання комбінація відповідатиме за формування середнього 

класу сільського населення, яке матиме проактивну соціоекономічну позицію, у якій 

поєднуватиметься активність та відповідальність перед громадою за проведену підприємницьку 

діяльність. Важливим елементом інноваційного розвитку сільських територій є формування нового 

психотипу селянства та громади як дієвої інституції. 

Таким чином, зазначене дозволяє запропонувати таку схему формування стратегічної моделі 

інноваційного розвитку економіки сільських територій України, що максимально враховує потреби 

децентралізації влади (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальна схема стратегічної моделі інноваційного розвитку 

 економіки сільських територій 
Джерело: сформовано автором. 

У запропонованій моделі на основі системно-синергетичної парадигми пропонується зробити 

остаточний перехід від ресурсної моделі розвитку економіки сільських територій до 

аксіоматичного розуміння доданої вартості як основи економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад у контексті розуміння їх як системно-конгломератних об’єктів  

впровадження інновацій. Тут і надалі ми не заглиблюватимемося у теорію продукування доданої 

вартості, яку запропонував С. Подолинський [2] та його послідовник М. Руденко [3], які 
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стверджували, що в глобальному сенсі праця людини не в змозі створити ні матерії, ні енергії, а 

додана вартість – це енергія прогресу, джерелом якої є космічне випромінювання. Але саме їхній 

підхід щодо формування фізичної економіки доводить важливість інноваційного розвитку 

економіки сільських територій. 

З іншого боку ми вважаємо, що стратегічно важливим для генерації доданої вартості 

об’єднаною територіальною громадою (ОТГ) є відображення усіх соціоекономічних процесів “…з 

позиції економічної аксіології, наголошуючи на тому, що первинною (абсолютною) доданою 

вартістю є створювана цінність, яка може забезпечити корисність для людини і громади, а 

економічною доданою вартістю є капіталізована цінність. Інтегруючись у економічну систему на 

рівні держави, територіальна громада стає суб’єктом ринкових відносин (найперше через 

перерозподіл ресурсів у фіскальній системі), а тому мусить забезпечувати створення й економічної 

доданої вартості. Слід зазначити, що значна частина створеної вартості не набуває економічної 

вартості, утім має значну суспільну значущість. Окремі створювані (перетворювані) об’єкти не 

можуть набути ринкової вартості через те, що ринку таких видів продуктів просто не існує. 

Наприклад, культурний ресурс – традиція чи релігійне вірування – має значну суспільну 

значущість, сприяє або гальмує економічний розвиток, утім не має ринкової вартості (а, 

відповідно, не набуває статусу економічної доданої вартості), але класифікується як додаткова 

вартість” [10]. Але при цьому цінність сільських територій у збереженні національної 

самоідентифікації є незаперечною. Більше того, ми не поділяємо думку, що “територіальна 

громада може забезпечити свою життєдіяльність, не створюючи економічної доданої вартості” [10, 

с. 40], оскільки у такому разі вона стане сировинним придатком для інших громад з більш 

інноваціно розвиненою економічною системою.  

Саме тому у запропонованій концепції формування нової структури інноваційного розвитку 

економіки сільських територій передбачається, що підприємці громади, через керівника ОТГ 

мають впливати на фінансування спеціалізованих навчальних та науково-дослідних установ, 

оскільки подальше формування тематики прикладних досліджень без участі бізнесу є утопічним.  

На сьогодні ж маємо ситуацію, що керівники НДІ та ВНЧ та їх структурні підрозділи 

вирішують науково-практичні завдання автономно від підприємців та майже не впливають на 

економіку сільських територій. Наслідками такої недалекоглядної політики є низька кількість 

інноваційних продуктів для малого та середнього агробізнесу, диспропорції у навчанні фахівців 

різних кваліфікаційних рівнів, що у комплексі негативно впливає на розвиток економіки сільських 

територій. 

Намагання обрати меркантилістські принципи до розвитку сільської економіки та формування 

доданої вартості, які намагаються адаптувати з промислового на сільськогосподарське 

виробництво, на нашу думку, є недоцільним. Аналогічної наукової позиції з цього питання 

дотримується колектив авторів (О. Дацко, І. Гурняк, О. Яремчук), які стверджують, що 

“меркантилістські підходи до формування доданої вартості не дають уявлення про створення 

доданої вартості на рівні територіальних громад. Бо підприємство, як відносно закрита, часто 

відірвана від природних процесів система, має порівняно низький рівень залежності від природних 

факторів. Тоді як життєдіяльність територіальних громад безпосередньо інтегрована у природнє 

середовище і тісно взаємопов’язана з усіма природними процесами, але також стає і частиною 

економічної системи, що потребує ґрунтовних теоретичних досліджень цього явища” [10]. 

На нашу думку, основою розвитку сільських територій є таке виробництво, що порушуватиме 

стереотипні уявлення про сільський спосіб життя, який десятиліттями ототожнюється з веденням 

сільського господарства примітивними засобами праці та низьким рівнем доданої вартості. Однак 

наведені динамічні ряди (розділ 2) більшості індикаторів інноваційного розвитку, вказують на 

тенденції до повної автоматизації більшості агротехнологічних операцій, що остаточно вивільнить 

сільське населення від роботи у сільськогосподарських підприємствах, а враховуючи темпи 

розвитку ІТ та масове покриття мережею Інтернет усіх куточків нашої країни виникає унікальна 

можливість перейти від традиційної для української економіки схеми “товар-гроші-товар” до 

інноваційної – “знання-кваліфікація- інновації-товар”.  
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У першому випадку використовуються природні ресурси нашої держави – природні копалини, 

лісові та водні ресурси, у результаті продажу яких майже доданої вартості. А в другому випадку – 

додану вартість отримуватимемо від інвестицій у економіку знань, що генеруватиме інновації. 

Саме такий спосіб сприятиме формуванню інформаційного суспільства та переходу до нового 

технологічного укладу, основною для якого є формування когнітивної економіки.  

Ще одним важливим наслідком вибору запропонованої схеми формування стратегічної моделі 

інноваційного розвитку економіки сільських територій є можливість перейти від стратегії 

“червоного океану” до “блакитного океану”, що на думку Р. Моборн та К. Чан немає сенсу 

виробляти продукцію, якої вдосталь на ринку, натоміть потрібно відкривати екслюзивні напрями 

розвитку, в яких не буде конкуренції – це так звані води “блакитного економічного океану”, у яких 

немає “крові конкурентів” [5]. 

З позиції економіки сільських територій стратегічні напрями інноваційного розвитку сільських 

територій України (нагадуємо що це поняття розглядається у широкому сенсі згідно визначення 

Й. Шумпетера) доцільно визначати такими векторами: 

– органічне та біодинамічне виробництва; 

– адитивне виробництво; 

– сільський зелений туризм; 

– етнічні ремесла. 

Загалом поділяючи твердження З. Юринець, що “перевагами запозичення з-за кордону нових 

знань є отримання технологій, що використовувалися на практиці та відповідають світовим 

стандартам. Це сприяє формуванню технологічних циклів разом із зарубіжними підприємствами, 

одержанню досвіду щодо впровадження маркетингових підходів в інноваційній сфері. Недоліком у 

цьому випадку є отримання морально застарілих інновацій, поглиблення залежності від країн-

постачальників технологій…” [1, с. 28]. Однак ми не згодні, що створення власних фондів нових 

знань відновить розвиток країни. Очевидно, що обмежуватися власними ресурсами у вирішенні 

окреслених вище проблем недоцільно. Натомість ми пропонуємо на основі узагальнення 

досліджень [1] удосконалити стратегію державної інноваційної політики у розрізі економіки 

сільських територій.  

Таким чином, у статті показано, що запропонована концепція інноваційного розвитку 

економіки сільських територій на основі системно-синергетичної парадигми дозволяє зробити 

остаточний перехід від ресурсної моделі розвитку економіки сільських територій до 

аксіоматичного розуміння доданої вартості як основи економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад, які повинні функціонувати спираючись на теорію продукування доданої 

вартості.  

У запропонованій концептуальній схемі стратегічної моделі інноваційного розвитку економіки 

сільських територій ключовим елементом є територіальна громада, яка в умовах децентралізації 

розглядається як незалежна юридична особа, що має впливати на фінансування наукових установ, 

які в свою чергу повинні забезпечувати інноваціями своїх донорів. 

Крім того зростаючий вплив науки і техніки на повсякденне життя громадян вимагає не лише 

збільшення витрат на державне фінансування, але й обґрунтованого посилення політичного та 

громадського контролю задля адекватної оцінки інноваційних досліджень. Стратегічне планування 

майбутнього вимагає замін як від окремих дослідників, так і політиків, щоб відповідальні рішення 

приймалися адміністраторами-технократами, а не демократично обраними політиками, що відкриє 

широкі можливості для розвитку нових галузей науково-технічних досліджень (STS, Nano-

Convergence або NBIC-Convergence). 
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THE CONCEPT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S 

ECONOMY (FOR EXAMPLE OF RURAL AREAS) 

V. Martynenkov  

Taras Shevchenko National University of Kiyv 

On the basis of the system-synergetic paradigm, the conceptual scheme of formation of a strategic 

model of innovative development of the rural economy is presented, with proposals for a final 

transition from the resource model of the rural economy development to the axiomatic understanding 

of added value as the basis for the economic development of the united territorial communities in the 

context of understanding them as systemic conglomerates objects of innovation introduction. 

The concept of innovative development of the economy of rural territories on the basis of system-

synergetic paradigm is considered, which allows to make the final transition from the resource model 

of the rural economy development to the axiomatic understanding of added value as the basis for the 

economic development of the combined territorial communities, which must function based on the 

theory of value added production . 

The conceptual scheme of the strategic model of innovation development of the rural economy is 

proposed as a key element of the territorial community, which, in the context of decentralization, is 

considered as an independent legal entity that has an impact on the financing of scientific institutions, 

which in turn should provide innovation by their donors. 

It is stressed that the growing influence of science and technology on everyday life of citizens 

requires not only an increase in the cost of public funding, but also a reasonable strengthening of 

political and public control in order to adequately assess innovation research. Strategic planning for the 

future requires replacement from both individual researchers and politicians so that responsible 

decisions are made by technocrats and not by democratically elected politicians, which will open up 

broad opportunities for the development of new branches of scientific and technical research (STS, 

Nano-Convergence or NBIC-Convergence ). 

Key words: innovation development, economy, rural areas, national economy, system and 

synergetic paradigm. 
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ДО ПИТАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У ФІНАНСОВОМУ 

УПРАВЛІННІ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

О. Микуляк, Ю. Жук, О. Чеботарь 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Розкрито еволюцію теоретичних підходів до розуміння сутності прибутку у західній 

науковій думці та впливу державних заходів на його стимулювальну функцію в економіці; 

узагальнено показники прибутковості (рентабельності) підприємства; підкреслено роль 

прибутку у вартісно-орієнтованому управлінні господарською діяльністю. 

Ключові слова: прибуток, рентабельність (прибутковість), фінансове управління, 

господарська діяльність, вартість підприємства. 

В умовах нестабільної економіки України, посилення кризових явищ у суспільстві виникає 

гостра потреба в активізації господарської діяльності та пошуку інструментів, які б дали змогу 

зняти соціальну напругу й забезпечити сталий розвиток реального сектора. Найважливішою 

фінансовою категорією, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності 

підприємства, характеризує ефективність виробництва і свідчить про обсяг та якість виробленої 

продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості, є прибуток.  

Прибуток суб’єкта господарювання відіграє провідну роль у системі управління його 

фінансами. З позиції фінансового менеджменту його розглядають у таких аспектах: 

 прибуток як вираження позитивного результату фінансово-господарської діяльності 

підприємства; 

 прибуток як винагорода за підприємницький ризик; 

 прибуток як вимірник ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою 

діяльністю суб’єкта господарювання; 

 прибуток як джерело самофінансування підприємства (найдешевше джерело фінансування 

потреби підприємства в капіталі). 

Значний внесок у дослідження теоретичних і практичних аспектів формування та 

використання прибутку суб’єктів господарювання зробили вітчизняні вчені: М. Д. Білик, 

М. Т. Білуха, І. О. Бланк, Л. Д. Буряк, В. В. Вудвуд, І. В. Зятковський, О. Р. Квасовський, 

В. М. Коваленко, О. О. Кравченко, М. І. Крупка, В. Г. Лінник, В. О. Мец, В. М. Опарін, О. О. Ор-

лов, А. М. Поддєрьогін, С. Ф. Покропивний, Н. М. Ткаченко, В. М. Федосов, Н. М. Цал-Цалко та 

низка інших. Вказані питання також розкрито у працях відомих зарубіжних вчених: А. Бабо, 

Ю. Брігхема, С. Л Брю, Д. Б. Кларка, В. В. Ковальова, К. Р. Макконнела, А. Маршалла, В. Петті, 

Д. Рикардо, Г. В. Савицької, Р. С. Сайфуліна, А. Сміта, Дж. Ван Хорна та інших. 

Метою статті є систематизація і доповнення теоретичних та практичних аспектів управління 

прибутком на підприємствах у контексті підвищення якості фінансового менеджменту 

господарської діяльності. 

До XX століття в західній економічній думці термін “прибуток” використовували в широкому 

сенсі – власне прибуток і відсоток та вузькому – не долучаючи відсотка. В економічній літературі, 

особливо в німецькій, для визначення прибутку без відсотка використовувався також 

“підприємницький дохід”, якого у XX витіснив термін “прибуток” у вузькому його розумінні.  

У західній економічній думці до минулого століття була відсутня самостійна теорія прибутку. 

Окремі видатні економісти розуміли спрощеність трактування прибутку (за вирахуванням 
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відсотків) лише як особливої плати за працю управління. Тому деякі з них (А. Маршал, Є. Бем-

Баверк) вказували на включення в прибуток плати за ризик. Однак ці положення не отримали 

достатньо розгорнутого теоретичного обґрунтування.  

Важливою науковою працею, у якій увагу зосереджено на виявленні вагомих джерел прибутку, 

було дослідження відомого американського економіста Дж. Б. Кларка “Розподіл багатства” 

(1899 року). Відповідно до теорії Дж. Б. Кларка питання про походження власного прибутку можна 

вирішити лише шляхом виявлення подібних елементів і їхніх джерел в умовах динаміки. У руслі 

подібних розробок XX століття в західній економічній теорії запанувала думка про три основних 

джерела походження прибутку.  

У якості першого джерела почали визнавати винагороду за передбачуваний ризик і 

невизначеність (непередбачуваний ризик). Розробка цих проблем у найширшому розумінні вперше 

була представлена американським економістом Ф. Найтом 1921 року у книзі “Ризик, 

невизначеність та прибуток”. На думку вченого, винагорода у вигляді прибутку від успішної 

підприємницької діяльності, забезпечується саме вмілою оцінкою не тільки передбачуваного, а й 

непередбачуваного ризику.  

Розроблення другого джерела походження прибутку у динамічній економіці, зазвичай, 

пов’язують з працями відомого економіста І. Шумпетера, який у якості такого вказував на 

послідовне введення в економічний процес технічних, комерційних і організаційних інновацій. 

При цьому нововведення розглядалися у досить широкому сенсі, включаючи технічні новації всіх 

видів, зміни в комерційній і фінансовій діяльності, у тому числі знаходження нових та розширення 

старих ринків, пошук нових джерел постачання і ресурсів, включаючи фінансові.  

Третім джерелом прибутку західна економічна думка XX століття визнає монополію. Під 

монополією на Заході розуміють політику обмеження конкуренції у її різних видах (перш за все у 

вигляді регулювання цін), яку провадять окремі приватні виробники або їхні групи. На сьогодні 

монопольна влада над ринком найчастіше пов’язана з великими розмірами виробника (компанії, 

корпорації). Однак враховують й інші чинники, насамперед серйозні перешкоди для входження 

нових виробників у галузь або сферу підприємництва.  

Особливістю розвитку економіки XX століття стало активне використання методів державного 

регулювання, які поряд з конкурентними силами ринку, мають серйозний вплив на стимулювальну 

функцію прибутку. Застосовувані методи державного регулювання можна розділити на такі групи: 

1) заходи, спрямовані на збереження та посилення конкурентних сил у розвиненій ринковій 

економіці (на мікрорівні – заходи в рамках антимонопольної діяльності, на макрорівні – заходи 

антиінфляційної політики); 

2) заходи з регулювання окремих галузей і сфер господарства (підтримка сільського 

господарства, а також дрібного підприємництва; регулювання природних монополій; вплив 

держави на зменшення дестабілізуючого впливу ризику та ін.); 

3) державні заходи, які впливають на стимулювальну функцію прибутку. При формуванні 

системи оподаткування прибутку держава вирішує двоєдине завдання: забезпечує податковими 

доходами держбюджет і одночасно обмежує податкові вилучення з прибутку компаній з метою не 

допустити підривання виробничих стимулів підприємницької діяльності.  

Підкреслимо, що дія стимулювальної функції прибутку в рамках окремих компаній і 

національних економік не зводиться просто до можливості отримання й максимізації прибутку, а 

постає як складна взаємодія різних чинників на мікро- і макрорівнях, які виступають і в якості 

підтримки, і в якості необхідних обмежувачів. Їхній комплексний вплив визначає ступінь 

успішності функціонування механізму максимізації прибутку з точки зору стимулювання 

діяльності приватного підприємництва в розвиненій ринковій економіці.  

З боку фінансового менеджменту підприємства важливо належно оцінювати зовнішні й, 

особливо, внутрішні чинники ухвалення фінансових рішень. Компетенція фінансового менеджера, 

відповідні фахові знання та розуміння специфіки господарювання сприятливо відображаються на 

фінансових результатах господарської діяльності. 
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Результативність фінансового управління визначають за різноманітними критеріями та 

показниками. Однак одним з найважливіших індикаторів ефективності фінансового менеджменту є 

прибуток і, відповідно, рентабельність. 

На підставі співвідношення різних видів прибутку та чистого доходу у бізнес-аналізі можна 

обчислювати показники рентабельності: валової, операційної, рентабельності за EBITDA і чистої 

рентабельності, а також рентабельності активів (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Показники рентабельності підприємства [1] 

Валову рентабельність як показник найчастіше використовують промислові підприємства, 

трейдери, сільськогосподарькі підприємства, рітейлери. Наприклад, для компаній з 

енерговитратним виробництвом валова маржа, зазвичай, складає 3,5-8 %, для трейдерів і рітейл-

компаній стандартний рівень маржі – 18-20 %, для сільськогосподарського сектора – від 20 % і 

вище. Такі середні значення дають змогу менеджеру, власнику чи інвестору вже на початковому 

етапі аналізу мати уявлення про відповідність результатів господарської діяльності компанії 

ринковим показникам та оцінити ефективність її роботи. 

На підставі рентабельності за операційним прибутком оцінюють, наскільки компанія може 

задовольняти кредиторів і мати цінність для акціонерів, формуючи операційний грошовий потік. 

Високий рівень операційної маржі свідчить про нижчий рівень фінансових ризиків. Також можна 

порівнювати показники операційної рентабельності із середньогалузевими показниками країни, які 

публікує щоквартально Державна служба статистики України (див. табл. 1). 

На підставі наведених у табл. 1 даних бачимо, що найвищий рівень рентабельності операційної 

діяльності за підсумками 9 місяців 2017 року мають підприємства, які займаються оптовою й 

роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів; виконують операції з 

нерухомістю, де цей показник перевищує 20 %. Найнижчий рівень прибутковості у галузі 

адміністративного та допоміжного обслуговування – 2,9 % (вперше позитивний за останні 5 років), 

тоді як діяльність у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку є збитковою (протягом усього 

аналізованого періоду). 

Деталізуючи прибуток від реалізації за товарами, клієнтами, збутовими каналами та 

співвідносячи його з відповідним виторгом, можна отримати показники рентабельності товарів, 

клієнтів, каналів збуту. 

Рентабельність за EBITDA показує фінансовий результат компанії без урахування впливу 

структури капіталу (відсотків, оплачених за позичені кошти), податкових ставок та амортизації. 

Зміна цього показника в динаміці, галузеве значення конкурентів й абсолютна величина дає змогу 

оцінити ефективність ведення бізнесу, його можливості щодо залучення інвестицій чи кредитів. 
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EBITDA Амортизація 

Неопераційні чисті витрати  

Чистий 

прибуток 

 

Процентні витрати, податки  
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Таблиця 1 

Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності за видами економічної 

діяльності у 2013-2017 роках 

Види господарської діяльності Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Усього 3,9 -4,1 1,0 7,4 10,1 

сільське, лісове та рибне господарство 11,3 20,6 41,7 32,4 3,8 

промисловість 3,0 1,6 0,9 4,2 8,3 

будівництво 0,0 5,8 -7,6 -0,4 4,0 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

10,2 -12,8 -0,9 15,8 25,9 

транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

3,5 -1,7 1,1 5,1 6,6 

тимчасове розміщування й організація 

харчування 

-2,8 -25,8 -17,3 -0,8 10,8 

інформація та телекомунікації 11,8 -1,6 0,5 8,5 19,3 

фінансова та страхова діяльність 5,9 -15,2 -8,9 -4,8 3,2 

операції з нерухомим майном 3,1 -46,9 -33,4 -8,1 22,1 

професійна, наукова та технічна діяльність -1,3 -29,1 -1,1 17,6 18,9 

діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

-2,5 -13,6 -11,9 -3,9 2,9 

освіта 8,4 5,5 5,7 5,6 4,2 

охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 

3,1 -3,7 -0,6 4,5 4,6 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -8,0 -11,8 -25,3 -16,5 -16,6 

надання інших видів послуг -0,9 -1,0 7,3 5,1 -3,0 
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [2]. 

Використовуючи чистий прибуток, можна визначати прибутковість продажу (чиста 

рентабельність), наскільки ефективно використовують оборотні кошти (рентабельність оборотних 

активів), здатність компанії забезпечувати прибуток з основних засобів (рентабельність 

необоротних активів), інвестованого капіталу (рентабельність інвестованого капіталу), 

співвідношення з витратами (рентабельність витрат) тощо. 

Якісний аналіз рентабельності вказуватиме на резерви підвищення ефективності у всіх сферах 

діяльності та виступатиме інформаційним забезпечення для ухвалення перспективних фінансових 

рішень. 

Одним із підходів до вирішення бізнес-завдань є дохідно-витратний принцип. Згідно з цим 

принципом, будь-яке ділове рішення обґрунтовують зіставленням пов’язаних з ним доходів і 

витрат. Ефективним вважають те рішення, яке забезпечує перевищення доходів над витратами. 

Відповідно, це сприяє досягненню головної мети фінансового управління – створення нової 

(доданої) вартості, яка робить багатшими власників підприємства. 

Зростання добробуту власників підприємства передбачає реалізацію комплексу цілей: 

ринкових (прибуток, рентабельність власного капіталу), фінансово-економічних (ніша на ринку, 

ринкова частка, темпи збільшення майнового потенціалу), виробничо-технологічних 

(рентабельність виробництва, зниження собівартості, диверсифікація) та соціальних (екологічність, 

залучення працівників до управління, плинність кадрів тощо).  

Вартісно-орієнтоване управління передбачає підхід до управління, націлений на максимізацію 

акціонерної вартості підприємства. Так, управління підприємством у тривалій перспективі повинно 

бути спрямоване на підвищення вартості підприємства. Стратегію, цілі, бізнес-процеси, показники 

оцінки діяльності, винагороди визначають на підставі аналізу їхнього впливу на зміну вартості для 

акціонерів. 
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Управління вартістю компанії передбачає побудову системи оцінки результатів діяльності на 

підставі вартості та створення за інтегрованим показником важелів управління. 

Головною метою сучасного корпоративного менеджменту для багатьох компаній визнано 

постійне підвищення (максимізація) їхньої вартості. Саме висока ринкова вартість підприємства 

слугує найліпшим доказом ефективності управління та показником інвестиційної привабливості. 

Цього досягають за допомогою ухвалення рішень, за яких доходи перевищують видатки. Водночас 

постійно удосконалюють механізм управління вартістю (у тім числі визначення моніторингових 

показників, систем мотивації, оцінювальних технологій тощо).  

Фундаментальним елементом вартісно-орієнтованого менеджменту, який визначає архітектуру 

системи управління підприємством та забезпечує практичним інструментарієм для ухвалення 

рішень, є фінансова модель визначення вартості на підставі ресурсних факторів. Вона об’єднує дві 

підсистеми: перша – моделі оцінювання новоствореної вартості (дисконтованих дивідендів, 

дисконтування вільних грошових потоків, остаточного прибутку), друга – група показників 

результативності, що формують величину фундаментальної вартості, серед яких – остаточний 

операційний прибуток, остаточний чистий прибуток, додана економічна вартість, додана ринкова 

вартість [3].   

Таким чином, позитивна динаміка прибутковості для підприємства означає потенційне 

зростання його вартості, забезпечення добробуту власників інвестованого капіталу та успішність 

господарської діяльності загалом. 
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TO THE QUESTION OF PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE IN THE 

FINANCIAL MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITY 
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Ivan Franko National University of L’viv 

In the article the essence of profitability in the financial management of an enterprise is 

considered. The evolution of theoretical approaches of understanding of the essence of profit in 

Western scientific thought and sources of its origin (compensation for the supposed risk and 

uncertainty, innovation, monopoly) are revealed. The influence of state measures on the stimulating 

function of profit in the economy is outlined. Generalized the indicators of profitability of an enterprise 
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based on the ratio of gross, operating and net profits, financial result before taxation with depreciation 

to net income taken into account.  

On the basis of statistical data, the level of profitability (loss-making) of operating activity by 

types of economic activity in Ukraine during 2013-2017 years is analyzed. So, the highest level of 

profitability of operating activity in the results of 9 months of 2017 are enterprises that deal in 

wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; carry out real estate transactions, 

where this figure exceeds 20 %. The lowest level of profitability in the area of administrative and 

support services is 2,9 % (first positive in the last 5 years), while activities in the field of art, sports, 

entertainment and recreation are unprofitable (throughout the period under review).  

The role of profit in the financial model of value-oriented management of economic activity is 

emphasized. The positive dynamics of profitability for the enterprise means the potential increase of its 

value, ensuring the welfare of the owners of the invested capital and the success of economic activity 

in general. 

Key words: profit, profitability, financial management, economic activity, cost of the enterprise, 

value-based management. 
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УДК 336.14  

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В 

ЧАСІ ВІЙНИ  

І. Михасюк 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

На основі світового досвіду з’ясовано, що в часі воєнних конфліктів відбувається 

прискорене інноваційне зростання в економіці: військові витрати гарантують не лише захист 

громадян  шляхом підтримання внутрішньої та зовнішньої безпеки, але й створюють 

сприятливий інвестиційний клімат для вітчизняних та закордонних інвесторів, прискорюють 

інноваційне зростання. Проте для цього, насамперед, слід розробити модель і проведення 

промислової політики включно з військово-промисловою, визначення точок зростання 

економіки країни та їх пріоритетний розвиток, оптимізацію відносин держави з суб’єктами 

господарювання, зокрема, в інноваційній оборонній діяльності, запровадження системи 

державно-приватного партнерства у цій сфері. Визначено, що функція держави має полягати у 

визначенні норм нагромадження матеріально-технічних ресурсів та організації системи їх 

своєчасного виділення на випадок тотального наступу ворога. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, фінансові ресурси, інноваційне зростання, державне 

фінансування, конкуренція. 

В різних країнах, які потерпають від внутрішніх чи прикордонних конфліктів, перерозподіл 

ресурсів на збільшення військових видатків уповільнюють і водночас прискорюють економічне 

зростання, особливо в царині інновацій. Проте в Україні значна сума бюджетних видатків, які 

сьогодні спрямовуються на військові потреби, мають незначний вплив на цей процес. Адже 

розподіл ресурсів здійснюється на основі суб’єктивного сприйняття еліти, олігархії, зокрема, 

враховуючи витрати невикористаних альтернативних можливостей використання ресурсів країни. 

До того ж олігархи в умовах з російською агресією виявились нездатними захистити країну. 

Позитивний вплив військових видатків на економічне інвестиційне зростання здійснюється 

через стимулюючий ефект сукупного попиту. Військові витрати збільшують ВВП у різних групах 

країн, але цей позитивний ефект дуже незначний порівняно з альтернативним використанням 

дефіцитних ресурсів як невійськових. 

Світовий досвід показав, що в часі воєнних конфліктів відбувається прискорене інноваційне 

зростання в економіці. Військові витрати ґарантують не лише захист громадян шляхом 

підтримання внутрішньої та зовнішньої безпеки, але й створюють сприятливий інвестиційний 

клімат для вітчизняних та закордонних інвесторів, прискорюють інноваційне зростання. Проте для 

цього, насамперед, слід розробити модель і проведення промислової політики включно з 

військово-промисловою, визначення точок зростання економіки країни та їх пріоритетний 

розвиток, оптимізацію відносин держави з суб’єктами господарювання, зокрема, в інноваційній 

оборонній діяльності, запровадження системи державно-приватного партнерства у цій сфері. 

Функція держави має полягати у визначенні норм нагромадження матеріально-технічних ресурсів 

та організації системи їх своєчасного виділення на випадок тотального наступу ворога – Росії. У 

зв’язку з цим постає питання як у такій ситуації забезпечити свободу конкуренції, ініціативи і 

підприємництва, сильну мотивацію до праці, інвестицій та інновацій, не допустивши 

волюнтаризму, надмірного податкового пресу і зростання державної заборгованості. 

В екстремальних умовах – умовах війни ‒ посилюється переливання капіталу за кордон, що 

дає змогу іноземним компаніям захопити керівні позиції на вітчизняному внутрішньому ринку, 
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здобувши контрольний пакет акцій підприємств і, навіть, припинити їхнє функціонування. І все ж 

головний розрахунок на іноземні кредити й інвестиції, на залучення великих зарубіжних 

транснаціональних корпорацій. Вони можуть забезпечити потрібну фінансову підтримку, 

найновіші технології. З цією метою, зокрема для залучення іноземних інвестицій, потрібно 

створити певні правові та інституційні умови всередині країни, які гарантують права й інтереси 

інвесторів. 

Основним призначенням держави стає встановлення однакових для всіх, в т.ч. й іноземних 

компаній, правил ведення конкуренції [3]. Лише тоді держава перетворюється на важливий якісний 

чинник формування політики конкурентного порядку, насамперед, у підприємництві державної 

власності, в т.ч. у військово-промисловому комплексі. 

Держава повинна утримуватися від будь-яких кроків та рішень, які обмежуватимуть права 

приватних власників. Проте в умовах викривлення дій ринкових сил та механізмів, інших 

надзвичайних обставин, втручання держави необхідне, а тим паче в умовах війни. 

Перемоги держави на фронті необхідно посилити перемогами в реформуванні економіки [2]. 

Це – необхідна умова перемоги України над ворогом. Проведення реформ в таких екстремальних 

умовах не є чимось незвичним і неможливим, про що підтверджує досвід Ізраїлю. Йдеться про 

необхідність у здійсненні політики політвекторності господарської системи – фундаментальні 

дослідження, орієнтовані в перспективі на світове лідерство в певних сферах, інноваційні заходи 

щодо виробництва зброї, якої потребує армія в умовах війни, і в найкоротший термін адаптацію 

наукових і науково-технічних досягнень ВПК у галузях, які виробляють продукцію загально 

виробничого й особистого споживання, нарощування вітчизняного експорту зброї та військової 

техніки на світовому ринку і створення на основі цього спеціальних фондів фінансування наукових 

ініціатив у створенні інноваційної продукції. 

Як відомо, кінцевий етап в інноваційній діяльності – доведення наукових розробок до 

споживача. Для цього пропонується, передусім, запровадження цільового кредитування – надання 

безвідсоткових кредитів, а також впровадження податкових канікул для інноваційної діяльності 

підприємств. 

Доцільно збільшити державне фінансування науково-дослідницьким університетам на наукові 

дослідження та розробки, надання їм права самостійно використовувати кошти, отримані за 

результатами цих досліджень. При цьому на особливу увагу заслуговує питання впровадження 

інновацій в малому бізнесі, зацікавлення його у податкових преференціях. 

Щодо великого бізнесу, то він зацікавлений не стільки у матеріальній підтримці, скільки у 

підтримці інформаційній, у популяризації його продукції на вітчизняному і світовому ринках. До 

того ж є й інші, зокрема, організаційні структури, управлінські засоби, які не потребують значних 

коштів. Йдеться, зокрема, про технопарки, бізнес-інкубатори, мета яких – створення сприятливих 

умов для стартового розвитку фірм та індивідуальних підприємств [5, с. 74]. 

Прискорення впровадження нововведень здійснюється, зокрема, через кластери, як сукупність 

різних підприємств і організацій, пов’язаних партнерськими відносинами на всьому ланцюгу 

життєвого циклу товарів: від видобутку сировини – до споживача. 

Підприємства наповнені інноваційною діяльністю, їхня продукція оправдовують свою назву 

лише після ефективної комерціоналізації, для чого потрібний потенційний покупець. Проте 

сьогодні в Україні при існуючій олігархічній системі досить складно ефективно реалізувати 

інноваційні зміни, скерувати економіку країни в русло конкурентної продуктивної моделі, 

оновлювати виробничі потужності, збільшити товарну різноманітність, прискорити розвиток 

наукомісного виробництва. Останнє, крім іншого, вимагає збільшення кількості досліджень в 

розрахунку на 1 млн населення. Сьогодні цей показник в Україні в 3 рази нижчий, ніж, наприклад, 

у Польщі і складає трохи більше 1 030 осіб через відсутність дієвої системи стимулювання 

інновацій, високу вартість залучення кредитних ресурсів, значним податковим навантаженням на 

підприємців і ін. При цьому найголовнішим є обмежений попит підприємств на інновації, зокрема, 

приватних підприємств промисловості. 



І. Михасюк 
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Звідси і надто низький – 7,2 % до загального експорту ‒ експорт української 

високотехнологічної продукції. І все ж частка приватної власності в Україні з року в рік зростає. Як 

результат на сьогодні частка державної власності в українській економіці зменшилась до 

рекордного мінімуму порівняно з іншими високорозвиненими країнами ‒ 16 % (США ‒ 32, 

Швеції – 62 %) [1]. 

В міру збільшення частки приватної власності рентабельність економіки України знижується. 

Зокрема, у 2016 р. прибуток державних підприємствах становив 7 млрд грн, приватних – 

62 млрд грн збитків [1]. 

Падіння рентабельності, відсутність зростання інвестицій і, звичайно, війна, значний обсяг 

тіньової економіки, особливо у підприємствах приватної власності, доповнюють ці негаразди. 

Через все це бюджет недоотримує значні суми. Із подальшим зменшенням державних підприємств 

бюджетні кошти будуть зменшуватись. Адже податок на їхні прибутки становить майже 75 % (на 

податок з прибутку приватних підприємств – лише 15-20 %). Тому на часі, за прикладом 

високорозвинутих країн світу, впровадження прогресивної шкали оподаткування.  

Це вимагає посилення ролі держави в Україні і недопущення подальшої приватизації нині 

функціонуючих державних підприємств за безцінь. Адже серед зазначених вище 16 відсотків 

підприємств, які поки що залишились у власності держави, залишились крупні підприємства, 

вартість яких висока і для більшості інвесторів невигідна. 

Приватний власник дбає, насамперед, про прибуток, (і – негайно). Його в меншій мірі 

цікавлять фундаментальні наукові інноваційні розробки, прибуток від яких він може одержати 

лише у подальшій перспективі. Зокрема, на виведення нових сортів сільськогосподарський культур 

вчені працюють 10 і більше років. А в кінцевому підсумку результат може себе не виправдати. 

Тому ці та інші (венчурні) підприємства повинна і надалі фінансувати держава за рахунок 

бюджетних коштів. А звідси, особливо у нинішніх форсмажорних обставинах (в умовах війни), 

необхідно посилити роль держави в координації не лише державних, а й приватних підприємств 

через оновлення Мінекономіки, функції якого доцільно доповнити тим позитивним досвідом, за 

яким, зокрема, функціонує уряд Ізраїлю, за яким у свій час функціонував Держплан України. 

Відомо, що чим вище здатність систем до власного відтворення, тим сильніше соціальний опір 

тим змінам, які спрямовані на систему. Причому кожна конкретна форма прояву соціального опору 

є унікальною так само, як унікальною є кожна система конструктивного державотворення, які в ній 

протікають. 

В умовах воєнного стану виникає потреба у посиленні ролі держави аж до економічної 

диктатури [4, с. 102], спрямувати її вістря на створення нових знань, технологій та їх ефективного 

комерційного використання і разом з цим сформувати привабливе середовище для захисту 

власного інтелекту. 
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PROBLEMS OF REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE AT 

THE TIME OF WAR 

I. Mihasyuk  

Ivan Franko National University of Lviv  

World experience has shown that in the time of military conflicts there is accelerated innovation 

growth in the economy. Military expenditures guarantee not only the protection of citizens through 

maintaining internal and external security, but also create a favorable investment climate for domestic 

and foreign investors, accelerating innovation growth. However, for this purpose, first of all, it is 

necessary to develop a model and implementation of industrial policy including military-industrial, 

determining the points of growth of the country's economy and their priority development, 

optimization of relations between the state and economic entities, in particular, in the innovation 

defense activity, introduction of a system of public-private partnerships in this area. The function of 

the state should be to determine the norms of accumulation of material and technical resources and to 

organize the system of their timely allocation in the event of a total offensive of the enemy - Russia. 

Under extreme conditions - the conditions of the war increase the transfer of capital abroad, which 

allows foreign companies to take leadership in the domestic domestic market, gaining a controlling 

stake in enterprises, and even stop their functioning. Yet the main calculation is for foreign loans and 

investments, to attract large foreign multinational corporations. They can provide the necessary 

financial support, the latest technology. 

In the conditions of a martial law, there is a need to strengthen the role of the state up to the 

economic dictatorship, to direct its leader to create new knowledge, technologies and their effective 

commercial use, and at the same time to create an attractive environment for the protection of own 

intelligence. 

Key words: innovation activity, financial resources, innovation growth, state financing, 

competition. 
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ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД СПІВРОБІТНИЦТВА ОСВІТИ, НАУКИ І 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Н. Міщук 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Досліджено основні напрями співпраці між навчальними закладами та підприємцями, 

охарактеризовано форми співробітництва бізнесу та вищої освіти, проаналізовано польський 

досвід реалізації спільних проектів закладів освіти та підприємницьких структур. 

Ключові слова: напрями співробітництва освіти і бізнесу, форми співпраці університетів і 

підприємництва, пряме співробітництво “підприємство-університет”, безпосередня співпраця 

“бізнес-освіта”, посередницькі структури. 

Зниження рівня безробіття серед випускників навчальних закладів і залучення до роботи добре 

підготовлених осіб є спільними цілями як університетів, так і роботодавців. У розвинених країнах 

проблеми з невідповідністю освіти потребам ринку вирішуються за ініціативи самого бізнесу. Все 

більшого поширення серед компаній у країнах Європейського Союзу, зокрема і в Польщі, набуває 

створення партнерських відносин безпосередньо із закладами вищої освіти. Натомість, стабільно 

низьким залишається рівень співробітництва підприємств України з вищими навчальними 

закладами. Дослідження проблем взаємодії освітньої галузі та бізнесу в Україні є актуальними. 

Невирішеними залишаються питання вивчення досвіду розвинених країн у напрямі 

співробітництва освіти, науки і бізнесу. 

Проблемам співпраці освіти і підприємництва приділяють увагу багато дослідників: 

П. Бадаченко, С. Безвух, В. Жуков, Г. Задорожній, А. Іонов, А. Муравьйов, А. Рибін, А. Стопчак та 

ін. Питання співробітництва ВНЗ і компаній України у своїх дослідженнях розглядали О. Вінніков, 

А. Зінченко, Ю. Лопатинський, О. Лизунова, Е. Придатько, М. Саприкіна, О. Янковська, І. Яскал та 

ін. Міжнародний досвід співробітництва бізнесу та університетів досліджували В. Андрущенко, 

Т. Антонюк, В. Бакіров, І. Вакарчук, Й. Даньків, М. Згуровський, В. Кремень, І. Поправка, 

Н. Шевелєв та ін.  

Метою даного дослідження є аналіз форм і методів співпраці освіти та підприємництва у 

Польщі, визначення основних переваг і недоліків такого співробітництва, вивчення можливості 

впровадження цього досвіду в Україні. 

У сучасній інформаційній економіці головну роль відіграють знання – як зібрані 

підприємствами, так і ті, що отримуються з зовнішніх джерел. Знання вважається основним 

джерелом інновацій, а здатність розробляти та впроваджувати нові технології поступово стає 

невід’ємною частиною стратегії не тільки підприємств, але й цілих країн. Одним з інструментів 

досягнення цього завдання є співпраця різних суб’єктів економіки, у тому числі підприємств та 

університетів. Для суб’єктів господарської діяльності університети є складним діловим партнером. 

Пріоритетом університетів є освітня та наукова діяльність, вони не є суб’єктами ринку, тому 

наслідки співпраці з ними значною мірою непередбачувані. Проте університети мають доступ до 

останніх знань та технологій [6]. 

Серед основних переваг, які принесе освітнім закладам ефективне співробітництво з бізнесом, 

можна виділити: збільшення визнання університету серед роботодавців та кандидатів, 

покращенням якості освіти та досліджень, фінансові вигоди, виконання юридичних зобов’язань.  

Основні переваги для компаній, в результаті співпраці з освітньою галуззю, включають:  
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• зниження витрат і ризиків,  

• підвищення якості людського капіталу,  

• використання університету як джерела нових ідей,  

• просування іміджу компанії [5]. 

Співпраця між університетами та бізнесом може суттєво вплинути на рівень 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Оскільки вихід на ринок праці випускники 

університетів найчастіше здійснюють тільки після закінчення навчання, то труднощі пов’язані, 

перш за все, із невідповідністю теоретичних знань і практичних навичок, які необхідні 

роботодавцям. Крім того у молодих людей часто відсутні навички спілкування, впевненість у собі, 

вміння працювати у колективі, самопрезентація та вміння творчого вирішення проблем. Модель 

співпраці роботодавців з університетами повинна забезпечувати, в кінцевому підсумку, вихід на 

ринок праці випускників не тільки з теоретичними знаннями, але й з практичними та соціальними 

навичками, необхідними для ефективного орієнтування на ринку праці.  

У Польщі реалізуються різні форми співпраці між бізнесом і освітою (рис. 1). 

 

Рис. 1. Форми співпраці освіти і підприємництва 

Джерело: побудовано автором на основі [3]. 

Студентські стажування є найбільш поширеною формою співпраці між університетами та 

бізнесом. Більшість факультетів університетів запровадили обов’язкове стажування. Майже всі 

компанії приймають студентів на стажування, ознак відносяться до цього процесу скептично, 

оскільки вважають термін стажування занадто коротким і недостатнім для адекватної професійної 

підготовки випускників. 

Однією з форм співпраці, в якій зацікавлені університети, є написання дипломних робіт на 

теми, які цікавлять роботодавців або безпосередньо пов’язані з їхньою діяльністю. Однак, на думку 

підприємців, це не так просто і необхідний певний час для впровадження результатів таких робіт у 

житті. 

У сфері досліджень найчастіше згадують шість основних категорій співробітництва 

університети з підприємствами: 1) спонсорство досліджень; 2) спільні дослідження; 3) створення 

консорціумів; 4) ліцензування; 5) створення нових компаній; 6) обмін даними [8]. 

Найчастіше взаємодія компаній з університетами (вищими школами) у Польщі спрямована на 

досягнення цілей найму, що реалізуються через співпрацю з офісами кар’єри (Biura Karier). Офіси, 

зазвичай, підтримують своїх ділових партнерів за допомогою публікації та просування оголошення 

про вакансії; організації семінарів, ярмарків вакансій і практик; сприяння предметній підготовці, 

наборі учнів і стажистів. 

Форми співпраці навчальних закладів і бізнес-структур можна проаналізувати за допомогою 

матриці, що містить індивідуальні та інституційні елементи зв’язку (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Матриця індивідуальних та інституційних форм співпраці університетів і бізнесу [3] 

У
н

ів
ер

си
те

т 

Ін
ст

и
ту

ц
ій

н
і 

ф
о

р
м

и
 Навчання і наукове стажування 

професорсько-викладацького складу, 

участь у наукових радах, додаткова 

зайнятість 

Договори про співробітництво, науково-

дослідні консорціуми спільних 

дослідницьких програм (зовнішнє 

фінансування), замовлення дослідницьких 

проектів 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

і 

ф
о

р
м

и
 

Особисті контакти, участь у 

конференціях, гостьові лекції, участь у 

наукових (проектних) командах 

Практичне навчання і стажування студентів, 

докторські дослідження, консультування 

наукових досліджень, додаткова зайнятість 

 
Індивідуальні форми Інституційні форми 

Бізнес 
 

Прикладом співробітництва освіти та бізнесу, яка відбувається у процесі навчання, є, зокрема, 

реалізація класів для підготовки магістрів з фінансів та бухгалтерського обліку в академії Леона 

Козмінського (м. Варшава) у співпраці з CitiBank International. Цей навчальий заклад є важливим 

партнером Citi Service Center Польщі. Ключовою формою співпраці є підготовка магістрів за 

спеціалізацією “Протидія відмиванню грошей” (AML). Для студентів, які зацікавлені в кар’єрі у 

цій галузі, пропонуються можливість розвитку в програмах літнього стажування, програмах 

розвитку або на посадах фахівців [7]. 

Однією з основних форм співпраці освіти і бізнесу у Польщі є пряме співробітництво 

“підприємство-університет”, оскільки одним з основних напрямів взаємодії між університетами та 

підприємцями є реалізація навчальних курсів з використанням практичної діяльності суб’єктів 

господарювання як додаток або розширення сфери знань, отриманих в університеті. Студенти та 

молоді вчені шляхом активної участі в діяльності підприємства, отримують практичні навички, 

використовуючи теоретичні знання, отримані під час навчання. Ці знання, у свою чергу, мають 

особливе значення, якщо вони можуть мати прямий вплив на підприємство. 

Прикладом прямого співробітництва між підприємництвом і освітою може бути реалізація 

студентських проектів. Процес навчання студентів, крім передачі знань, повинен також включати 

підготовку до спільної роботи в промислових умовах. Саме це стало підставою для впровадження 

предмету “Груповий проект” до програми підготовки студентів на факультеті електроніки, 

інформаційних технологій та телекомунікацій Гданського технологічного університету 

(Politechnika Gdańskа). Цей предмет має на меті підготувати студентів до роботи на відкритому 

ринку, розвивати у них здатність вирішувати проблеми завдяки спільній роботі. 

Університет сільського господарства спільно з Центром передачі технологій та розвитку 

Ягеллонського університету (м. Краків) здійснили проект, який передбачав співпрацю студентів з 

компаніями Малопольського воєводства вже на етапі написання магістерської робіти. Іншою 

важливою метою проекту було надання науковому співтовариству інформації про необхідність 

впровадження інноваційних технологій на малих та середніх підприємствах регіону. 

Участь у проекті, який забезпечує безпосередню співпрацю студентів та працівників 

підприємств, має переваги для обох сторін. Компанії, приймаючи студентські проекти, отримують 

доступ до потенційних працівників, набраних з найактивніших, здібних і амбітних студентів. 

Студенти стають цінним джерелом знань для підвищення ефективності діяльності компанії. 

Найкращим підтвердженням їх корисності на практиці є можливість прямого застосування в 

операціях підприємств знань, отриманих в аудиторіях та університетських лабораторіях. З іншого 

боку, завдяки такому співробітництву навчальні заклади формують свій потенціал і досвід, 

підвищують свою конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг. Переконливими аргументами 
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навчального закладу для залучення кращих студентів є близькість ринків праці та здатність 

співпрацювати з діловим світом. 

Ще одним яскравим прикладом ефективної співпраці освіти і бізнесу є створення лабораторії 

мобільних технологій BRAMA за ініціативи Варшавського технологічного університету 

(Politechnikа Warszawskiа) та одного з найбільших операторів зв’язку, що працюють на польському 

ринку. Цей проект був реалізований з метою створення середовища для проведення науково-

дослідних робіт та розробки програмних продуктів [7].  

Створення інноваційного капіталу підприємства часто є результатом прямої співпраці між 

компаніями та вченими. Університети мають найбільшу кількість знань та технологій у Польщі. 

Уміле використання потенціалу, незалежно від сфери діяльності компанії, необхідного для 

розвитку, надає підприємцям практично необмежені можливості. Однак, у Польщі все ще відсутня 

належна практика системної організації діяльності університетів або вчених, спрямована на 

використання знань у повсякденній роботі компанії.  

Одним із прикладів системних дій, що підтримують розвиток компаній за участю працівників 

університету є реалізована ініціатива “Wicomm Center of Excellence” (проект Wicomm Transfer) у 

Гданському технологічному університеті (Politechnika Gdańska) на факультеті електроніки, 

телекомунікацій та інформаційних технологій (ЕТІ) [7].  

Wicomm Transfer є унікальним проектом у країні, метою якої є досягнення взаємної вигоди від 

співпраці між дослідниками і компаніями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Проект дозволяє передавати інноваційні знання та зміцнює відносини представників сфери 

досліджень та розвитку з підприємцями. Цей процес здійснюється шляхом: організації стажувань 

співробітників факультету ЕТІ у компаніях, що беруть участь у програмі; створення 

демонстраційних проектів нових технологій на основі зібраної інформації; організації стажування 

підприємців у Гданському технологічному університеті, під час якого вони знайомляться з 

відібраними ІКТ. 

Варто підкреслити, що навчальні заклади починають ефективніше здійснювати діяльність, яка 

веде до систематизації прямої співпраці з підприємцями. Прикладом такої діяльності є організація 

мережі “брокерів” Центром інновацій і передачі технологій Вармінсько-Мазурського університету 

в м. Ольштині [7].  

Підприємці також проявляють ініціативу в розвитку співпраці із навчальними закладами. 

Зокрема, поширення набуває програма “Інноваційний ваучер” польської агенції розвитку 

підприємництва (PARP), основною метою якої є ініціювання контактів мікро- чи малих 

підприємців з навчальними закладами. В межах цієї програми підприємства можуть отримати до 

15 000 злотих для виконання досліджень у наукових підрозділах, які зазначені у Законі про 

принципи фінансування науки.  

Підприємці подають заявки на дослідження в рамках щорічних конкурсів, які організовані 

PARP. У випадку позитивного рішення щодо проведення досліджень укладається договір між 

підприємством та університетом або іншою науковою установою. Після завершення досліджень 

підприємство отримує фінансову підтримку (субсидію) від держави для компенсації частини 

витрат.  

Особливу увагу заслуговує програма “Великий ваучер на інновації”. Це продовження та 

доповнення програми “Інноваційний ваучер”. Його мета полягає в підвищенні інновацій і 

конкурентоспроможності польських мікро- і малих підприємств шляхом підтримки проектів з 

високим ступенем технічного прогресу та інновацій. Це стосується проектів, які передбачають 

розробку нового продукту або суттєвого покращення виробу, впровадження нової технології 

виробництва чи вдосконалення існуючої. 

Слід зазначити, що, незважаючи на позитивні приклади співпраці підприємництва і освіти, тут 

існує й низка проблем. Співпраця між науковими та діловими колами обтяжена багатьма 

упередженнями і, як наслідок, її важко організувати. На практиці це означає, що необхідно 

об’єднати абсолютно різні типи особистості: дослідник – орієнтований на знайомство зі світом, 

експерименти, пов’язані з пристрастю створення знань і пошуком відповідей на складні питання; 
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підприємець – прагне прибутку, орієнтований на боротьбу за клієнтів і конкурентоспроможність на 

ринку. 

Завдяки динамічному розвитку інформаційно-комунікаційних технологій підприємці мають 

доступ до багатьох джерел знань. Пошуки найкращого постачальника знань стають окремим 

завданням, яке вимагає від підприємця залучення спеціальних ресурсів, оскільки не завжди 

навчальний заклад має компетенцію надавати знання на найвищому доступному рівні. 

З метою сприяння співробітництву та подолання бар’єрів на шляху до співпраці між освітою і 

бізнесом виник інститут посередництва. Особливо важлива роль посередників полягає в тому, щоб 

дати можливість сторонам зрозуміти інтереси процесу обміну, тим самим сприяючи поширенню 

співпраці освіти і бізнесу. 

Створення посередницьких центрів часто свідчить про можливості комерціалізації 

дослідницьких проектів та наукових розробок.  

У Польщі виділяють наступні процедури комерціалізації досліджень: 

• Продаж прав власності – науковець продає права на результати попереднього дослідження і 

відмовляється від контролю над майбутнім використанням наслідків наукової роботи. Замість 

цього він отримує одноразову фінансову вигоду. 

• Ліцензування – у цьому випадку науковець зберігає повне право власності на результати 

своїх досліджень, він лише надає право їх використовувати. 

• Створення окремої або віддаленої компанії – створюється нова структура, метою якої є 

комерціалізація результатів наукових досліджень. Обидві відокремлені компанії характеризуються 

максимізацією фінансових переваг та повним контролем за процесом комерціалізації. Це найбільш 

приваблива форма комерціалізації. 

• Стратегічний альянс або самостійна реалізація результатів досліджень. Оскільки процес 

співпраці дослідницьких підрозділів та представників бізнесу є відносно молодим у польських 

університетах, то на практиці додає вченим багато проблем [8]. 

Створення інституту посередництва є чітким сигналом про необхідність змін. Завданнями 

посередницьких центрів є стимулювання співпраці освіти і бізнесу, вказання на переваги 

співробітництва закладів освіти та підприємницьких структур у середовищах із значними 

науковими традиціями. 

Посередники можуть надавати як комплексні послуги, так і брати участь лише у вибраних 

процесах. Серед посередницьких установ, які стимулюють розвиток підприємств і пропонують 

реалізацію виконання робіт або посередництво у контактах з університетами найефективнішими у 

Польщі є технологічні парки та інкубатори. Іншим типом такої інституції можуть бути центри 

передавання технологій, які є структурними підрозділами університетів.  

Технопарк – це територіально відокремлений комплекс, заснований на базі провідного 

університету, що включає в себе наукові установи, промислові підприємства, інформаційні, 

сервісні та виставкові комплекси, комфортні житлово-побутові умови [2]. 

Технопарки створюють з метою обміну знаннями та технологіями між науковими підрозділами 

навчальних закладів і підприємцями. Вони надають консультаційні послуги у питаннях створення 

та розвитку підприємств, передачі технологій, перетворення результатів досліджень, впровадження 

інноваційних розробок, а також сприяють створенню сприятливих умов для бізнесу шляхом 

використання нерухомості та технічної інфраструктури на договірній основі.  

Одним із найвідоміших у Польщі є технологічний парк у м. Вроцлав (Wrocławski Park 

Technologiczny – WTP), основним завданням якого є високотехнологічна підтримка малого і 

середнього бізнесу шляхом створення відповідних умов праці, забезпечення науково-дослідної 

інфраструктури, проведення наукових досліджень і розробок в галузі біотехнології та інженерії. 

Завдяки співпраці з WPT, підприємства, що тільки виходять на ринок експериментальних 

продуктів (наприклад, експерименти з прототипом, біохімічне моделювання), значною мірою 

уникають необхідності вкладати великі кошти у лабораторне обладнання (зокрема, з точки зору 

стартового проекту). Парк бере на себе інвестиційні витрати [7]. 

Ще одним прикладом ефективної співпраці науки і бізнесу з використанням посередницьких 

інституцій у Польщі є Познанський науково-технологічний парк університету ім. Адама Міцкевича 
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(UAM). Дослідницькі центри почали створюватися за ініціативою викладачів, які помітили, що 

знання, обладнання (лабораторії) та можливості університету також можуть використовуватися в 

комерційних цілях. На базі Познанського науково-технологічного парку створені п’ять центрів та 

дві лабораторії: центр передових хімічних технології; Познанська радіовуглецева лабораторія; 

археологічний центр; центр просторового та соціально-економічного аналізу; центр поводження з 

відходами WASTE-PARK; центр медичної аналітики та діагностики; Познанська ізотопна 

лабораторія. 

Спеціалізовані профільні центри пропонують свої послуги мікро, малим, середнім, а іноді і 

великим компаніям для досліджень, які потребують сучасного обладнання або експертних знань. 

Користувачами послуг центрів найчастіше є підприємства, однак, залежно від специфіки 

пропозиції, ними також можуть бути місцеві органами влади, органи прокуратури тощо.  

Дослідницькі центри університету ім. Адама Міцкевича в м. Познань є доказом того, що в 

польських умовах можна комерціалізувати знання, які приносять безпосередню користь від 

наукової роботи. Ця ініціатива також показує, що комерційна діяльність не повинна вимагати від 

вчених відмовлятися від досліджень. 

Слід зазначити, що, незважаючи на значні досягнення, співробітництво підприємств із 

закладами освіти та дослідницькими підрозділами не позбавлене труднощів. Найбільш 

поширеними бар’єрами для співпраці між університетами та підприємствами є: 

• ментальний бар’єр – деякі вчені віддають перевагу індивідуальній роботі, вони не можуть 

або не хочуть співпрацювати у групі; 

• бар’єр організаційної поведінки – багато співробітників університету не бажають 

ризикувати; 

• інформаційний бар’єр – слабкі контакти між науковими колами та бізнесом; 

• фінансовий бар’єр – недостатнє фінансування досліджень за галузями або через відсутність 

стандартів в університетах щодо розподілу прибутку від продажу інтелектуальної власності; 

• організаційний бар’єр – співпраця університету з підприємствами певної галузі в більшості 

випадків заснована на залученні окремих осіб (вчених) і часто відсутня організаційна підтримка 

університету [4]. 

В Україні рівень розвитку співпраці ВНЗ і бізнесу невисокий. Найпоширенішими є дві форми 

співпраці [1]:  

‑ короткотермінові (проходження практики на базі компанії, лекції, студентські конкурси, 

ярмарки вакансій, звернення до відділів сприяння працевлаштуванню випускників);  

‑ довготермінові (проведення навчальних курсів та обладнання лабораторій, стажування на 

базі компанії, надання робочого місця). 

Закладам освіти і представникам бізнесу у нашій країні необхідно удосконалювати існуючі 

форми взаємодії, а також впроваджувати нові моделі ефективної співпраці, враховуючи досвід 

розвинених країн Європи.  

Співпраця освіти і підприємництва у Польщі проходить етап трансформації від стандартних 

заходів, що здійснюються відділами кар’єри – до більш розвиненого інституційного та змістовного 

співробітництва.  

Дослідження показало, що найбільш поширеними формами співпраці підприємницьких 

структур з навчальними закладами в Польщі є пряме співробітництво “підприємство-університет” 

(спільні дослідницькі проекти, освітні програми про природу бізнесу, розроблення навчальних 

програм), безпосередня співпраця підприємств з університетами (стажування співробітників 

навчальних закладів на підприємствах, створення нових технологій на основі теоретичних знань та 

зібраної інформації, навчання підприємців в межах освітніх програм в університетах тощо), 

співпраця з використанням посередницьких структур (технологічні парки та інкубатори, центри 

сучасних технологій).  

Було доведено, що у Польщі розвинені усі форми співпраці освіти і бізнесу. Натомість в 

Україні така співпраця часто є незначною, носить поодинокий характер через те, що підприємці не 

знають про можливість вирішення багатьох важливих бізнес-проблем за допомогою інституційної 

підтримки, а також індивідуальної співпраці з науковцями та студентами. Польський досвід 



Н. Міщук 

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 
48 

майстерного управління діловими відносинами та навчанням, яке приносить не тільки взаємні 

вигоди, але й значно сприяє розвитку економіки регіону, буде корисним для українських 

підприємців та навчальних закладів. Співпраця бізнес-шкіл з корпораціями могла б здійснюватися 

у напрямі підготовки та реалізації проектів розвитку, які враховували б індивідуальні потреби, 

інтереси та переваги компанії. 

Подальших досліджень потребують проблеми державного регулювання співпраці освіти і 

бізнесу, зарубіжний досвід взаємодії підприємництва та освітньої галузі, визначення найбільш 

ефективних форм співпраці з урахуванням особливостей української освіти та стану економіки. 
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POLISH EXPERIENCE IN COOPERATION OF EDUCATION, SCIENCE AND 

BUSINESS 

N. Mishchuk  

Ivan Franko National University of Lviv  

The purpose of this study was to analyze the forms and methods of cooperation between 

educational institutions and entrepreneurship in Poland, to identify the main advantages and 

disadvantages of such cooperation, to explore the possibilities of implementing this experience in 

Ukraine.  

The research found that the development of entrepreneurship in the conditions of the information 

economy requires close cooperation between the spheres of science, education and business. 

Innovation and competitiveness of modern enterprises are increasingly dependent on the ability to 

build partnerships with educational institutions. Therefore, establishing partnerships between business 

representatives, the scientific and educational community gives a chance to develop and rebuild many 

technologically and organizationally backward enterprises.  
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During the study, it was determined that the most common forms of the cooperation of business 

structures with educational institutions in Poland is direct cooperation “enterprise-university" (joint 

research projects, educational programs about the nature of business, the development of training 

programs); direct cooperation between enterprises and universities (internships employees of 

educational institutions at enterprises, creation of new technologies based on theoretical knowledge 

and collected information, training entrepreneurs within the framework of educational programs at 

universities, etc.); cooperation with the usage of intermediary structures (technological parks and 

incubators, centers of modern technologies).  

The work provides examples of cooperation between Polish educational institutions with business 

structures. The efficiency of such cooperation, which is not only proved, but substantially brings 

mutual benefits to entrepreneurs and educational institutions, as well as significantly contributes to the 

economic development of the region. It is emphasized that the Polish experience of the cooperation of 

education, science and business will be useful for Ukrainian enterprises and educational institutions, 

since only isolated cases occur in Ukraine such cooperation. Ukrainian entrepreneurs are often 

unaware of the possibility of solving many important business problems with the help of institutional 

support or individual collaboration with scholars and students. Cooperation between educational 

institutions and corporations, aimed at the preparation and implementation of development projects 

taking into account the individual needs, interests and benefits of the company could be effective.. 

Key words: areas of cooperation education and business, forms of cooperation of universities and 

businesses, direct cooperation “enterprise-university”, direct cooperation “business-education”, 

intermediary structures. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ НА 

ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ * 

І. Мойсеєнко¹, Є. Кук² 

1 ‒ Львівський державний університет внутрішніх справ  

2 ‒Вища школа маркетингового управління та іноземних мов в Катовіцах 

Запропоновано використання процесного підходу, який найефективнішим способом 

дозволяє упорядкувати та оптимізувати структури управління. Такий підхід дає можливість 

структурувати функції управління, у процесі якого відбувається ідентифікація, опис, 

моніторинг і удосконалення безпеки й ефективності процесів. Здійснення цього відбувається за 

допомогою ланцюга змін, який вимагає на вході дії і дає на виході певний результат чи ефект. 

Представлено основні рішення (інструменти ARIS), пов’язані з процесним підходом і 

використанням їх для моделювання процесів управління в організаціях, установах і компаніях. 

Представлені сфери практичного застосування ІТ підтверджують, що процесний підхід може 

бути ефективним рішенням, застосування якого дозволить дієво втілювати сучасні рішення із 

сфери інформатики. 

Ключові слова: організаційна структура, система управління, процесний підхід, ІТ, суб’єкти 

економіки. 

Ефективність діяльності суб’єктів економіки в Україні, до яких відносять державні та 

комерційні установи й організації в різних сферах діяльності, стає необхідною умовою для 

забезпечення їхніх конкурентних переваг у мінливих ринкових умовах, як на внутрішніх, так і на 

зовнішніх ринках збуту. Для раціонального використання сучасних ІТ необхідно створити 

ефективну систему управління процесами формування результатів діяльності. Як свідчить світовий 

досвід, суб’єкти економіки, що активно використовують об’єкти ІТ у своїй діяльності, мають 

можливість підвищити результативність функціонування, що стосується таких суб’єктів 

економіки, як силові структури та структури ОВС [6].  

Актуальними є питання формування сучасних підходів, застосування новітніх інструментів та 

методів управління процесами формування результативнoстi їхнього функціонування. Поширення 

набуває процесний підхід в управлінні діяльністю суб’єктів економіки. Але в практиці діяльності 

використовують традиційні підходи, які базуються на ієрархічному функціональному розподілі 

процесів управління між окремими підрозділами. Дана проблема містить ще багато дискусійного і 

невирішеного, як щодо обґрунтування загального концептуального підходу, так і в аспекті 

вироблення конкретних методичних рекомендацій, що визначають перехід до процесного 

управління суб’єктів економіки.   

Критичне осмислення теоретичних і методологічних положень процесного управління 

дозволяє констатувати їх фрагментарність та ситуативність щодо застосування в управлінні 

суб’єктів економіки [2; 3; 8].  

Різні аспекти досліджень у сфері процесного й функціонального підходів до управління 

підприємством знайшли своє відображення в роботах зарубіжних і вітчизняних вчених [2; 3; 5; 8; 

9]. Їхні праці спрямовані на визначення основних понять та формування основних підходів до 

управління. В умовах трансформаційних процесів та необхідності ефективного використання 

сучасних ІТ доцільність впровадження процесного підходу потребує більш детальних методичних 

розробок.  
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Процесний підхід до управління можна вважати базовим для підвищенння ефективності 

діяльності. При цьому підході об’єктом управління виступає певна діяльність cуб’єкта економіки ‒ 

процес, який можна визначити як низку взаємопов’язаних видів діяльності, що характеризуються 

споживанням ресурсів (вхід процесу) і дають певний результат (вихід процесу). Процеси проходять 

через всі підрозділи, залучаючи всі служби cуб’єкта економіки, і орієнтуються на кінцевий 

результат ‒ збільшення вартості бізнесу. Керуючи процесами, що мають свої цілі, можна 

домогтися високої ефективної діяльності за допомогою добре налагоджених горизонтальних 

зв’язків у вертикальній структурі управління cуб’єкта економіки [6; 7; 9]. 

Процесний підхід дозволяє: 

• враховувати такі важливі моменти, як орієнтація на кінцевий результат, зацікавленість 

кожного виконавця у підвищенні якості не тільки кінцевого продукту, але і своєї роботи; 

• швидко реагувати на зміни умов зовнішніх і внутрішніх факторів; 

• оптимізувати обмін інформацією між функціональними підрозділами; 

• реалізувати важливу рису менеджменту якості вбудовування контролю якості в процес 

замість контролю якості готової продукції. 

У теорії та практиці менеджменту розрізняють поняття “процесне” і “процесно-орієнтоване” 

управління. Процесно-орієнтоване управління є перехідним від функціонального до процесного, на 

практиці необхідно саме “орієнтуватися” на управління за процесами, і гармонійно поєднувати 

підходи і технології управління для забезпечення ефективності результатів діяльності [3].  

Прийнявши рішення щодо переходу на управління через процеси та визначивши однією із 

цілей підготовку до сертифікації за міжнародними стандартами якості менеджменту, необхідно 

встановити основні етапи на зазначеному шляху. Процесно-орієнтований підхід до управління є 

основною вимогою міжнародних стандартів якості ISO серії 9001:2008 Перш за все, керівництво 

встановлює основну мету діяльності суб’єктів економіки. При цьому мета повинна бути ширша за 

відображення фінансових очікувань власників управлінських процесів, має підкреслювати основну 

ідею діяльності суб’єктів економіки. Надалі необхідно визначити перелік основних бізнес-процесів 

та поєднати їх з існуючим функціональним розподілом обов’язків таким чином, щоб процес був 

прозорим, як для керівників, так і для співробітників, що виконують встановлені процесом ролі. 

 

Рис. 1. Схема управління при процесно-орієнтованому підході в комерційній структурі 

Дослідивши теоретичні питання та практичні аспекти переходу на управління через процеси, 

слід зазначити, що організаційна структура має відповідати наступним вимогам: вказувати на 

взаємне розташування структурних (функціональних) підрозділів організації; об’єднувати 

структурні підрозділи з метою досягнення спільних цілей; ідентифікувати, налагоджувати і 
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впорядковувати процесну діяльність окремих структурних підрозділів; допомагати підприємству у 

досягненні цілей діяльності та відповідати визначеній його місії [2; 3]. 

Такі структури мають включати функціональний та процесний підхід. Основними процесами 

для організації будь-якого типу є: управлінські процеси (стратегічні та оперативні питання), 

управління персоналом та комунікації, просування (реклама, маркетинг, зв’язки з громадськістю), 

бухгалтерія, управління інфраструктурою. Зважаючи на це, карта процесів може складатись з таких 

блоків. 

1. Процеси управління: 

1.1. Стратегічне управління; 

1.2. Оперативне управління. 

2. Процеси виробництва: 

2.1. Організація взаємодії із замовником; 

2.2. Технологічне приєднання замовника; 

2.3. Реалізація послуг. 

3. Процеси ресурсного забезпечення: 

3.1. Управління персоналом; 

3.2. Управління інфраструктурою. 

Згідно такої структури весь персонал підприємства легко поєднується із існуючими бізнес-

процесами, а не навпаки, коли бізнес-процеси і посади прописуються під конкретних спеціалістів. 

Ці процеси мають бути поєднані функціонально за допомогою матриць розподілу обов’язків у 

межах кожного окремого процесу, а також варто у структурах управління суб’єкта економіки 

зазначити і наявні взаємозв’язки між структурними підрозділами, враховуючи блок-схеми 

процесів  [4; 9]. 

Крім методик управління кожним процесом, доцільно розробляти і методичні рекомендації 

щодо принципів формування організаційних структур та термінології. Такі процеси адаптації 

мають протікати у тісному взаємозв’язку із автоматизованими системами управління, які 

використовуються суб’єктами економіки. 

Метою дослідження є систематизація та порівняльний аналіз підходів до управління 

підприємством, їх характеристика, а також дослідження інформаційного забезпечення процесного 

управління.  

Перехід до процесно-орієнтованого управління фактично означає переміщення акценту на 

управління діяльністю, а не структурами, як це властиво функціональному підходу. Протиріччям є 

те, що процесний підхід мав бути первинним, бо для правильного набору функцій потрібно чітко 

регламентувати процеси. При реалізації процесного підходу виконавці мають значні 

повноваження, збільшується їхня роль, самостійність, а, отже, віддача і задоволення працею. 

Керівники ж звільняються від поточних оперативних питань і повністю концентруються на 

вирішенні стратегічних, системних питань. Таким чином, перехід від функціонального до 

процесного управління є першим етапом підвищення ефективності діяльності cуб’єкта економіки.  

Порівняльна характеристика підходів до управління підприємством представлена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика підходів до управління підприємством 

Підхід Функціональний Процесний 

Об’єкт   

Cуб’єкт економіки розглядається як 

механізм, що володіє набором функцій, 

що розподіляються серед підрозділів 

Cуб’єкт еконoміки представляється набором 

процесів, що проходять через всі підрозділи і 

задіюють всі служби підприємства 

Cуб’єкт 

управління 
Відділ, організаційна структура Бізнес-процес 

Джерело: за даними [9; 10]. 

Як свідчить міжнародний досвід, використання процесного підходу в діяльності суб’єктів 

економіки, особливо в організаціях і установах, що відповідають за безпеку, використання 

сучасних методів IT- підтримки найефективніше в галузі логістики, фінансів і кадрової діяльності. 

Такий комплексний (цілісний) процесний підхід дозволяє спростити побудову IT-системи 

(рішення), що служить для забезпечення функціонування суб’єктів економіки.  

Таблиця 2 

Характеристики функціонального та процесного підходів до управління 

Підхід Функціональний Процесний 

Недоліки 

 

відсутність зацікавленості працівників у 

кінцевому результаті; 

великi накладнi витрати, тривалi терміни 

вироблення управлінських рішень; 

тривалий час для реалізації управлінського 

впливу на виробничий процес; 

низький рівень ефективності діяльності та ін. 

складність його реалізації на практиці 

взаємозалежність осіб, що приймають 

рішення 

Переваги 

 

безконфліктний процес прийняття рішень, що 

виключає взаємозалежність осіб, що 

приймають рішення 

орієнтація на кінцевий результат; 

досягнення високої ефективності 

діяльності; 

гнучкість реагування на зовнішні і 

внутрішні зміни; 

контроль якості процесу, а не кінцевого 

продукту; 

мотивація, оперативність; 

демократична система управління 

Джерело: за даними [9; 10]. 

Стратегії суб’єктів економіки, визначальні способи діяльності і приведення у відповідність 

окремих організаційних компонентів розуміються як специфічне поєднання людей, засобів 

(ресурси) і методів з метою досягнення цілей у встановлених часових межах. Зрештою має бути 

побудована Інтегрована (Багаторівнева) Інформаційна (IT) Система Забезпечення Діяльності 

Логістики, Фінансів і Кадрів [6; 7].  
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Впровадження системи, аналітики, що функціонує в реальному часі і на основі механізмів, 

контролю, оцінки і планування, значно поліпшить процедуру обліку активів, зважаючи на такі 

критерії, як кількість, якість і вартість. На рис. 2 представлена схема реалізації купівлі традиційним 

способом, в якому вказані так звані “чорні діри”. Використання сучасних інформаційних 

технологій, в т.ч. процесного підходу, дозволить їх виключити. 

 

Рис. 2. Схема реалiзацiї закупівель традиційним способом 
Джерело: [9, с. 69].  

Будь-яка організація, установа у сфері безпеки, вимагає застосування набору IT-методів та 

інструментів, які будуються на основі фактичних моделей організацій, установ і підприємств та 

мають базовий характер для проектів організаційних змін, спрямованих на визначення, 

моделювання і оптимізацію процесів. Моделі, створені з використанням базових методів і 

інструментів, дозволяють:  

 документування процесів і використання моделі в процесі їх безперервного 

удосконалення або у рамках інших проектів  організаційних змін;  

 аналізи, симуляції і ефективну актуалізацію моделей і процесів, а завдяки цьому 

швидший відгук на зміни, що відбуваються в турбулентних середовищах;  

 реалізацію курсів для працівників, які повинні ознайомитися зі змінами, що 

впроваджуються в організації і зрозуміти свої завдання в контексті усього процесу.  

Процесний підхід в організаціях, установах або компаніях нині розглядається в якості однієї з 

основних тенденцій у методах ефективного управління. Процес ‒ сукупність послідовних дій, що 

мають початок і кінець, а також чітко визначені дії і результат. Процес, крім того, може бути 

визначений, як послідовність операцій або дій, що робляться в установленому порядку і ведуть до 

досягнення певного результату.  

Логіка роботи інструментів ARIS наступна:  

-за допомогою діаграм описані структури і їх компоненти, наприклад, графічно можна описати 

організаційну структуру і охарактеризувати її компоненти. Те ж саме можна зробити із 

завданнями, побудованими з певною ієрархією. Кожне завдання може бути охарактеризоване 

словесним описом, відповідним пріоритетoм і так далі; 

Керівник 

 Відділ 

убличных публічних 
замовлень 
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Рис. 3. Аналiтико-проектнi iнструментu ARIS 

Джерело: інформаційні матеріали фірми IDS Sheer [7].  

• дані про діаграми і об’єкти, що містяться на них, зберігаються в сховищі ARIS, яким 

виступає реляційна база даних; 

• введені дані можуть бути використані для створення нових схем, таких як карти процесів, у 

яких показується порядок ведення діяльності і хто це робить; 

• дані діаграм обробляються за допомогою скриптів, що створюються за допомогою 

програмного масиву ARIS.  

Дані про об’єкти і взаємозв’язки можуть бути зібрані з багатьох діаграм і представлені у 

вигляді звітів, таблиць або веб-сайтів.  

Iнструменти, що входять до складу ARIS Process Platform, пропонують дуже великі 

можливості, пов’язані з вибором діаграм і об’єктiв, які знаходяться на них. Одночасно, у рамках 

цього проекту, можна обмежити сферу доступних діаграм до декількох найважливіших. Те ж саме 

стосується доступних символів, взаємозв’язків і атрибутів. Найчастіше використовуються такі 

діаграми:  

 схема організаційної структури; 

 діаграма ланцюга доданої вартості; 

 діаграма припливів регулювання Event - drivenProcess Chain (eEPC).  

Набір діаграм дозволяє описати функціонування довільно складеної організації в категоріях 

організаційних структур і бізнес-процесів. Під час побудови діаграм у репозиторії створюються 

автоматично зв’язки між їх складовими частинами, а також діаграмами, для опису динаміки 

процесів. Основні складові частини:  

 дії (функції);  

 події, що передують діям (їх умови) і є їхнім ефектом (результати, дії);  

 взаємозв’язки і логічні оператори;  

 виконавці дій (згідно із схемою організаційної структури),  

 програмне забезпечення,  

 документація.  

Архітектура робить можливою негайну оцінку впливу змін у якомусь елементі (об’єкті), 

наприклад, процесі або інтерфейсі. ARIS робить доступним перегляд взаємозв’язків усіх елементів. 

З метою виконання складніших аналізів, охоплюючих, наприклад, елементи з опосередкованими 

взаємозв’язками, можлива розробка перехресних рапортів з використанням масиву і мови 

програмування, доступних в інструментах ARIS.  
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Процесне впровадження IT-рішень успішно застосували багато світових організацій, установ і 

компаніїй. Застосування (використання) цих рішень в інформаційних проектах, при будівництві 

Інтегрованих (Багаторівневих) Інформаційних Систем Логістики, Фінансів і Кадрів, принесе значні 

організаційні і економічні вигоди. Крім того, може вплинути на поліпшення стану безпеки у 

багатьох сферах нашого життя. 

У сучасній економічній практиці в якості допомоги при впровадженні процесних рішень 

використовуються інформаційні технології. Це дозволяє сучасним та інноваційним способом 

проводити автоматизацію оперативних і офісних завдань.  

Використання ефективних підходів до управління суб’єктів економіки в сучасних умовах 

потребує застосування процесно-орієнтованого підходу. Саме розробка і регламентація процесів 

допоможе керівництву ефективно управляти суб’єктами економіки і бути їм результативними та 

ефективними завдяки максимальному досягненню цілей функціонування. 

Інформаційні технології забезпечують моделювання, організацію, симуляцію і аналіз, що дає 

змогу управляти процесами. Найбільша вигода від впровадження інформаційних технологій 

виходить в результаті впровадження радикальних, обдуманих організаційних змін. Ці зміни не 

залежать від реалізації нової IT-системи або комп’ютеризації відокремлених процесів. Вони також 

не мають бути використані при відсутнoстi зрозумілих, чітко визначених процесів у новому 

неперевіреному динамічному середовищі суб’єктiв економіки. Інформаційні технології можуть 

ініціювати процеси змін в організації діяльності суб’єктiв економіки, але найбільш прийнятною є 

ретельна реконструкція процесів. Тільки такий підхід дає кращий економічний ефект. 

У перспективі подальших досліджень є розробка методики і обґрунтування наукових засад 

ефективного і найбільш спрощеного переходу до процесно-орієнтованого підходу в управлінні 

суб'єктами економіки. 
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The article substantiates the relevance of the study of the issue related to the formation of 

financial institutional infrastructure under the influence of the budget system of the country. Author's 

interpretation of financial institutional infrastructure is presented, the role of the budget system as a 

catalyst for the effectiveness of its functioning is explored. In our opinion, the financial institutional 

infrastructure is a combination of financial and credit institutions of state and private ownership, which 

manage the financial flows of the economic system, help to minimize the costs of servicing financial 

relations and stimulate the qualitative and quantitative development of the subjects of the state 

economic system. The main disadvantages, problems and directions of improvement of the budgetary 

system of Ukraine were studied. The relationship between the budget system and the financial 

institutional infrastructure is revealed. A range of measures is proposed that will help them 

simultaneously and harmoniously improve, namely, the mechanism of decentralization of the budget 

system, which will allow to react situatively and quickly to the economic demands of the society, 

improve the elasticity of the budget system and increase the level of competitiveness of economic 

entities, especially in the global market. In order to ensure the effectiveness of financial institutional 

infrastructure, it is proposed to formulate it in full synergy with the budget system at the local level, 

decentralize financial responsibility centers and the mechanism for making managerial decisions. 

Coordinate the activities of individuals, business entities and state based on the principles of a market 

economy with the help of built-in mechanisms of influence on financial markets, financial status of 

business entities and purchasing power of individuals who receive their profits in the economic space 

of Ukraine. 

Key words: budget system, decentralization, financial institutional infrastructure, financial 

institutions, elasticity of the budget system, investments, financing, business entities. 
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УДК 336.71  

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ  

М. Мрочко, Я. Колодій 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Досліджено чинники, що впливають на ефективність банківської діяльності; за допомогою 

кореляційного аналізу визначено фактори рентабельності вітчизняних банків. 

Ключові слова: прибутковість банку, діловий цикл, банківський капітал, кредитний ризик, 

кореляційний аналіз. 

Сьогодні банки відіграють провідну роль у фінансуванні розвитку як окремих галузей, так і 

національної економіки загалом. Надійний та прибутковий банківський сектор спроможний краще 

протистояти потрясінням та підтримувати стійкість фінансової системи, що набуває особливої 

важливості у вітчизняних умовах, які характеризуються тривалою політичною та економічною 

нестабільністю. Саме тому дослідження чинників, що визначають ефективність функціонування 

банків залишається надзвичайно актуальним. 

Питання ефективності банківської діяльності та чинників, що на неї впливають вивчали такі 

науковці як: П. Атаназоґлу, А. Берґер, Ф. Моліньє та Дж. Торнтон, А. Демірґук-Кунт і Г. Хайзінґа, 

М. Осборн та інші. Проте варто зазначити, що фактори прибутковості українських банків не є 

дослідженими достатньо детально, а тому потребують подальшого вивчення. 

Метою статті є визначення внутрішніх та зовнішніх чинників ефективності діяльності банків 

України, аналіз та обґрунтування їхнього впливу. 

Враховуючи особливості функціонування банку як фінансового посередника, під 

ефективністю його діяльності слід розуміти досягнення максимального прибутку при 

встановленому допустимому рівні ризику [6, c. 54]. Найчастіше її характеризують за допомогою 

показників рентабельності, до основних із яких можемо віднести рентабельність активів (ROA) та 

рентабельність власного капіталу (ROE). Перший коефіцієнт віддзеркалює здатність банку 

генерувати прибутки зі своїх активів, а рентабельність власного капіталу, у свою чергу, відображає 

норму прибутку на інвестований акціонерами капітал. 

Прибутковість діяльності банку залежить від взаємодії комплексу чинників як внутрішнього, 

так і зовнішнього характеру. Внутрішні – ті фактори, які безпосередньо пов’язані з самим банком 

та піддаються впливу банківського менеджменту. Зовнішніми факторами виступають 

макроекономічні чинники, що впливають на діяльність конкретного банку, але є незалежними від 

нього. Їх, у свою чергу, можна поділити на загальні, тобто ті, що притаманні економіці в цілому, а 

також чинники, які є специфічними для банківської індустрії (наприклад, рівень конкуренції, 

державне регулювання тощо). 

У науковій літературі найчастіше досліджуються такі внутрішні чинники прибутковості банку 

як ризик-менеджмент, управління витратами, банківський капітал, продуктивність праці, розмір 

банку тощо. 

Потреба у ризик-менеджменті банківської діяльності лежить у самій природі фінансового 

посередництва. Вважається, що низька якість активів і пов’язані з нею кредитні ризики, а також 

ризик ліквідності є основними причинами дефолту банків [1, c. 7-8]. 

Методичними вказівками Національного банку України з інспектування банків “Система 

оцінки ризиків” кредитний ризик визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень 

та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати 
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умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе 

зобов’язання. Він виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобов’язання про їх надання, 

інвестує кошти або іншим чином ризикує ними [7, с. 6]. 

Вплив кредитного ризику на ефективність діяльності банку пояснюється тим, що у разі 

наявності значної частки проблемних активів банк несе збитки через неповернення виданих 

кредитів та недоотримання процентних доходів. У зв’язку зі зростаючими ризиками збільшуються 

і відрахування у резерви, що також негативно впливає на прибутковість банку. 

Ризик ліквідності ‒ ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність 

банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. 

Він виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел 

фінансування та виконувати позабалансові зобов’язання [7, с. 7]. 

Ці два види ризиків тісно пов’язані між собою. Наприклад, якщо банк кредитує проблемні 

проекти, у нього можуть виникнути труднощі з коштами для виконання своїх зобов’язань перед 

вкладниками. Тоді (якщо вартість активів зменшуватиметься) вкладники можуть вимагати 

повернення своїх коштів. Тобто, через зменшення грошових потоків та знецінення кредитних 

активів, кредитний ризик може збільшувати ризик ліквідності. Наявність такого зв’язку у 

банківській системі України підтверджується дослідженням Цай та Чжан [11]. 

Важливим визначником прибутковості банку є також ефективне управління його витратами. 

Загальні витрати банку (за вирахуванням відсоткових платежів) можемо поділити на операційні та 

інші витрати (як от податки, амортизаційні відрахування і т.д.), із яких лише перші можуть 

розглядатися як продукт банківського менеджменту. Очікується, що підвищення якості такого 

управління сприятиме зростанню ефективності банку та, як наслідок, його прибутковості [1, c. 8]. 

Підтвердження позитивного зв’язку між ефективним управлінням витратами та прибутковістю 

знаходимо у праці Моліньє та Торнтона, які здійснювали дослідження діяльності європейських 

банків [4]. 

Цікавим чинником впливу на прибутковість банку виступає його капітал. Згідно з поширеною 

теорією, між згаданими вище змінними існує негативна залежність, тобто при вищому рівні 

капіталу рентабельність є нижчою. Це обґрунтовується високими витратами на володіння 

капіталом та зменшенням вигоди від оподаткування (яку банк отримує через вирахування 

відсоткових платежів із об’єкту оподаткування) при підвищенні рівня капіталу. 

Але існує і позитивний вплив капіталу на рентабельність. Наприклад, він може проявлятися 

через те, що капітал трактується як сума власних коштів, доступних для підтримки банківського 

бізнесу та є своєрідною “подушкою безпеки” на випадок несприятливих подій, тобто потенційні 

витрати у разі фінансових труднощів (у т.ч. банкрутства) знижуються. Другим аргументом слугує 

припущення, що банки, які очікують мати кращі показники діяльності, передають цю інформацію 

через вищий рівень капіталу [1; 2]. 

Щодо зовнішніх факторів впливу на прибутковість банківської діяльності, які часто 

досліджуються, то до них належать фаза ділового циклу, рівень доходів населення, темп росту 

грошової маси та інфляційні очікування. 

Існує декілька причин, чому прибутковість банків може бути проциклічною. По-перше, обсяги 

кредитування знижуються у періоди економічних спадів, адже воно асоціюється з підвищеним 

рівнем ризику. До того ж, резерви, сформовані банком, будуть вищі у цей період у зв’язку зі 

зниженням якості кредитів [1, c. 14]. 

Зміна доходів населення також є важливим зовнішнім чинником, адже з нею пов’язують зміну 

в можливостях банків щодо залучення коштів. Так, наприклад, зростання доходів населення 

спричинятиме збільшення його заощаджень, значна частина з яких знаходить своє вираження у 

формі депозитів або інших банківських продуктів. 

Подібно до доходів населення, показник темпів росту грошової маси відображає розширення 

ринку та, як наслідок, зростаючі можливості підвищення прибутку. 

Характер впливу інфляційних очікувань на прибутковість банків залежить від того, наскільки 

передбачуваною є інфляція. Прогнозованість інфляції менеджментом банків дозволяє коригувати 

відсоткові ставки таким чином, щоби їхні доходи зростали швидше, ніж витрати та, відповідно, 
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генерували вищі прибутки. Прогнозованість інфляції, у свою чергу, залежить від зрілості та 

розвинутості економіки країни [1, c. 9-10].  

Проаналізуємо прибутковість банківської системи України протягом 2008-2017 рр. та 

визначимо фактори, які впливали на неї. 

Як видно з рисунку 1, протягом останніх десяти років показники рентабельності банківської 

системи України були на низькому рівні. Так, лише у 2008 та 2012-2013 рр. рентабельність активів 

та власного капіталу була вищою нуля. Протягом аналізованого періоду обидва показники 

рухалися в одному напрямку, із двома значними падіннями у 2009 р. та 2014-2016 рр., тобто в 

періоди банківських криз. 

 

Рис. 1. Прибутковість діяльності банків України протягом 2008-2017 рр. (без урахування 

неплатоспроможних банків) 

Після світової фінансової кризи 2008-2009 рр. економіка почала виходити із глибокої рецесії. 

Довіра до банківського сектору відновлювалася, зростали обсяги депозитів та покращувалася 

прибутковість банків. Однак, після нетривалого відновлення, у 2014-2015 рр. настала нова 

економічна криза, що призвела до суттєвого зниження рентабельності банківської діяльності. 

Сильна девальвація гривні разом зі зростаючою інфляцією спричинили значний відплив депозитів, 

а обсяг непрацюючих кредитів при цьому зріс [11, c. 23]. 

Вже у 2017 р. відбулося підвищення прибутковості банків, але компанія Standard & Poor’s у 

своїй “Оцінці ризиків банківської системи країни”, зазначає, що, через непередбачуваність 

безпекової ситуації, політичну та економічну нестабільність в країні, ризики української 

банківської системи все ще залишаються одними з найвищих у світі [11, c. 23]. 

Для оцінки чинників впливу на прибутковість банківської системи України нами було вибрано 

наступні незалежні змінні: 

1) фаза ділового циклу, яка представлена річною ставкою росту реального ВВП країни; 

2) доходи населення – відображає індекс реальної заробітної плати; 

3) зростання ринку – змодельоване за допомогою річного приросту грошової маси 

(грошовий агрегат МЗ), яка включає готівкові кошти в обігу поза депозитними 

корпораціями, переказні депозити в національній та іноземній валютах, інші депозити, а 

також цінні папери (крім акцій) [8, c. 12]; 

4) капітал банку – відображає співвідношення власного капіталу та активів; 

5) рівень ліквідності – відображає коефіцієнт миттєвої ліквідності, який розраховується як 

співвідношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань; 



ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ  

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 

 

61 

6) якість активів банку – розраховано за допомогою частки NPL (непрацюючих кредитів) у 

загальному кредитному портфелі; 

7) фактор управління операційними витратами, який було проаналізовано за допомогою 

частки операційних витрат у загальних активах банку. 

Як залежна змінна у нашому дослідженні виступає показник рентабельності активів.  

Результати кореляційного аналізу наведені в таблиці 1. Охарактеризуємо їх детальніше. 

Таблиця 1 

Кореляційний аналіз факторів прибутковості банківської системи України 

Змінна Показник 
Коефіцієнт 

кореляції (r) 

З
ал

еж
н

а 

зм
ін

н
а 

Прибутковість Рентабельність активів  

Ф
ак

то
р
и

 

З
о
в
н

іш
н

і Фаза ділового циклу Ріст реального ВВП 0,56 

Доходи населення 
Індекс реальної заробітної 

плати 
0,82 

Зростання ринку Ріст грошової маси (М3) 0,76 

В
н

у
тр

іш
н

і Капітал Капітал / Активи 0,68 

Ліквідність 
Коефіцієнт миттєвої 

ліквідності 
-0,55 

Джерело: розраховано авторами на основі даних Національного Банку України та Державної служби 

статистики України [9; 10]. 

Аналіз проводився за період 2008-2017 рр. по всій банківській системі України сукупно (без 

урахування неплатоспроможних банків). За необхідності, при розрахунках здійснювалося 

коригування на інфляцію. Фаза ділового циклу, доходи населення, а також зростання ринку 

аналізувалися нами з лагом в 1 період, оскільки вплив цих чинників на прибутковість проявляється 

не одразу. 

З метою уникнення залежності змінних через включення прибутку у власний капітал банку, 

змінна капіталу теж аналізувалася з часовим лагом. 

Із таблиці 1 бачимо, що між приростом реального ВВП та рентабельністю існує позитивна 

залежність. Це підтверджує висунуту вище гіпотезу про те, що прибутковість банків є 

проциклічною, тобто такою, що схильна до росту в періоди економічного піднесення і навпаки, до 

зниження в періоди спаду в економіці. 

Значний позитивний зв’язок існує також між прибутковістю та доходами населення і 

приростом грошової маси (коефіцієнт кореляції 0,82 і 0,76 відповідно). Ці дві змінні є тісно 

пов’язаними між собою, адже відображають розширення ринку і перебувають під впливом обсягів 

депозитів системи. Таким чином, можемо зробити висновок, що збільшення можливості залучення 

коштів сприяє підвищенню банківських прибутків і навпаки. 

Як видно із даних таблиці, за період 2008-2017 рр. нами було знайдено істотну пряму 

залежність між рівнем банківського капіталу та рентабельністю банків. Важливим обґрунтуванням 

отриманих результатів слугує твердження про циклічність залежності прибутковості банку від 

його капіталу. У час криз банкам важливо втримувати довіру зі сторони вкладників, і одним із 

сигналів надійності є високі обсяги капіталу, тому в такі періоди часто спостерігається позитивний 

зв’язок між аналізованими змінними [5, c. 1]. 

Від’ємне значення коефіцієнта кореляції між рівнем ліквідності та прибутковістю пояснюється 

тим, що утримання значних обсягів високоліквідних активів пов’язане з втраченими вигодами від 
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їхнього інвестування, тому чим вищими є обсяги таких активів, тим більше потенційних доходів 

банк недоотримує. 

Такий результат також свідчить про те, що принцип розрахунку показника миттєвої ліквідності 

некоректно відображає її рівень у банку, адже враховує показники балансу на певну дату, тобто є 

статичним [3]. Тому Національним банком було прийнято рішення з 1 грудня 2018 року 

запровадити новий норматив ліквідності ‒ коефіцієнт покриття ліквідності (LCR), що дозволить 

підвищити стійкість банківської системи до короткострокових шоків ліквідності [10]. 

Інші чинники, а саме якість активів банку та управління операційними витратами протягом 

аналізованого періоду не демонстрували значущого зв’язку з прибутковістю банківської системи. 

Отже, у процесі своєї діяльності банк піддається впливу багатьох внутрішніх та зовнішніх 

чинників, що відображається на його ефективності. Здійснивши кореляційний аналіз зв’язку 

прибутковості банківської системи України протягом 2008-2017 рр. та факторів, що на неї 

впливають, можемо зробити висновок, що основними чинниками є фаза ділового циклу економіки, 

приріст доходів населення, ставка росту грошової маси, а також внутрішні фактори: рівень 

капіталу та ліквідності. Крім рівня ліквідності, усі виявлені залежності є позитивними. Це означає, 

що рентабельність змінюється в одному напрямку з факторами. 

Перспективами подальших досліджень є аналіз інших чинників, які можуть мати вплив на 

ефективність діяльності банків України, а також детальна оцінка причинно-наслідкових зв’язків 

між змінними за допомогою різноманітних методів економіко-математичного моделювання. 

 

Список використаної літератури 

1. Athanasoglou P. P., Brissimis, S. N. & Delis, M. D. (2005). Bank-specific, Industry Specific and Macroeconomic 

Determinants of Bank Profitability. Bank of Greece Working Paper No. 25. 

2. Berger, A.N. (1995). The relationship between capital and earnings in banking. Journal of Money, Credit, and 

Banking, 27, 432-456. 

3. Krupka I. Modern international regulatory requirements for bank’s liquidity / Krupka I., Pan’kiv С. // Бізнес 

інформ. – 2013. – № 6. – 384 с. – С. 337–341. 

4. Molyneux, P., Thornton, J. (1992). Determinants of European bank profitability: A note. Journal of Banking and 

Finance 16, 1173-1178.  

5. Osborne, M., Fuertes, A., & Milne, A. (2009). Capital and profitability in banking: Evidence from US banks. 

Working Paper Series. 

6. Данилюк Є. Визначення ефективності банківської діяльності / Є. Данилюк // Ринок цінних паперів 

України. ‒ 2012. ‒ № 5-6. ‒ С. 53-57.  

7. Методичні вказівки Національного банку України з інспектування банків “Система оцінки ризиків”: 

постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36986 

8. Методологічний коментар Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=51441 

9. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

10. Офіційний веб-сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/. 

11. Цай Р. Вплив кредитного ризику на ризик ліквідності: приклад українських банків / Р. Цай, М. Чжан // 

Вісник Національного банку України. – 2017. – № 241. – С. 22-35. 

 

Стаття надійшла до редколегії 17.01.2018 

Прийнята до друку 01.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 



ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ  

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 

 

63 

THE DETERMINANTS OF BANK EFFICIENCY IN UKRAINE 

M.  Mrochko, Y. Kolodiy 

Ivan Franko National University of Lviv  

By employing correlation analysis, this study examines the internal and external determinants of 

profitability of Ukrainian banks between 2008 and 2017. 

During the last decade the efficiency of Ukrainian banking industry was at a very low level. 

Having not managed to recover from the financial crisis of 2008, it faced another one in 2014 that was 

accompanied by a strong devaluation of national currency and rapid inflation. Deposit outflows, as 

well as growth of non-performing loans, resulted in negative profitability. In 2017, Ukrainian banks 

have improved their performance but, due to political and economic uncertainty, risks in the banking 

industry still remain very high. 

The conducted study shows that over the period of 2008 to 2017 there was a significant positive 

relationship between bank profitability and business cycle. The same correlation is observed with the 

bank capital variable. These results support the hypothesis about procyclical behaviour of bank 

profitability. 

Also, the evidence in favour of negative relationship between efficiency and liquidity was found. 

In addition, we have discovered the positive correlation between profitability and factors such as 

personal income and market growth. 

Key words: bank profitability, business cycle, bank capital, credit risk, correlation analysis. 
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УМОВИ ЗАПОЧАТКУВАННЯ СХЕМИ ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТУ ДЛЯ 

АГРАРНИХ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

О. Олійник-Данн, Я. Пашук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Розкрито теоретичні засади схеми гарантування кредиту, визначено потребу в коштах для 

створення схеми гарантування кредитів для малих і середніх аграрних підприємств в Україні. 

Надано рекомендації стосовно створення схеми гарантування кредитів з урахуванням 

міжнародного досвіду. 

Ключові слова: схема гарантування кредиту, малі і середні підприємства, агробізнес. 

Розвиток малих і середніх підприємств (МСП) зумовлює прогрес сучасного суспільства та є 

ознакою економіки ринкового типу, а також сприяє розвитку економіки, підвищенню зайнятості. 

Нестача власних ресурсів спонукає такі підприємства до пошуку джерел фінансування. 

Одним з найбільш проблематичних питань фінансового забезпечення є обмеженість у доступі 

до кредитних ресурсів підприємств малого і середнього агробізнесу. Обмежений доступ до 

кредитування сільськогосподарських підприємств викликаний кредитним раціонуванням, а 

ефективним ринковим механізмом подолання є схема гарантування кредиту (СГК). 

У багатьох країнах гарантування кредитів є ключовим інструментом стимулювання розвитку 

реального сектору економіки. Тож на сьогодні це питання є актуальним та потребує вирішення. 

Питання раціонування кредиту досліджували такі науковці, як: Д. Вебб, Д. Жаффе, Д. Меза, 

Т. Рассел, Д. Стігліц та Е. Уейсс, Д. Ходгман. 

Дослідженню та вивченню питань в сфері системи гарантування кредиту присвятили праці такі 

вітчизняні та іноземні фахівці: Т. Бек, М. С. Ващик, А. Грін, О. Є. Гудзь, К. Ервін, К. Ервін, 

Л. Клапер, А. Кресченцо, Ю. Мендоза, О. Олійник, Й. Ретемен, Р. Самьюх, Л. Твінаме, І. Усугі та 

інші.  

Метою статті є обґрунтування впровадження та розробка рекомендацій щодо створення схеми 

гарантування кредиту для малих і середніх аграрних підприємств в Україні. 

Розблокувати доступ до фінансування в секторі агробізнесу в Україні є головним пріоритетом 

політики з метою підвищити продуктивність і залучити більше вітчизняних та іноземних 

інвестицій. Сектор агробізнесу завжди відігравав важливу роль в українській економіці і має 

потенціал стати джерелом розвитку у майбутньому. 

Аграрні малі і середні підприємства не мають доступу до фінансових послуг, навіть якщо вони 

мають прибутковий проект. Ця проблема розглядається як з боку попиту (аграрні МСП), так і з 

боку пропозиції (фінансові установи) [2]. 

В зв’язку з кредитним раціонуванням, сутність якого полягає в тому, що підприємство не може 

отримати кредит взагалі або в необхідному обсязі навіть в тому випадку, коли готове заплатити 

більш високу процентну ставку, виникає обмежений доступ до кредитних ресурсів МСП. Різні 

інструменти державної кредитної підтримки можуть знизити неефективність, яка викликана 

кредитним раціонуванням сільськогосподарських підприємств [6]. 

Схема гарантування кредитів виступає основним інструментом стимулювання розвитку 

реального сектору економіки, так як держава напряму не втручається у надання кредиту. 

СГК може розблокувати доступ до фінансування малих і середніх підприємств аграрної сфери, 

які не можуть отримати кредит взагалі або в необхідному обсязі, навіть коли може заплатити 
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більшу процентну ставку або через відсутність застави. СГК дозволяє зменшити вимоги до застави, 

понизити процентні ставки, зменшити інформаційну асиметрію між банками і малими й середніми 

підприємствами [5]. 

ОЕСР рекомендувала започаткувати Схему гарантування кредиту (СГК) як інструмент 

розподілення ризику та зниження видатків на навчання для комерційних банків України, з метою 

стимулювати банки до інвестування у кредити для сегменту МСП, що недостатньо охоплений 

банківськими послугами, і тим самим збільшити обсяг формалізованого фінансування для 

аграрних МСП в Україні [1].  

Схема гарантування кредитів для сільського господарства є ефективним інструментом щодо 

покращення фінансування фермерських господарств та домогосподарств у сільській місцевості. В 

такій діяльності зазвичай задіяні три сторони:  

 держава (орган державного управління); 

 приватні учасники схеми (банки); 

 МСП: вони отримують позику і забезпечують погашення боргу.  

Для забезпечення доступу до кредитів МСП аграрної сфери України необхідно передбачити 

такі параметри СГК: мета, цільова група, фінансування, ціноутворення, управління ризиками, 

управління схемою [5]. 

Для оцінки потреби у коштах для СГК скористаємося Положенням “Про визначення банками 

України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями”, затвердженого 

постановою правлінням Національного банку України від 30 червня 2016 р. № 351. 

Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, 

“Про Національний банк України”. Підходи, визначені цим Положенням, ґрунтуються на 

принципах і рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду, включаючи 

застосування компонентів кредитного ризику (EAD – експозиція під ризиком, PD – імовірність 

дефолту боржника / контрагента, LGD – втрати в разі дефолту). 

Відповідно до цього положення оцінимо приблизну потребу у коштах для СГК як суму 

кредитного ризику за кредитами усіх аграрних МСП. Для цього на 31.12.2016 р. оцінимо 

ймовірність дефолту усіх аграрних МСП та середній клас боржника на основі агрегованих даних 

їхніх балансів та звітів про фінансові результати, обчисливши відповідні фінансові коефіцієнти (на 

основі додатку 7 та 9 до Положення № 351). 

Алгоритм оцінки фінансового стану боржника – юридичної особи з метою визначення 

значення коефіцієнта ймовірності дефолту:  

1) Виходячи з належності підприємства, відповідно до законодавства України, до великого, 

середнього або малого та виду його економічної діяльності, обирається модель розрахунку 

інтегрального показника фінансового стану боржника – юридичної особи (таблиці 1, 2 додатку 7 до 

Положення № 351). 

Моделі розрахунку інтегрального показника боржника ‒ юридичної особи для аграрних 

підприємств:  

• середнього підприємства Z = 2,767 + 0,309 • X11+ 0,821 • X15 + 0,577 • X1+ 0,504 • X10 + 

0,291 • X16 

• малого підприємства Z = 2,844 + 0,650 • X11+ 0,506 • X3 + 1,689 • X10 + 0,287 • X4+ 0,656 • 

X7 + 0,608 • X5 + 0,373 • X2. 

2) За даними фінансової звітності підприємства визначимо фінансові показники, які 

використовуються для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника – 

юридичної особи (таблиця 3 додатку 7 до Положення № 351). Для розрахунку показників табл. 1 

використовуємо дані балансів та звітів про фінансові результати середніх і малих підприємств зі 

статистичного збірника “Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та 

мікропідприємництва” за 2016 р. [10]. 

 

 

 

 



О. Олійник-Данн, Я. Пашук 

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 
66 

Таблиця 1 

Фінансові показники, що використовуються для розрахунку інтегрального показника 

фінансового стану боржника-юридичної особи 

Фінансовий показник 
Середні 

підприємства 

Малі 

підприємства 

K1, MK1 - показники покриття борг 0,208 - 

K2, MK2 - показники рентабельності активів - 0,038 

K3 - показник покриття фінансових витрат за результатами - 1,004 

K4, MK4 - показники капіталу - 0,139 

K5, MK5 - показники маневреності робочого капіталу - 0,078 

K7, MK7 - показники швидкої ліквідності - 0,048 

K10 - показник загальної ліквідності 1,449 - 

MK10 - показник оборотності робочого капіталу - 0,510 

K11 - показник здатності обслуговування боргу 2,078 - 

MK11 - показник покриття боргу операційним прибутком - 1,725 

K15 - показник частки неопераційних елементів балансу 0,393 - 

K16 - показник операційного прибутку до відрахування 

амортизації 
0,578 - 

Джерело: розраховано за даними [10]. 

3) Розрахуємо інтегральний показник фінансового стану боржника – юридичної особи (за 

обраною моделлю таблиць 1, 2 додатку 7 до Положення № 351). 

Таблиця 2 

Інтегральний показник фінансового стану боржника – юридичної особи 

Підприємство середнє мале 

Моделі розрахунку 

інтегрального 

показника боржника - 

юридичної особи для 

аграрних підприємств 

Z = 2,767 + 0,309 · X11+ 0,821 · 

X15 + 0,577 · X1+ 0,504 · X10 + 

0,291 · X16 

 

Z = 2,844 + 0,650 · X11+ 0,506 · X3 + 

1,689 · X10 + 0,287 · X4+ 0,656 · X7 + 

0,608 · X5 + 0,373 · X2 

 

Розрахунок 
Z = 2,767 + 0,309 · 2,078+ 0,821 · 

0,393 + 0,577 · 0,208+ 0,504 · 

1,449 + 0,291 · 0,578 

Z = 2,844 + 0,650 · 1,725+ 0,506 · 

1,004 + 1,689 · 0,510 + 0,287 · 1,139+ 

0,656 · 0,048 + 0,608 · 0,078 + 0,373 · 

0,038 

Значення 4,751 5,468 

Джерело: складено за [10, 7]. 

4) Визначимо клас боржника – юридичної особи. Найвищий клас боржника – 1, найнижчий – 

9. 

Відповідно до значення інтегрального показника фінансового стану для сільського 

господарства маємо для середніх підприємств клас 1, а для малих клас 2 (на основі додатку  7 

таблиці 4 і 5 Положення № 531). 

5) Визначаємо значення коефіцієнта ймовірності дефолту PD боржника – юридичної особи 

згідно з додатком 9 до Положення № 351, виходячи зі скоригованого класу боржника (табл. 1): для 

середніх підприємств PD – в межах 0,005-0,009, для малих PD – 0,01-0,019. Керуючись принципом 

обережності, у подальших обчисленнях використовуємо найгірші значення із наведених діапазонів. 
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Отже, відповідно до визначеного класу боржника для аграрних МСП, зробимо наступні 

висновки: клас 1 – фінансовий стан високий – високий рівень платоспроможності, зокрема є 

можливість погасити заборгованість та відсотки за кредитом відповідно до умов кредитного 

договору; клас 2 – фінансовий стан вище середнього – також існує спроможність виконувати свої 

зобов’язання, проте є недостатній рівень захищеності щодо можливих ризиків. 

Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за активами на індивідуальній основі за 

такою формулою: 

CRінд = PDінд* х LGDінд х EADінд, 

де CRінд ‒ розмір кредитного ризику за активом на індивідуальній основі; 

PDінд ‒ коефіцієнт імовірності дефолту боржника / контрагента за активом, визначений 

банком згідно з вимогами цього Положення (візьмемо найнижче значення 

коефіцієнтів PDінд); 

LGDінд = 1 – RRінд (для спрощення , припустимо, що показник LGDінд = 1); 

EAD – розмір експозиції під ризиком (для спрощення вважаємо, що показник дорівнює 

загальній сумі залишку кредитів всіх аграрних підприємств на 31.12.2016 р.). 

Так, як статистичні дані по залишках кредитів окремо для малих і середніх підприємств 

відсутні, тому розрахунки проведемо наступним чином: проведемо оцінку розміру кредитного 

ризику на основі загального розміру експозиції під ризиком – 55 096 млн грн та вважатимемо, що 

коефіцієнт імовірності дефолту для середніх підприємств – 0,009, це оптимістична оцінка, для 

малих підприємств, 0,019 – песимістична оцінка. Обчислимо компромісну оцінку як середню 

арифметичну з оптимістичної і песимістичної оцінок (табл. 3). 

Таблиця 3 

Кредитний ризик середніх та малих сільськогосподарських підприємств в Україні  

станом на кінець 2016 р. 

Показник Середні підприємства Малі підприємства 

Коефіцієнт імовірності дефолту 0,009 0,019 

Розмір експозиції під ризиком, млн грн 55 096 

Розмір кредитного ризику, млн грн 770 

Джерело: складено за [7, 10]. 

З даної таблиці бачимо, що приблизна потреба у коштах для створення СГК складає 

770 млн грн. 

Спираючись на досвід більшості країн, де початкові кошти для започаткування СГК надають 

центральні органи влади або ж донори, вважаємо, що найбільш життєздатною СГК в Україні буде 

схема у приватному управлінні, що отримає певну початкову підтримку як від держави так і від 

донорів. Додатковими джерелами фінансування можна розглядати членські внески та інвестиції. 

Відповідно, якщо можливо, до фінансування схеми потрібно залучити низку різних учасників, 

включно з приватними фінансовими установами. 

Взагалі, підтримуємо рекомендації ОЕСР і вважаємо, що фінансування може бути 

організовано спільно Україною (наприклад, 50 %) та міжнародними фінансовими установами, 

такими як ЄІБ, ЄБРР, КфВ (інші 50 %).  

Держава зазвичай грає первинну роль у фінансуванні схеми. Це допомагає покращити довіру 

до СГК в очах інших учасників [2]. 

На додаток до засад для СГК, були визначені її базові характеристики. В ширшому сенсі, 

базові характеристики – це важливі рішення у сфері політики стосовно місії, націляння й типу 

СГК. Базові характеристики подані далі у таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Рекомендовані базові характеристики для СГК в Україні 

Пара-

метр  
Пояснення Приклад 

Місія Визначити основну мету і 

довготерміновий фокус, 

які зазвичай залишаються 

незмінними з плином часу 

Основні цілі фонду є наступними:   

допомогти розвитку підприємств МСП, які не мають достатньо 

застави та фінансових ресурсів, за рахунок забезпечення сприятливих 

умов кредитування  мотивувати збільшення кредитування 

забезпечити реалізацію державних пріоритетів  здійснювати 

прибуткову діяльність 

Операці-

йні 

характе-

ристики 

Визначити наступне: 

види послуг 

вимоги до позичальників 

 

максимальна сума гарантії 

максимальний термін 

плата за гарантії  

 

відсоток покриття кредиту 

гарантією 

процедура надання 

гарантії та система 

управління ризиками  

валюта 

 

кредитні та лізингові гарантії для пріоритетних проектів; 

підприємства МСП та приватні підприємці (чисельність працюючих 

до 250 та річний оборот до 50 млн євро), які працюють щонайменше 

3 роки; 

1 млн євро; 

 

7 років; 

в ідеалі плата повинна залежати від ризику; міжнародним стандартом 

є 0,8-2,3 % річних від суми гарантії  

на перших порах ‒ до 50 % кредиту, пізніше ‒ до 70 % 

 

через ретельно відібрані банки і лізингові компанії, які також є 

одержувачами фінансування МСБ від міжнародних фінансових 

організацій або з інших джерел  

кредити у національній та іноземній валютах 

Фінансу-

вання 

Визначити джерела та 

обсяг фінансування  

Фінансування може бути організовано спільно Україною (наприклад, 

50 %) та міжнародними / двосторонніми фінансовими установами, 

такими як ЄІБ, ЄБРР, КфВ (інші 50 %).  

Кошти можуть бути вкладені у (високоліквідні) активи для 

збільшення прибутку  

Статутний капітал фонду спочатку може бути встановлений на рівні 

10 млн євро, що допоможе згенерувати приблизно 50 млн євро 

гарантій 

Корпора-

тивне 

управлі-

ння 

Розробити план організації 

та управління схемою  

Фонд створюється у формі акціонерного товариства.  

Держава володіє 50 % акцій фонду (в особі Міністерства фінансів)  

Загальні збори акціонерів, наглядова рада і правління фонду є 

органами управління фонду.  

Норматив

но-

правова 

база 

Дотримуватись 

законодавчих та 

нормативних вимог  

Будь-які небанківські юридичні особи, що забезпечують надання 

гарантій третім особам в якості послуги, повинні бути ліцензовані 

відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-III від 12 липня 

2001 року.  

Діяльність цих юридичних осіб знаходиться під контролем 

Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.  

Джерело: складено за [4]. 
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Ці конкретні рекомендації щодо започаткування СГК в Україні будуть реалізовані 

ефективніше, якщо будуть підтримані комплексом реформ. 

В цілому за рекомендаціями експертів ОЕСР, управління схемою повинно бути побудовано в 

такій спосіб, щоб забезпечити її сталість та уникнення проявів корупції. Необхідно запровадити 

чіткі заходи контролю, прозорість і деталізовану звітність щодо наданих гарантій. Це полегшить 

оцінку результативності операцій та кінцевого впливу СГК на сектор агробізнесу [2]. 

МСП є основою сталого розвитку економіки, проте вони стикаються з проблемою доступу до 

фінансування. Передумовою успішного функціонування МСП є запровадження в Україні СГК для 

малих і середніх аграрних підприємств. СГК дозволяє зменшити вимоги до застави, понизити 

процентні ставки, зменшити інформаційну асиметрію між банками і малими й середніми 

підприємствами.  

Розрахунок показав, що орієнтовна потреба у створенні СГК становить 770 млн грн 

Фінансування СГК на початку слід забезпечити як за рахунок держави, так і за рахунок 

міжнародних фінансово-кредитних установ. 
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Small and medium enterprises (SMEs), in spite of their significant contribution to agribusiness in 

Ukraine, have limited access to finance. The main reason of this limited access to finance of SMEs is 
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credit rationing. The introduction of loan guarantee scheme (LGS) can decrease the negative effect of 

credit rationing. LGS is an effective instrument to support SMEs, because it requires lower collateral, 

decreases interest rates, and reduces information asymmetries between banks and SMEs. Ukraine 

should validate the following key components of effective LGS: mission, target group, funding, 

pricing, risk management, regulation and governance. The assessment of the need for funds for LGS 

was carried out on the basis of the Regulation “On the determination of banks of Ukraine the size of 

credit risk in active banking operations”. The size of the funds to create a scheme was set at 700 

million UAH. The article substantiates that the financing of the LGC in the beginning should be 

ensured both at the expense of the state and at the expense of the international financial institutions. 

Key words: loan guarantee scheme, small and medium enterprises, agribusiness. 
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РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

Н. Пайтра 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Розглянуто сутність теорії корпоративного управління та обґрунтовано її значення для 

посилення конкурентоспроможності підприємств, у тому числі банківських установ. Визначено 

поняття агентської проблеми та її вплив на реструктуризацію капіталу. Встановлено важливість 

ради директорів та наглядової ради у процесі реалізації функцій корпоративного управління.  

Ключові слова: теорія корпоративного управління, агентська проблема, рада директорів, 

наглядова рада, акціонерне товариство, банк. 

У сучасних умовах, коли економіка, як ніколи, потребує значної кількості фінансових ресурсів 

для посткризового відновлення та зростання, особливого значення набуває стабільність банківської 

системи, яка є каталізатором заходів держави, провідником реформ до реального сектора. 

Зважаючи на зростаючі вимоги до банківської системи в площині забезпечення її фінансової 

стійкості та нарощування потужності для стимулювання ефективного й інноваційного 

виробництва, виникає усвідомлена необхідність у обґрунтуванні управлінських рішень у цій сфері 

на належному рівні та забезпеченні інтересів всіх учасників цього процесу. Вирішення проблем, 

що виникають при зростанні конкуренції у банківській сфері, має спростити теорія корпоративного 

управління, оскільки вона охоплює методи узгодження інтересів усіх суб’єктів банківської 

діяльності та Національного банку України. 

Більшість науковців розглядають проблему корпоративного управління лише в контексті 

виникнення протиріч у інтересах власників, менеджерів та міноритаріїв банку (агентська 

проблема). Хоча теорія корпоративного управління насправді має значно ширший зміст, а саме 

включає низку питань, пов’язаних з реструктуризацію установи (вихід її вперше з публічним 

розміщенням акцій – ІРО, додаткова емісія акцій, процеси злиття та поглинання, викуп компанії 

менеджерами та інші елементи). Це значно розширює спектр застосування даної теорії та дозволяє 

через її призму розглядати важливі проблеми функціонування банку. Адже, банки в Україні, згідно 

останніх вимог законодавства, можуть створюватися у формі виключно публічних акціонерних 

товариств (публічних компаній) та кооперацій. Важливо також, що кожен з названих методів 

реструктуризації є шляхом збільшення власного капіталу банку, тобто якість проведення цих 

заходів безпосередньо впливає на рівень капіталізації банку, а, отже, на можливість здійснення ним 

подальшої діяльності. 

Дослідженням теорії корпоративного управління в реаліях сьогодення займалися такі відомі 

іноземні та вітчизняні вчені як Л. Довгань, Е. Епштайн, І. Костирко, А. Лібман, , І. Малик, 

Д. Овсянко, В. Царенко та інші. Проте, віддаючи належне проведеним дослідженням, варто 

звернути увагу на використання теорії корпоративного управління стосовно посилення фінансової 

стійкості та капіталізації банків. 

Мета статті полягає у висвітленні основних понять корпоративного управління та її 

застосування до стабілізації банківського середовища. 

На жаль, в Україні теорія корпоративного управління тільки набуває свого поширення. Це 

пов’язано, в першу чергу, з тим, що форму акціонерного товариства більшості підприємств ми 

отримали не як свідомий вибір переваг такої організації бізнесу, а як наслідок процесів 

приватизації, які проходили. При цьому відсутність корпоративної культури та навіть елементарної 
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інформації стосовно організаційно-правових форм, спровокувало появу значних зловживань, як то 

укрупнення пакетів акцій через скупку майнових сертифікатів і акцій за безцінь тощо. 

Вдосконалення корпоративного управління є одним із головних факторів забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та банків. Без ефективної системи 

корпоративного управління неможливо забезпечити подальший розвиток ринку цінних паперів та 

капіталу, підвищити ефективність акціонерних товариств. Також проблематика вдосконалення 

корпоративного управління як системи відносин між акціонерами, державою, органами 

управління, іншими зацікавленими особами, громадськістю є однією з актуальних у світовій 

економічній теорії та практиці. Якісна система корпоративного управління виступає умовою 

ефективної роботи акціонерних товариств, відкриває їм доступ на світові ринки капіталу, а також, з 

точки зору ділової етики, закріплює соціальні зобов’язання акціонерних товариств перед 

суспільством, тобто дає змогу сформувати соціальну корпоративну відповідальність вітчизняних 

акціонерних товариств.  

Із досвіду розвитку системи корпоративного управління в європейських країнах можна 

запозичити цілу низку стандартів, які ефективно впливають на розвиток акціонерних відносин та 

захист прав акціонерів і найманих працівників. Ця необхідність підтверджується тим, що 

взаємопроникнення як іноземних інвесторів на вітчизняний ринок, так і вітчизняних компаній на 

європейський з кожним роком продовжує зростати. Стандарти корпоративного управління мають 

забезпечувати ефективність та прозорість у взаємовідносинах між акціонерами і органами 

управління акціонерним товариством (загальними зборами, наглядовою радою, правлінням та 

ревізійною комісією), а також захищати права міноритарних акціонерів, держави як акціонера і 

самих акціонерних товариств від “недружнього” поглинання незаконними методами, тобто тими, 

що суперечать кращій практиці корпоративного управління та чинному законодавству.  

Сучасні міжнародні стандарти корпоративного управління повинні стати чинником для 

створення відповідних умов розвитку вітчизняного ринку цінних паперів, що в свою чергу 

сприятиме нарощуванню капіталізації акціонерних товариств та встановленню справедливої 

(ринкової) ціни на акції у ході їх обігу. 

За даними західних економістів, ще двадцять років тому на ранніх стадіях активного розвитку 

цього напряму така ж проблема корпоративного управління, як сьогодні існує в країнах з 

перехідною економікою, була у Великій Британії та США. Досить часто в західній економічній 

літературі категорія “корпоративне управління” трактується як спосіб, за допомогою якого 

реалізується влада над корпоративною організацією. Усі корпоративні організації потребують, щоб 

якимось чином визначався загальний напрям їхньої діяльності і щоб реалізувалося конкретне 

управління їх функціонуванням. Структури і процеси, що відбуваються в органі, який визначає 

загальний напрям діяльності корпорації і контролює, наскільки цей напрям дотримується, і є 

центральним питанням корпоративного управління.  

Отже, в процесі корпоративного управління виникає проблема оцінки та обліку також 

інтересів інших зацікавлених осіб в діяльності корпорації. Під час оцінки стану корпоративного 

управління особлива увага приділяється аналізу структури акціонерного капіталу, вартості бізнесу 

компанії та формуванню її стратегічних цілей. Сьогодні неможливо розглядати проблеми 

корпоративного управління також поза межами соціальних механізмів, таких як формування 

соціального капіталу та феномену довіри в сучасному суспільстві, особливо щодо сфери 

фінансового посередництва, яка в Україні більшою мірою представлена банками. Тому проблема 

взаємодії економічного та соціального капіталу виступає однією з фундаментальних проблем у 

системі корпоративного управління.  

На законодавчому рівні вже зроблено перші кроки до захисту прав міноритаріїв, а саме 

можливість брати участь через кумулятивне голосування у виборі органів управління банку. Крім 

того, проведення операцій з активами, обсяг яких перевищує 10 % вартості активів, приймається 

спостережною радою, тобто виведення активів не зможе відбутися без відома міноритаріїв, 

оскільки їхній представник буде брати участь у прийнятті таких рішень.  

Власне рада директорів має стати в кожному банку органом, який узгоджує інтереси 

менеджера, з однієї сторони, та власників, з іншої, і дозволяє приймати оптимальні рішення для 
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активної діяльності банку. Проте, як свідчить практика, рада директорів не завжди виправдовує 

покладені на неї сподівання. В першу чергу, така ситуація може виникати через те, що за поданням 

менеджерів може формуватися частина складу ради. Тому ймовірно, що такі представники не 

будуть заперечувати, а навіть підтримуватимуть рішення менеджерів. Іншим варіантом може бути 

зацікавленість членів ради у прийнятті рішень, що призведуть до поглинання банку зі згодою 

власників або без неї. 

В принципі досить важко передбачити, чи навіть зовнішні незалежні інвестори, введені до 

складу ради, змінять ситуацію на краще. Цікавою в даному випадку є модель Дж. Джилліса та 

П. Барта з приводу формування ради директорів, оптимальний склад якої визначається сукупністю 

якісних характеристик кожного члена команди, а саме [3, ст. 157-159]: 

- компетентність у банківській справі (С); 

- поведінкові характеристики, як то здатність до співпраці чи вміння голови ради налагодити 

взаємодію її членів (В); 

- формування колективу на основі стадії життєвого циклу банку та його стратегії (для 

реалізації певних стратегій необхідні новатори та ініціатори, для іншої виважені виконавці тощо) 

(S); 

- власне процес залучення директорів (за встановлених вимог до кандидата не завжди можна 

знайти потрібну людину) (R). 

Зважаючи на той факт, що згадана модель застосовується до відбору людей, треба врахувати 

присутність суб’єктивізму, подолати який досить важко. Проте, на нашу думку, використання цієї 

моделі можливе, коли рада створена і працює, але потребує внесення коректив. Проведення С-В-S-

R оцінки дозволить виявити існуючі недоліки у взаємодії між членами ради і вдало її 

реорганізувати, що матиме позитивні наслідки для функціонування цього органу. При чому, 

діяльність такого колективу повинна бути проаналізована не один раз. Оскільки банк є динамічною 

структурою і зміни його стратегії можуть відбуватися досить часто, то таким же динамічним міг би 

бути і склад ради. Недолік системи полягає у збільшенні агентських витрат та загрозі втрати 

головних орієнтирів у діяльності установи, що є небезпечним з точки зору гарантій її стабільності і 

фінансової стійкості. 

Варто також удосконалити процедуру формування наглядової ради державних банків. Зараз її 

утворення полягає у поєднанні пропорційної кількості представників від Верховної ради, 

Президента та уряду, проте відповідальність за діяльність структури несе лише Кабінет Міністрів, 

в той час як представники інших органів таких зобов’язань не мають. Тому вважаємо за потрібне, в 

першу чергу, створити законодавчі передумови відповідальності менеджерів державних банків та 

їх наглядової ради за отримані результати діяльності з метою ефективного використання ресурсів 

вкладених державою.  

Позитивним досвідом формування та функціонування наглядової ради володіє ПАТ 

“Укргазбанк”, який почав здійснювати реформу корпоративного управління ще у 2015 р. За 

свідченням керівника банку Кирила Шевченка, прийняття рішень відбувається колегіально, 

працюють комітети, наглядова рада, яку очолює незалежний директор, система створена протидії 

конфлікту інтересів. До налагодження систем корпоративного управління в ПАТ “Укргазбанк” 

долучилася Міжнародна фінансова корпорація (IFC, група Світового банку), що незабаром за 

стратегією Міністерства фінансів України стане одним з мажоритарних акціонерів установи [6]. 

Зрештою, треба взяти до уваги слушне зауваження А. В. Бухвалова про те, що форма ПАТ 

(публічної компанії) є реальним опціоном, тобто можливістю порівняно легко залучити додаткові 

ресурси, використати процедури злиття та поглинання, проте цей опціон коштує грошей. Це так 

звані витрати публічності – необхідність у аудиті, витрати на корпоративне управління, підтримка 

курсу акцій, захист від недружніх поглинань тощо [1, ст. 116]. 

Іншим важливим завданням держави є створення своєрідного кадрового агентства 

професійних фінансистів, що зможуть займати керівні посади в банках та здійснювати функції 

тимчасових адміністраторів та ліквідаторів, оскільки питання щодо вже здійснених призначень 

викликали значний негативний резонанс в суспільстві. 

Крайньою мірою корпоративного контролю є банкрутство акціонерного товариства. 
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Ефективність цього механізму може бути досягнута у випадку, якщо план реструктуризації 

компанії буде погоджено як з кредиторами, так і з акціонерами товариства. Якщо ж такого 

компромісу не буде досягнуто, то механізм банкрутства компанії буде реалізований лише з метою 

задоволення потреб кредиторів.  

Ринкові умови, які склалися у тій чи іншій країні, диктують певні форми корпоративного 

контролю. Структура корпоративного управління змінюється у міру циклічного обігу акціонерного 

капіталу та руху акціонерного товариства у бік збільшення рівня його публічності. У процесі 

такого руху компанія завжди отримує нових заінтересованих осіб в управлінні власністю. Інтереси 

таких осіб можуть не співпадати, оскільки вони можуть мати різну уяву про оптимальну політику 

щодо розвитку акціонерного товариства.  

Однак, оскільки така форма діяльності найбільш адекватна для банків, то аби уникнути 

сформульованих проблем власники повинні подбати про побудову дієвої системи корпоративного 

управління, що дозволить створити належний імідж надійності для банку та залучати капітал на 

вигідних умовах та дасть їм можливість реального впливу на діяльність банку. Тут варто згадати 

про дослідження, проведене вченими щодо впливу якості корпоративного управління на ціну, яку 

здатні заплатити інвестори за цінні папери відповідної структури [2]. Розмір премії до ринкової 

ціни, яку здатні платити інвестори, коливається від 18 до 27 % залежно від регіону. Якість 

корпоративного управління визначається на підставі критеріїв Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР), що були розроблені у документі “Принципи корпоративного 

управління” (1999 р.). Серед основних, на які звертають увагу інвестори, – прозорість 

управлінської і фінансової інформації, якість роботи ради директорів, наявність в ній незалежних 

членів, дотримання прав акціонерів, прозорість структури власності, наявність корпоративної 

культури. Успіхи у зовнішніх проявах корпоративної культури українські банки почали проявляти 

давно, симетрично оформлені відділення та одягнуті працівники справляють позитивне враження.  

Таким чином, стає очевидним, що теорія корпоративного управління тісно пов’язана з 

формуванням власного капіталу, а використання напрацьованих механізмів співпраці між 

управлінцями та акціонерами є необхідною основою процвітання банку.  

Система корпоративного управління в Україні перебуває на етапі становлення та розвитку. На 

цей процес безперечно впливають кардинальні зміни, які відбуваються на загальносвітовому рівні 

та пов’язані з процесами глобалізації. Еволюція систем корпоративного управління безпосередньо 

визначається інституційним середовищем в країні та розвитком ринкових відносин, які в Україні 

перебувають у стадії становлення. Розуміння характеру та особливостей трансформації системи 

корпоративного управління в Україні в загальному контексті світових перетворень є необхідним 

для вироблення ефективної корпоративної політики та стратегії розвитку акціонерних товариств і 

корпоративних структур, які виступають головною складовою виробничого потенціалу України, та 

напрацювання напрямків державної стратегії щодо розвитку корпоративного сектора країни 

загалом.  
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In today's conditions, when the economy, as never before, requires a significant amount of 

financial resources for post-crisis recovery and growth, the stability of the banking system, which is a 

catalyst for state measures, leads the reforms to the real sector, becomes of particular importance. The 

solution to the problems arising from the growth of competition in the banking sector should be 

simplified by the theory of corporate management, since it covers the methods of coordinating the 

interests of all subjects of banking activity and the National Bank of Ukraine. 

Most scholars consider the issue of corporate management only in the context of the emergence of 

contradictions in the interests of the owners, managers and minority shareholders of the bank (agency 

problem). Although the theory of corporate governance, in fact, has much broader content, it includes a 

number of issues related to the restructuring of the institution (its release with public offering of 

shares ‒ IPO, additional issue of shares, mergers and acquisitions, redemption of companies by 

managers and other elements). This greatly expands the range of application of this theory and allows 

to consider important problems of the bank's operation. It is also important that each of these methods 

of restructuring is through increasing the bank's own capital, that is, the quality of these measures 

directly affects the level of capitalization of the bank, and, consequently, the ability to carry out further 

activities. 

The quality system of corporate management serves as a condition for effective work of joint 

stock companies, gives them access to world capital markets, and also, from the point of view of 

business ethics, enshrines social obligations of joint stock companies to society, that it is enables to 

form social corporate responsibility of domestic joint-stock companies. Today, it is impossible to 

address corporate management issues beyond the limits of social mechanisms, such as the formation of 

social capital and the phenomenon of trust in modern society, especially with regard to the sphere of 

financial intermediation, which in Ukraine is more represented by banks. 

Key words: theory of corporate management, agency problem, board of directors, supervisory 

board, joint-stock company, bank. 
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УДК 336.226.322(477+4)  

ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В 

КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС ТА В УКРАЇНІ   

Р. Паславська, Б. Демчук 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Досліджено особливості справляння ПДВ в країнах-членах Європейського Союзу та в 

України. З’ясовано, що всі країнах-члени ЄС застосовують диференційовані ставки ПДВ, які 

залежать від соціальної значущості товарів (робіт і послуг). Ставка ПДВ на товари широкого 

вжитку складає 10-15 %, на предмети розкоші вона значно вища, а на соціально важливі 

товари – значно нижча. Завдяки цьому податковий тягар при сплаті ПДВ покладається на плечі 

саме заможних верств населення, що свідчить про соціальну спрямованість економічної 

політики європейських держав. Виокремлено проблемні аспекти функціонування вітчизняної 

системи адміністрування ПДВ та запропоновано напрями її подальшого удосконалення. 

Ключові слова: податок на додану вартість, податкові надходження, директиви ЄС, 

бюджетне відшкодування ПДВ, диференційовані ставки податку, принцип соціальної 

справедливості. 

У ринкових умовах податкові надходження є основним інструментом формування доходів 

бюджетів усіх рівнів та ефективним знаряддям державної політики щодо життєдіяльності 

суспільства. У різних країнах світу, у тому числі й Україні, одним із бюджетоутворюючих податків 

є податок на додану вартість (ПДВ). Однак невідповідність надходжень ПДВ до бюджетів 

фінансовим потребам держави загострює проблему підвищення ефективності справляння цього 

податку в Україні, для вирішення якої доцільно врахувати досвід країн-членів Європейського 

Союзу. Як показує практика, цей досвід є цінним, оскільки європейська модель системи 

оподаткування здатна забезпечити не лише внутрішні потреби країн-членів ЄС, а й сприяє 

зближенню держав і створенню єдиної європейської спільноти. 

Теоретичні та практичні аспекти справляння ПДВ досліджували у своїх працях такі науковці, 

як Т. І. Єфименко, О. Т. Замасло [1], В. М. Кміть [2], О. В. Сторжук [3], А. І. Крисоватий, 

В. М. Мельник, А. М. Соколовська [4] та інші. Однак, незважаючи на велику кількість публікацій з 

даної проблематики, вітчизняна система адміністрування ПДВ і надалі потребує вдосконалення 

для того, щоб забезпечити належне виконання фіскальної функції та дотримання принципу 

соціальної справедливості.  

Метою даної статті є дослідження європейського досвіду справляння податку на додану 

вартість з тим, аби виявити пріоритетні напрями вдосконалення вітчизняної системи 

адміністрування цього податку. 

Розвиток світової економіки спрямований на поглиблення взаємозв’язків на основі інтеграції 

національних економічних систем з метою досягнення високого рівня суспільного добробуту. 

Особливої уваги заслуговують інтеграційні процеси в оподаткуванні, оскільки вони суттєво 

впливають на соціально-економічний розвиток держави. Перед Україною, що обрала 

євроінтеграційний курс, постало завдання глибокого аналізу світових тенденцій і досвіду країн, які 

зазнали помітних успіхів на цьому шляху, зокрема, країн-членів Європейського Союзу. 

У сучасних умовах значну роль у податковій системі будь-якої країни відіграє податок на 

додану вартість. ПДВ є частиною новоствореної вартості та підлягає сплаті на кожному етапі 

виробництва й реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг тощо). Більшість держав світу 

стягують цей податок. В Україні його адміністрування розпочалось з 1992 р.  
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Цей податок забезпечує стабільне поповнення державної казни, оскільки споживання є більш 

стабільним, аніж прибуток. До того ж, як підтверджує практика, збільшення непрямих податків на 

товари розкоші не забезпечує таких надходжень, як незначні податки на товари першої 

необхідності. ПДВ створює умови для рівномірного розподілу податкового навантаження на всі, 

без винятку, етапи виробництва та розподілу товарів і послуг. 

Згідно з Податкового кодексу України [5], для обчислення ПДВ в Україні використовують такі 

ставки: базова – 20 %, 7 % (для операцій з постачання на митній території України та ввезення на 

митну територію України лікарський засобів, медикаментів та медичного обладнання) та 0% (у разі 

експорту товарів, робіт чи послуг).  

У країнах ЄС з 2002 до 2009 р. ставки ПДВ майже не змінювались, але протягом 2009-2013 рр. 

вони зростали (рис. 1). Швидкість і масштаби такого зростання вражають: в середньому на 

2 відсоткових пункти за чотири роки. 
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Рис. 1. Динаміка середньої стандартної ставки ПДВ у країнах-членах ЄС 

Примітка: побудовано автором за даними джерела [6, p. 25]. 

У 2017 р. лише дві країни ЄС змінили свої стандартні ставки ПДВ: Греція (з 23 % до 24 %) та 

Румунія (з 20 % до 19 %). В результаті, середня стандартна ставка ПДВ у країнах-членах ЄС у 

2017 р. залишилась незмінною у порівнянні з 2016 р. і є на рівні 21,5 %. Тож, тенденція стрімкого 

зростання стандартних ставок ПДВ у країнах-членах ЄС, схоже, зупинилась [6, p. 23]. 

Найвищі стандартні ставки ПДВ встановлені в Угорщині (27 %), Хорватії, Данії та Швеції (по 

25 %), найнижчі – у Люксембурзі (17 %) та Мальті (18 %). 

У країнах-членах ЄС ПДВ надходження, як правило, становлять від двох третіх до трьох 

четвертих суми надходжень від справляння непрямих податків. У Швеції цей показник становить 

близько 75 % (найвищий показник у ЄС), в той час як у Греції – 54 % (найнижчий показник у ЄС). 

Фіскальні органи ЄС не стягують ПДВ, однак усі країни-члени ЄС зобов'язані запровадити 

його адміністрування. Більшість країн-членів до вступу до ЄС мали власну систему 

адміністрування ПДВ, але для деяких країн, таких як Іспанія, необхідно було запровадити ПДВ 

разом із членством в ЄС. 

Різні країнах-члени ЄС застосовують різні податкові ставки [7]. Загальні надходження від 

справляння ПДВ до бюджетів країн-членів згодом використовується для розрахунку частки, яку 

кожна держава вносить у бюджет ЄС.  

ЄС за допомогою директив прийняв широку систему правил адміністрування ПДВ та 

встановив мінімальну стандартну ставку ПДВ на рівні 15 %. Будь-яка країна-учасниця ЄС може 

встановлювати свої стандартні ставки ПДВ (але не нижче рівня 15 %). Згідно директив ЄС країни-

члени також можуть встановлювати знижені ставки ПДВ (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Ставки ПДВ у країнах-членах ЄС, % 

Країна 
Ставка ПДВ у 2018 р., % 

Базова Пільгова 

Австрія 20 13; 10; 0 

Бельгія 21 12; 6; 0 

Болгарія 20 9; 0 

Велика Британія 20 5; 0 

Греція 24 13; 6; 0 

Данія 25 0 

Естонія 20 9; 0 

Ірландія 23 13,5; 9; 4,8; 0 

Іспанія 21 10; 4; 0 

Італія 22 10; 5; 4; 0 

Кіпр 19 9; 5 

Латвія 21 12; 5; 0 

Литва 21 9; 5; 0 

Люксембург 17 14; 8; 3; 0 

Мальта 18 7; 5; 0 

Нідерланди 21 6; 0 

Німеччина 19 7; 0 

Польща 23 8; 5; 0 

Португалія 23 13; 6; 0 

Румунія 19  9; 5; 0 

Словаччина 20 10; 0 

Словенія 20 9,5; 0 

Угорщина 27 18; 5; 0 

Фінляндія 24 14; 10; 0 

Франція 20 10; 5,5; 2,1; 0 

Хорватія 25 13; 5; 0 

Чехія 21 15; 10; 0 

Швеція 25 12; 6; 0 

Примітка: побудовано автором за даними джерела [7]. 

Мета Директиви ЄС про ПДВ (Директива Ради 2006/112 /ЄС від 28 листопада 2006 р. “Про 

спільну систему адміністрування ПДВ”) [8] полягає в тому, щоб гармонізувати процеси справляння 

ПДВ у країнах-членах Європейського Союзу та визначити певний діапазон, в межах якого можуть 

встановлюватись ставки ПДВ. Ця Директива забезпечує реалізацію декількох основних цілей, а 

саме:  

• гармонізація законодавства про ПДВ; 

• узгодження змісту та порядку складання податкових декларацій; 

• регулювання бухгалтерського обліку, створення єдиної юридичної бази бухгалтерського 

обліку; 

• детальний опис рахунків-фактур (стаття 226) та квитанцій (стаття 226b) [8], тобто держави-

члени мають загальну схему рахунків-фактур регулювання кредиторської заборгованості; 

• регулювання дебіторської заборгованості; 

• стандартне визначення національних бухгалтерських та адміністративних термінів. 

Директива про ПДВ публікується на всіх офіційних мовах ЄС. 
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У всіх країнах Європейського Союзу ПДВ адмініструється за диференційованими ставками. 

Якщо на товари широкого вжитку ставка ПДВ складає 10-15 %, то на предмети розкоші вона 

значно вища, а на соціально значущі товари – значно нижча за середню.  

Майже у всіх країнах-членах ЄС, окрім Кіпру, діє нульова ставка ПДВ. Нульова ставка 

розглядається як позитивна ставка податку і операції з поставки товарів та послуг, що 

оподатковуються за цією ставкою, належать до категорії «оподатковуваних операцій». Наприклад, 

у Великій Британії до цієї категорії товарів та послуг включають більшість продуктів харчування, 

книг, медикаментів та певних видів транспортування. 

У Франції стандартна ставка ПДВ становить 20 %. Окрім неї, ще є 3 знижені ставки та нульова 

для різних категорій товарів і послуг (табл. 2). За пільговою ставкою 10 % оподатковуються 

операції з постачання певних продуктів харчування, послуг з пасажирських перевезень, 

відвідування парку розваг тощо. За ставкою 5,5 % оподатковуються товари та послуги першої 

необхідності, а за зниженою ставкою в розмірі 2,1 % – газети, театральні вистави і медикаменти.  

Таблиця 2 

Ставки ПДВ у Франції у 2018 р. 

Ставка, 

% 

Вид ставки Товари та послуги, які підлягають оподаткуванню 

20 стандартна всі інші товари та послуги, що підлягають оподаткуванню; 

10 знижена певні продукти харчування; деякі фармацевтичні продукти; внутрішній 

пасажирський транспорт; внутрішні громадські та міжнародні перевезення 

(за деякими винятками) та внутрішній водний транспорт; відвідування парку 

розваг (з культурним аспектом); платно-кабельне телебачення; ремонт та 

відновлення приватних житлових приміщень; прибирання в приватних 

господарствах; деякі сільськогосподарські поставки; готельне 

обслуговування; ресторани (крім алкогольних напоїв); збір побутових 

відходів; певні послуги з догляду за домом; дрова; їжа з собою; бари, кафе та 

нічні клуби; вирощування квітів та рослин для декоративного використання; 

5,5 знижена певні продукти харчування; водопостачання; медичне обладнання для 

інвалідів; книги (крім тих, що мають порнографічний або жорстокий зміст); 

електронні книги; певні культурні заходи; письменництво та 

композиторство; будівництво соціального житла; спортивні заходи; 

зрізання квітів та рослин для виробництва продуктів харчування; 

2,1 знижена певні фармацевтичні продукти; газети та періодичні видання; телевізійне 

ліцензування; 

0 нульова внутрішньосуспільні та міжнародні перевезення (крім дорожніх та 

внутрішніх водних шляхів). 

Примітка: побудовано автором за даними джерела [7]. 

В Італії стандартна ставка ПДВ з липня 2013 р. становить 22 %. За зниженою ставкою у розмірі 

10 % оподатковуються такі товари та послуги: водопостачання, деякі фармацевтичні продукти, 

внутрішнє пасажирське транспортування, сільськогосподарське виробництво, готельне 

обслуговування, участь у культурних та спортивних заходах, енергетичне постачання (крім 

централізованого теплопостачання), збір побутових відходів, очистка стічних вод тощо. За ставкою 

5 % оподатковуються соціальні та медичні послуги, що надаються соціальними кооперативами та 

їх консорціумами. Але основні продукти харчування, газети, деякі медикаменти оподатковуються 

за ставкою 4 %, внутрішньодержавні та міжнародні перевезення – за ставкою 0 % [7]. 

В Ірландії теж діють основна ставка 23 % і пільгові – 13,5 %, 9 %, 4,8 % і 0 %; в Польщі – 23 % 

та 8 %, 5 % і 0 %; в Бельгії – 21 % та 12 %, 6 % і 0 %; в Німеччині – 19 % (стандартна) та 7 % і 0 %; 

в Австрії – 20 % та 13 %, 10 % і 0 %; в Чехії – 21 % та 15 %, 10 % і 0 %; в Швеції – 25 % та 12 %, 

6 % і 0 % (див. табл. 1).   

Таким чином, податковий тягар при сплаті ПДВ лягає саме на плечі заможних верств 

населення. Це свідчить про соціальну спрямованість економічної політики цих держав. 



Р. Паславська, Б. Демчук 

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 
80 

Вважаємо, що такий досвід країн-членів ЄС застосування диференційованих ставок податку в 

залежності від соціальної ваги товарів і послуг доцільно запозичити для вітчизняної системи 

справляння ПДВ. Використання єдиної (базової) ставки ПДВ зумовлює регресивність цього 

податку та його соціальну несправедливість, адже частка ПДВ у структурі витрат бідніших верств 

населення є значно вищою, аніж заможних. Тому пропонуємо чотири ставки оподаткування: 

• 0 %, за якою і надалі оподатковуватимуться експортні операції; 

• знижена ставка – для оподаткування операцій з купівлі-продажу товарів першої 

необхідності (сільськогосподарської продукції, хлібо-булочних виробів та інших продуктів 

харчування); 

• підвищена ставка (на рівні 25 %) – для оподаткування операцій з купівлі-продажу 

предметів розкоші (ювелірних виробів, елітних транспортних засобів, хутряних і шкіряних 

виробів, новинок техніки тощо); 

• основна ставка (на рівні 20 %) – для оподаткування всіх інших операцій з купівлі-продажу 

товарів і послуг. 

На нашу думку, таке застосування диференційованих ставок оподаткування сприятиме 

збалансованості надходжень до бюджету від адміністрування ПДВ і відповідатиме принципу 

соціальності справедливості податкового законодавства. 

Відмінною рисою ПДВ від інших податків є його відшкодування експортерам. Механізм 

стягнення цього податку передбачає те, що його сплачує кінцевий споживач. Якщо продукція 

(товар чи послуга) перетинає кордон (експортується), то виникає проблема подвійного 

оподаткування, оскільки ПДВ спочатку був сплачений в бюджет країни-експортера, а потім його 

сплачують ще раз за місцем реалізації продукції (в країні-імпортері). Тому у випадку експорту 

товару виробник має право на повернення із бюджету сплаченого авансом ПДВ, а вже повноцінне 

оподаткування здійснюється за кордоном (в країні, де був реалізований товар) і кошти надходять 

до бюджету за місцем покупки товару кінцевим споживачем. 

Під час експортно-імпортних операцій між країнами-членами ЄС виникла проблема 

взаємозаліку ПДВ-кредиту, оскільки ставки ПДВ є різними у країнах-членах ЄС і, окрім того, між 

цими країнами відсутнє митне оформлення товарообороту. Цю проблему було вирішено у досить 

оригінальний спосіб. ЄС фактично, можна сказати, запровадив своєрідний гібрид ПДВ та податку з 

продажу, в результаті чого експортно-імпортні операції між країнами-членами ЄС обліковуються 

без стягнення ПДВ. ПДВ сплачується лише на етапі продажу товару кінцевому споживачу, і кошти 

від адміністрування ПДВ надходять до бюджету тієї країни, де товар був придбаний.  

Механізм такого адміністрування полягає у наступному алгоритмі: юридичним особам 

присвоюється відповідний ПДВ-номер і при оформленні операцій з поставки товарів/послуг 

зазначається, на який саме ПДВ-номер було передано цей товар/послугу. Такий ланцюг (без 

стягнення ПДВ) продовжується до тих пір, поки платник ПДВ не реалізує свій товар/послугу 

покупцю без ПДВ-номера. Остання операція і буде індикатором «кінцевого споживання». Саме на 

цьому етапі продавець до собівартості товару додає ПДВ у розмірі ставки країни-споживача, і 

кошти від стягнення цього податку надходять до місцевого бюджету. При цьому, доцільно 

зазначити, що операції з реалізації товарів і послуг в межах однієї країни обліковуються за 

стандартними процедурами, тобто з ПДВ-кредитом та стягненням ПДВ до бюджетів на кожному 

етапі виробництва та реалізації продукції. 

Деякі країни-члени ЄС відмовляються від стягнення ПДВ під час імпорту товарів і послуг з 

третіх країн. Наприклад, у Бельгії та Нідерландах з метою максимального спрощення та 

здешевлення імпортних операцій, а також збільшення товаропотоку через свої порти з імпорту 

ПДВ не стягується. В даному випадку очевидним є те, що при такому механізмі значно 

спрощується проблема відшкодування ПДВ експортерам, оскільки ПДВ з таких операцій не 

стягується і, відповідно, не потребує відшкодування. 

Отже, досвід країн ЄС свідчить про те, що ПДВ може служити на благо бюджету, 

забезпечуючи вагому частку у структурі загальнодержавних доходів та дотримання принципу 

соціальної справедливості. Однак в Україні його роль дещо суперечлива, а ефективність значно 

нівелюється через численні зловживання. Основними причинами зниження фіскального потенціалу 
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ПДВ в Україні є: застосування незаконних схем відшкодування ПДВ при здійсненні експортних 

операцій (таких, як штучне підвищення вартості товару перед його експортом, фіктивний експорт 

тощо); рівень тіньової економіки; використання недиференційованих ставок ПДВ, що не відповідає 

принципу соціальної справедливості. 

Відповідно до зазначеного вище, пропонуємо такі напрями удосконалення вітчизняної системи 

адміністрування ПДВ:  

• виявлення та ліквідація схем незаконного відшкодування ПДВ; 

• покращення механізму автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ;  

• зниження тіньового сектору економіки в країні;  

• запровадження диференційованих ставок ПДВ. 

Окрім того, вдосконалення вітчизняної системи адміністрування ПДВ повинно ґрунтуватись 

на налагодженні конструктивного діалогу між фіскальними органами та платниками податків, а 

також встановленні між ними партнерських взаємовідносин. 
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FEATURES OF VAT APPLICATION FOR ADDED VALUE IN THE MEMBER 

STATES OF EUROPEAN UNION AND IN UKRAINE 

R. Paslavska, B. Demchuk  

Ivan Franko National University of Lviv  

The features of VAT collection in the member states of the European Union and in Ukraine are 

investigated in this article. It was found out that all EU member states apply differentiated VAT rates, 

which depend on the social significance of commodities (goods and services). The VAT rate for 

consumer goods is 10-15 %, for luxury goods it is considerably higher, and for socially important 

commodities it is considerably lower. Due to this, the tax burden of VAT paying is carried by more 

wealthier people. It testifies about the social orientation of the economic policies of European States. 

The experience of the EU states indicates that VAT can serve for the benefit of the budget, providing a 

significant share in the structure of national income and compliance the principle of social justice. 

However, in Ukraine, the role of VAT application is a little bit controversial, and VAT efficiency is 
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significantly leveled through numerous abuses. The main reasons of reducing the fiscal potential of 

VAT in Ukraine are: the application of illegal VAT refund schemes as a result of export operations 

(such as artificial increase of the cost of commodities before its export, fake exports, etc.); the shadow 

economy sector; the use of undifferentiated VAT rates, that is not in accordance with the principle of 

social justice. In accordance with the above, we propose the following directions for improving the 

domestic VAT administration system: to identify and to eliminate illegal VAT refund schemes; to 

improve the mechanism of automatic budget refunding of VAT; to reduce the shadow sector of 

national economy; to establish the differentiated VAT rat. 

Key words: value added tax, tax revenues, EU directives, budget reimbursement of VAT, 

differentiated tax rates, principle of social justice. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ  

М. Петик, Т. Кузик 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Розглянуто особливості податкового регулювання банківської діяльності та його вплив 

фінансові результати комерційних банків. Досліджено функціональне призначення й роль 

податкових надходження, сплачених банківськими установами, у розвитку економіки країни. 

Ключові слова: банк, оподаткування банківської діяльності, податковий агент, податок на 

прибуток, податок на доходи фізичних осіб, фінансовий результат. 

Особливе місце, яке відводиться банківській системі як сполучній ланці економіки при 

проведенні економічної політики держави, робить важливим дослідження особливостей 

податкового регулювання банківської діяльності та питань оподаткування комерційних банків. 

Актуальність дослідження полягає ще й в тому, що дані питання необхідно розглядати як з позиції 

забезпечення стійкості та стабільності банківської системи, так і з позиції впливу банків на основні 

напрями і темпи економічного розвитку країни. 

Проблему податкового регулювання банківської діяльності економісти досліджують від часу 

виникнення банківської системи. Значний внесок у розробку теорії податкового регулювання 

доходів банків здійснили А. Гікс, Дж. Кейнс, К. Маркс, Дж. Мілль, Д. Рікардо, А. Сміт та ін. 

Актуальною проблема податкового регулювання підприємницької діяльності є і в Україні, де її 

активно досліджують А. Крисоватий, О. Онисько, В. Онищенко, Т. Рева, Н. Реверчук, І. Сало, 

В. Сердюк, А. Соколовська, Л. Чернелевський та ін. Однак у вітчизняній економічній науці 

проблему податкового регулювання банківської діяльності досліджено ще недостатньо. 

Необхідність проведення наукових розробок щодо оподаткування банків зумовлена також 

суперечністю оцінок діючої системи податкових відносин держави з банківським сектором і, 

відповідно, протилежністю пропозицій щодо їхнього удосконалення, які висловлюються 

вітчизняними вченими і практиками. 

Метою дослідження є з’ясування особливостей податкового регулювання банківської 

діяльності та оцінка його впливу фінансові результати комерційних банків, з’ясувати роль 

податків, сплачених банківськими установами, на розвитку економіки країни. 

Сучасні умови господарювання, що характеризуються високим рівнем інтеграційних та 

глобалізаційних процесів, потребують належного рівня функціонування податкової системи, яка б 

характеризувалася високою конкурентоспроможністю та сприяла формуванню позитивного іміджу 

країни у світовому економічному просторі. Стабільність такого розвитку економіки неможлива без 

постійного надходження фінансових ресурсів, що забезпечується банківськими установами.  

За даними НБУ, протягом2014-2016 рр. фінанcoвий результат рoбoти вітчизняних банків був 

від’ємним – збитки cягнули у 2016 році майже 160 млрд грн. Зауважимо, що головні банківcькі 

oперації загалoм пo cиcтемі залишалиcя прибуткoвими. Від’ємний фінанcoвий результат діяльнocті 

банківcькoгo cектoру cфoрмувавcя наcамперед за рахунoк cуттєвoгo збільшення oбcягів 

відрахувань дo резервів на мoжливі втрати від активних oперацій [3].  

Таким чинoм, банківcький cектoр сьогодні не є прoдуктивним платником пoдатків і не викoнує 

oчікуване, з oгляду на oбoрoт, фіcкальне навантаження. Лідерами по сплаті податків залишаються 

такі галузі, як нафтогазова промисловість, електроенергетика, металургія, тютюнова галузь [4]. 
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Таблиця 1 

Результати діяльності банків України у 2010-2017 рр 

(млн грн) 

 

 

Роки 

 

 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

 

 

Відрахування в 

резерви 

 

 

 

Податок на 

прибуток, 

сплачений 

банківськими 

установами 

 

 

Податок на 

прибуток 

підприємств 

Питома вага 

податку на 

прибуток 

банківських 

установ у 

складі податку 

на прибуток 

підприємств, 

% 

2009 -38 450 75 444 -675 33 048 - 

2010 -13 027 46 171 -129 40 359 - 

2011 -7 708 36 508 1 212 55 097 2,2 

2012 4 899 23 423 379 55 793 0,69 

2013 1 436 27 975 1 630 54 994 2,96 

2014 -52 966 103 297 -2 383 40 201 - 

2015* -66 600 114 541 -406 39 053 - 

2016* -159 388 198 310 -418 60 223 - 

2017* 1 826 32 408 2 636 73 481 3,58 

Примітка: дані за 2015-2017 рр. без врахування даних неплатоспроможних банків. 

Дані за січень-листопад 2017 р. 

Джерело : за даними НБУ [3] та Бюджетного моніторингу [1].  

 

Податковий аспект присутній в будь-якому сегменті управління фінансами банку, впливає на 

всі ключові фінансові рішення. Тому система податкового регулювання є невід’ємною частиною 

системи регулювання банківської діяльності, враховуючи його цілі та завдання. 

Комерційний банк є підприємницькою структурою, що здійснює особливий вид діяльності з 

метою отримання прибутку, а, отже, є платником податків і на загальних підставах здійснює 

обов’язкові платежі до бюджету. В інших випадках, банківська установа є посередником між 

державою i платниками податків, оскільки перераховують податкові платежі безпосередньо на 

рахунки відповідних бюджетів. У цьому разі від банків багато в чому залежить повнота сплати 

податків іншими платниками.  

Банківська установа при нарахуванні на користь вкладників доходів у вигляді процентів 

сплачує до бюджету податок із загальної суми процентів, нарахованих за звітний місяць на суми 

депозитних або поточних рахунків, ощадних сертифікатів за ставкою 18 % (ПДФО) (п. 167.1 

ст. 167 ПКУ) та 1,5 % (війський збір – п.16-1 підроздіду 10 Розділу ХХ. Перехідні положення 

ПКУ). При цьому комерційні банки у податковому розрахунку відображають загальну суму 

нарахованих у звітному податковому періоді доходів та загальну суму утриманого з них податку, 

не зазначаючи інформації про суми окремого банківського рахунку, суми нарахованих процентів, а 

також відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані такі доходи . 

Сьогодні комерційні банки сплачують такі головні обов’язкові платежі до бюджету України: 

податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, ПДВ, рентна плата, податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю, а також єдиний соціальний 

внесок. 

До рейтингу найбільших платників податків 2017 року серед увійшли 8 комерційних банків. 

Лідером по сплаті податків в банківському секторі є ПАТ Комерційний банк “ПриватБанк” 

(табл. 2) [4]. 

На початок 2017 р. спостерігається погіршення усіх фінансових показників банків. Протягом 

останніх років спостерігається збиткова діяльність банківського сектора, так, банківські установи 
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задекларували у 2016 р. збитки на cуму 159 388 млн грн (у 2015 р. ‒ 66  600 млн грн, а у 2014 р. ‒ 

52 966 млн грн). Це відповідно cвідчить прo зменшення пoдаткoвих надхoджень від пoдатку на 

прибутoк [3]. 

Податок на прибуток займає особливе місце у системі податкового регулювання банківської 

діяльності. Надходження податку на прибуток становлять найбільшу питому вагу у величині 

податкових платежів, що здійснюють банки, і є другим за значущістю бюджетоутворюючим 

податком. Метою банківських установ, як і будь-яких інших комерційних структур є отримання 

прибутку, тому така діяльність підлягає оподаткуванню на загальних підставах згідно чинного 

законодавства. Однак існує суттєва відмінність у тому, що діяльність банківських установ постійно 

пов’язана зі значними ризиками, тому банківські операції оподатковують як операції особливого 

виду. Банківськими вважають такі операції [6]: 

• залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб;  

• розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; 

• відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. 

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України 

та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на 

собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного 

податкового періоду. Розрахунок об'єкту оподаткування банківських установ має свою специфіку, 

що зумовлено особливостями діяльності банків. Зауважимо, що на практиці податок на прибуток 

фактично стягується не з реального фінансового результату банку, а з певного умовного показника, 

який розраховується за методикою, визначеною Податковим кодексом України. Порядок 

розрахунку об’єкта оподаткування з податку на прибуток визначено статтею 134 ПКУ, згідно якої 

оподатковується прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається 

шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.  

Банківські фінансові установи визнають для оподаткування резерв, сформований у зв’язку із 

знеціненням активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності. Використання 

резерву у випадках, визначених ст. 139.3.3 та 139.3.4 ПКУ [5], коригує фінансовий результат 

комерційних банків до оподаткування, зокрема: 

• збільшує  

1) на перевищення розміру резерву станом на кінець звітного періоду над лімітом, 20 % (на 

період з 1 січня 2016 р. до 31 грудня 2018 р. ‒ 25 %) сукупної балансової вартості активів 

(знецінення яких визнається шляхом формування резерву), збільшеної на суму резерву, за такими 

активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період. Коригування не здійснюють у 

розмірі зазначеного перевищення резерву, що виникло у попередніх звітних періодах; 

2) на суму використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає 

ознакам безнадійної заборгованості ( пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 ПКУ), крім суми, що списується за 

рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у 

зв’язку з перевищенням над лімітом. 

• зменшує: 

1) на суму списання активу, який відповідає ознакам безнадійної заборгованості  у розмірі, що 

відшкодовується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до 

оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом; 

2) на суму списання у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак 

безнадійної заборгованості; 

3) на суму зменшення витрат від розформування (зменшення) тієї частини резерву, на яку 

збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом; 

4) на суму доходів (зменшення витрат) від погашення раніше списаної за рахунок резерву 

заборгованості, яка не відповідає ознакам безнадійної заборгованості. 
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У зв’язку із створенням та використанням банками резервів (забезпечень), у тому числі за 

наданими зобов’язаннями з кредитування, гарантіями, поручительствами, акредитивами, 

акцептами, авалями, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюють у порядку 

створення забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (має місце збільшення / 

зменшення фінансового результату до оподаткування).За cтруктурoю банківcькі резерви пoділяють 

на:  

• резерви за активами (за фінанcoвими активами та за дебітoрcькoю забoргoваніcтю за 

гocпoдарcькoю діяльніcтю банку);  

• резерви за наданими фінанcoвими зoбoв’язаннями [87, с. 180].  

При цьoму резерви за активами є cпеціальними (oцінoчними) резервами, які зменшують 

баланcoву вартіcть активів і неoбхідніcть фoрмування яких cпричинена зменшенням кoриcнocті 

таких активів, а резерви за наданими фінанcoвими зoбoв’язаннями є забезпеченням їх викoнання в 

майбутньoму, щo визнаєтьcя в баланcі банку як зoбoв’язання та cвідчить прo мoжливі втрати 

внаcлідoк вибуття реcурcів, пoв’язанoгo з викoнанням банкoм таких фінанcoвих зoбoв’язань. 

Cтвoрюючи резерви, банк oцінює ризик невикoнання клієнтoм cвoїх зoбoв’язань та фoрмує 

резерв у пoвнoму oбcязі незалежнo від рoзміру йoгo дoхoдів за cтанoм на перше чиcлo кoжнoгo 

міcяця, наcтупнoгo за звітним. З метoю фoрмування резервів банк рoзрoбляє та затверджує 

внутрішньoбанківcькі пoлoження щoдo oцінки ризиків, фoрмування та викoриcтання резервів за 

кoжним видoм фінанcoвих активів, групoю фінанcoвих активів, дебітoрcькoю забoргoваніcтю за 

гocпoдарcькoю діяльніcтю банку та наданими фінанcoвими зoбoв’язаннями. 

Об’єктом оподаткування ПДВ у банківській діяльності є: 

• операції з продажу банківських та іменних чеків, цінних паперів, розрахункових та 

платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток, а також ювілейних і пам'ятних монет, 

які реалізуються для нумізматичних цілей та інших товарів/послуг, за які стягується окрема плата у 

вигляді фіксованої суми або відсотка; 

• операції з передачі майна у фінансовий лізинг 

• операції з обігу банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також 

іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість; 

• операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім 

факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі 

компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою 

дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами 

(позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи (ст. 196.1 ПКУ). 

Як бачимо, у податкових відносинах банківські установи виступають платниками податків, а з 

іншого ‒ податковими агентом. Прoблеми oпoдаткування банківcькoгo cектoру мають ocoбливo 

гocтрий характер, ocкільки викликають “ланцюгoву реакцію”, впливаючи надалі на cтан 

фінанcoвo-кредитнoї cиcтеми держави взагалі, взаємoвіднocини банківcьких уcтанoв з НБУ, умoви 

кредитування гocпoдарюючих cуб’єктів і фізичних ocіб та параметри надання їм низки інших 

банківcьких пocлуг, cтан фoндoвoгo ринку тoщo.  

Прoблемним, із фіcкальнoї тoчки зoру є те, щo банки, хoч є дocить великими cуб’єктами 

гocпoдарювання, фактичнo не є платниками ПДВ і декларують від’ємні oб’єкти oпoдаткування 

пoдаткoм на прибутoк підприємcтв, на щo впливають курcoві різниці та порядок фoрмування 

резервів. Таким чинoм, банки не викoнують відпoвідне пoдаткoве навантаження, маючи при цьoму 

значний oбcяг oперацій і чаcтo штучнo маніпулюючи рoзмірами витрат при cтвoренні та 

викoриcтанні банківcьких резервів [2, c. 176].  

Важливим є те, що головною метою державного регулювання банківської діяльності на 

перспективу є подолання кризових явищ, активізація кредитної діяльності банків і підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів, які є частиною національного багатства. 

Оподаткування банків покликане забезпечити, з одного боку, сприятливі макроекономічні умови 

для формування банківської системи, стійкої до кон'юнктурних коливань, з другого ‒ перетворення 

її на активний інструмент інвестиційного процесу й економічного зростання. Сукупність форм, 

методів і способів, із яких складається податковий механізм, має бути адекватною економічній 
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кон’юнктурі, що сприятиме створенню оптимальних умов для мінімізації втрат від економічних 

криз. 

Отже, недостатній рівень розвитку податкової системи України у цілому і її окремих сегментів 

та інститутів значною мірою є результатом їхнього недостатнього теоретичного й організаційно-

методологічного осмислення. Внаслідок того, що досі однозначно не визначено методику 

оподаткування різних банківських операцій, її специфічні особливості, функціональне призначення 

та місце й роль надходження податків у розвитку економіки країни, що призводить до високого 

податкового тиску на комерційні банки та, відповідно, не повної податкової віддачі від банківських 

операцій. 
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TAXATION OF THE ACTIVITIES OF BANKING INSTITUTIONS IN UKRAINE 

М. Petyk, Т. Kuzyk 

Ivan Franko National University of Lviv 

Peculiarities of tax regulation of banking activity and its influence on financial results of 

commercial banks are considered. The functional purpose and role of tax revenues paid by banking 

institutions in the development of the economy of the country. 

Commercial bank is an entrepreneurial entity that carries out a special activity for the purpose of 

profit, and, therefore, is a taxpayer and, on general grounds, makes mandatory payments to the budget. 

In other cases, the banking institution is an intermediary between the state and taxpayers, since they 

transfer tax payments directly to the accounts of the respective budgets. In this case, the dependence on 

banks depends largely on the completeness of payment by other payers. Problems with the taxation of 

banks have a specific obscurantist nature, which causes a "chain reaction", affecting the future of the 

financial and credit system of the state in general. 
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Today, commercial banks pay the following main obligatory payments to the budget of Ukraine: 

corporate income tax, personal income tax, VAT, rent, real estate tax, non-land parcel, land payment, 

and a single social contribution. 

It is noteworthy that the fact that banks, which are large entities of joint ventures, are actually not 

VAT payers and declare negative entities for the taxation of subsidies to enterprises, which are 

influenced by the differences in currencies and the ordering of reserves. 

Key words: bank, taxation of banking activity, tax agent, income tax, personal income tax, 

financial result. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ТА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ) 

Я. Пилип’юк 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Досліджено економічну ефективність регіону на прикладі Львівської, Івано-Франківської 

та Тернопільської областей, проаналізовано стан інноваційної сфери даного регіону, визначені 

найбільш актуальні бар’єри, що гальмують інноваційну діяльність, дано пропозиції щодо її 

стимулювання. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, джерела фінансування , інноваційна діяльність, 

інноваційна активність, регіон. 

Перехід до інноваційного розвитку, необхідність якого вже усвідомили провідні держави світу, 

є дуже важливим і для нашої країни. Справа в тому, що для реалізації його принципів в Україні є 

всі підстави. Одним з важливих питань  комплексного соціально-економічного розвитку регіону є 

формування його інноваційного середовища, у зв'язку з чим необхідно здійснювати розгляд 

інноваційної стратегії розвитку на регіональному рівні. Світовий досвід показує, що сталий 

розвиток виробництва і підтримка його конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі 

залежить не стільки від ресурсних можливостей, скільки від інновацій [3, с. 111].  

Дослідження теоретичних та практичних засад інноваційного розвитку, форм, методів та 

джерел фінансування інноваційної діяльності знайшли відображення у роботах українських 

вчених, зокрема: Ю. М. Гальчинського, В. М. Геєця, О. М. Колодізєва, М. І. Крупки, 

А. Я. Кузнєцової, П. В. Свидерського, Л. І. Федулової та  ін. 

Метою статті є дослідження економічної ефективності регіону на прикладі Львівської, Івано-

Франківської та Тернопільської областей, оцінка стану інноваційної сфери даного регіону, а також 

визначення найбільш актуальних проблем і бар’єрів, що гальмують інноваційну діяльність, дано 

пропозиції щодо її стимулювання. 

Економічна ефективність регіону оцінюється за часткою інноваційно-активних підприємств у 

їх загальній кількості та внеском результатів інноваційної діяльності таких підприємств у 

промисловість регіону.  

В 2017 році на Львівщині інноваційною діяльністю займалося 15,2 % від загальної кількості 

промислових підприємств із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.  На інновації 

промислові підприємства витратили 310,0 млн грн. Більш ніж дві третини від загального обсягу 

інноваційних витрат припало на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення 

(207,5 млн грн), на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 52,1 млн грн (16,8 %), на 

придбання інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) – 3,4 млн грн (1,1 %). Основним 

джерелом фінансування витрат на здійснення технологічних інновацій залишаються власні кошти 

підприємств (271,6 млн грн), на які припало 87,6 % від загального обсягу. Частка кредитних коштів 

становила 12,4 % (38,4 млн грн).  

У 2017 році було впроваджено 41 новий технологічний процес. Із загальної кількості процесів 

13 – маловідходні, ресурсозберігаючі. Активніше технологічне оновлення виробництва 

здійснювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, де 
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впроваджено 11 нових технологічних процесів, машинобудування – 7, виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 6.  

У 2017 році промисловими підприємствами освоєно 247 інноваційних видів продукції, з них 

19 – нові види машин, устатковання, приладів, апаратів. Найбільше нових видів продукції 

впровадили підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 152, з 

виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання – 58, 

машинобудування – 21.  Для модернізації виробничих процесів підприємства області придбали 49 

нових технологій.   

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2017 році становив 763,1 млн грн. Більшість 

реалізованої інноваційної продукції була новою тільки для підприємства (89,5 % від її загального 

обсягу). Продукції, що була новою для ринку, у 2017 році реалізовано на 80,2 млн  грн. Обсяг 

інноваційної продукції, поставленої на експорт, становив 92,9 млн. грн (12,2% від її загального 

обсягу) [8].  

Інноваційна діяльність сконцентрована переважно у Львові, де знаходиться майже половина 

(48,8 %) інноваційних підприємств області, а також у Пустомитівському районі (10,1 %) та місті 

Дрогобич (7 %) [9, с. 8]. 

Джерела фінансування інноваційної діяльності у Львівській області за період 2005-2015 рр. 

наведено у табл. 1 [5]. 

Таблиця 1 

Джерела фінансування інноваційної діяльності у Львівській області 

(тис. грн) 

Рік 

 

Загальна 

сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
вітчизняних 

інвесторів 

іноземних 

інвесторів 
інші джерела 

2005 75 858,0 62 233,2 77,5 – 13 547,3 

2006 72 457,5 58 855,2 – – 13 602,3 

2007 272 507,9 174 577,9 5 851,1 1 241,4 90 837,5 

2008 296 662,2 253 819,0 3 007,5 2,4 39 833,3 

2009 211070,7 196 764,5 2 132,2 260,3 11 913,7 

2010 139 335,4 92 677,6 – 353,0 46 304,8 

2011 162 676,8 146 669,8 5 319,7 9 659,8 1 027,5 

2012 280 614,4 261 419,4 – – 19 195,0 

2013 257 053,9 213 668,2 – – 43 385,7 

2014 219 754,3 183 234,0 2 504,7 – 34 015,6 

2015 277 796,2 206 605,0 11 069,0 – 60 122,2 

 

Традиційно частка власних витрат на інновації у Львівській області є найбільшою, як і в 

цілому по Україні. За даними головного управління статистики у Львівській області за період 2005-

2006 рр. та 2012-2015 рр. іноземні інвестиції в інноваційну діяльність були відсутні. 

Найбільше було профінансовано інновацій із власних коштів та кредитів. Варто зауважити, що 

обсяг коштів із держбюджету та місцевих бюджетів на фінансування інноваційної діяльності у 

Львівській області є вкрай низькими.  
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Львівщина – регіон високотехнологічної промисловості, розвиненої транспортно-логістичної 

інфраструктури, ефективного сільського господарства, оздоровчого, історичного та ділового 

туризму, високої якості життя. Стратегія розвитку Львівської області до 2020 року передбачає 

досягнення п’ятьох стратегічних цілей, серед яких першою ціллю є конкурентоспроможна 

економіка.  

Відповідно до Плану заходів з реалізації у 2017-2018 роках Стратегії розвитку Львівської 

Області на період до 2020 року структура Програми “Конкурентоспроможна економіка” 

складається з трьох напрямів:   

1. Інвестиції та бізнес.  

2. Високотехнологічна промисловість.  

3. Наука та інновації.    

Напрям 1 “Інвестиції та бізнес” скерований на залучення інвестицій в економіку області та 

активізацію бізнесу. Комплексне втручання у сферу передбачається зосередити у взаємопов’язаних 

напрямках – підготовці інвестиційних продуктів та покращенні інвестиційної промоції регіону, 

розвитку індустріальних парків та кластерних ініціатив. Цей напрям включає проектні ідеї, що 

мають реалізувати та забезпечити:  

• умови для залучення інвестицій, в тому числі маркетингово-інформаційну підтримку;  

• розвиток індустріальних парків регіону;  

• сприятливі умови для ведення малого та середнього бізнесу; 

 • сприяння створенню кластерів у різних сферах економіки регіону.  

Напрям 2 “Високотехнологічна промисловість” включає проектні ідеї, що мають реалізувати 

та забезпечити:  

• реформування традиційних галузей економіки регіону, зокрема вугільної промисловості;  

• створення сприятливих умов для впровадження науково-технічних розробок у 

промисловість; 

• впровадження нових технологій у військово-промисловий комплекс. 

Що стосується напряму 3 “Наука та інновації”, то втручання в цю сферу передбачено у таких 

напрямах:  

• розвиток сучасної дослідницької бази та інфраструктури передачі технологій при 

аналітичних установах та ВНЗ;  

• розвиток сфери “економіки знань”;  

• підтримка кращих наукових шкіл та дослідницьких колективів;  

• створення технологічних парків та бізнес-інкубаторів для науковців та малого бізнесу[11, 

с. 10-11].   

Упродовж 2015 року інноваційною діяльністю в Івано-Франківській області займалося 

27 підприємств або 21,6 % із загальної кількості обстежених промислових підприємств із 

середньою кількістю працівників більше 50 осіб.  Підприємствами реалізовано інноваційної 

продукції на суму 242 млн грн, що склало 1,35 % до  загального обсягу реалізованої промислової 

продукції в області. Основна частка підприємств (92,9  %) реалізовувала продукцію, яка була 

новою виключно для підприємства. Її обсяг становив 201,1 млн грн, близько 27,0 % такої продукції 

було реалізовано за межі України. Кожне п’яте  підприємство реалізовувало продукцію, що була 

новою для ринку, більше половини з якої поставлено на експорт.  

Найбільш сприйнятливими до нововведень були підприємства з виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та 

поліграфічної діяльності, хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції. Для підвищення технічного та технологічного рівня 

виробництва на підприємствах області було впроваджено 50 нових технологічних процесів, 16,0 % 

з яких забезпечили економне використання матеріальних та енергетичних ресурсів. Освоєно 

виробництво 117 найменувань інноваційної продукції (16 – нових для ринку, 101 – нове для 

підприємства), у т.ч. 40 видів машин, устаткування, приладів, апаратів.   
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 На інновації підприємства витратили 92,2 млн грн, у т.ч. на придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення – 84,1 млн грн (91,2 % загального обсягу інноваційних витрат), на 

внутрішні науково-дослідні розробки – 4,9 млн грн (5,3 %), придбання інших зовнішніх знань 

(придбання нових технологій) – 0,7 млн грн (0,8 %), інші витрати – 2,5 млн грн (2,7 %). Основним 

джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств – 

70,1 млн грн., або 76,0 % загальної суми витрат на інновації. Обсяг коштів іноземних інвесторів 

становив 15,4 млн грн (16,7 %), кредитів – 6,7 млн грн (7,3 %) [1].  

Що стосується попередніх років, то в Івано-Франківській області, відповідно до офіційних 

даних Головного управління статистики [4], протягом 2007-2013 років спостерігається поступове 

зниження інноваційної активності промислових підприємств. Незважаючи на це, область входила у 

десятку лідерів серед регіонів України за часткою інноваційно-активних підприємств в загальній 

кількості промислових та за питомою вагою реалізованої інноваційної продукції в загальному 

обсязі промислової. 

Щодо обсягів фінансування інноваційної діяльності в даній області (табл. 2), то видно 

тенденцію до різкого зменшення загальної суми витрат у 2014-2015 рр. Варто зауважити 

пасивність вітчизняних інвесторів у фінансуванні інновацій в даній області. Основне джерело 

фінансування – власні кошти. 

Таблиця 2 

Джерела фінансування інноваційної діяльності у Івано-Франківській області  

за період 2005-2015 рр. [4] 

(тис. грн) 

Рік 
Загальна 

сума витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
вітчизняних 

інвесторів 

іноземних 

інвесторів 
інші джерела 

2005 56 244,7 47 560,4 – – 8 684,3 

2006 225516,5 101 979,3 – 55 827,0 67 710,2 

2007 264 864,3 57 182,7 – – 207 681,6 

2008 501 023,3 84 878,4 140,0 16 509,9 399 495,0 

2009 484 542,9 30 204,7 – 421 168,9 33 169,3 

2010 209 0520,9 24 666,7 – 2 065 116,6 737,6 

2011 152 765,9 127 849,1 – 4 847,8 20 069,0 

2012 203 824,1 159 818,9 – 9 123,1 34 882,1 

2013 488 571,3 151 068,9 230,0 82 531,0 254 741,4 

2014 95 785,1 79 275,3 – 2 349,3 14 160,5 

2015 92 189,0 70 105,5 – 15 353,1 6 730,4 

 

За період 2015-2017 років розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності області 

здійснювався згідно до діючих програм, затверджених відповідно до рішень обласної ради від 

05.06.2009 року № 803-30/2009 “Про Програму розвитку науково-технічної та інноваційної 

діяльності області до 2015 року” та від 25.12.2015 року №56-2/2015 “Про Програму розвитку 

науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року”. 

Упродовж 2016 року реалізовано 12 місцевих інноваційних проектів у сфері 

енергоефективності за рахунок впровадження в області ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН “Місцевий 
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розвиток, орієнтований на громаду” для громад сільських населених пунктів, розташованих у 

Надвірянському, Калуському, Коломийському, Тисменицькому та Верховинському районах. 

З метою сприяння розвитку елементів інноваційної інфраструктури у 2017 році велика увага 

приділялась реалізації інноваційних заходів. Зокрема, підписано Угоду про співпрацю між 

науковим парком “Прикарпатський університет” та технологічним парком міста Люблін 

(Республіка Польща). 

Для стимулювання процесів залучення учнівської молоді, студентства до науково-технічної 

творчості проведено відбір кращих робіт, представлених на обласній виставці техніко-

технологічних виробів, яка проводилась  24-28 квітня 2017 року на базі Навчально-методичного 

центру культури і туризму Прикарпаття. Серед унікальних робіт – технічні моделі роботів, 

“мудрих будинків”, інноваційні системи та інші розробки. 

На початку 2018 року відбулась презентація пілотної частини проекту “Промприлад. 

Реновація”, який передбачає створення сучасного інноваційного центру з метою поширення знань і 

якісного практичного досвіду в галузі освіти, мистецтва, нової економіки та урбаністики в м. Івано-

Франківську[2].  

Впродовж останніх років в Тернопільській області інноваційною діяльністю займалися 14,9 % 

підприємств (або 36 промислових об’єктів). Найбільша частка інноваційно активних підприємств 

припадає на переробну промисловість (86,1 %), в першу чергу це підприємства з виробництва 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (припадає 41,9 % усіх переробних підприємств), а 

також підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (8,3 %) і 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами (5,6 %). В той же час, у 2010 році на частку 

переробної промисловості серед інноваційно активних підприємств припадало 97,5 % [10]. 

У Тернопільській області домінуючими джерелами фінансування інновацій є власні кошти, 

кошти іноземних інвесторів та інші джерела. На відміну від Львівської та Івано-Франківської 

області іноземні інвестори не прагнули вкладати в інноваційну діяльності Тернопільської області у 

2006 р., 2008 р. і протягом 2010-2015 рр. (табл. 3) 

Таблиця 3 

Джерела фінансування інноваційної діяльності у Тернопільській області  

за період 2005-2015 рр. [6] 

(тис. грн) 

Рік 
Загальна 

сума витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

Власних 
вітчизняних 

інвесторів 

іноземних 

інвесторів 
інші джерела 

2005 5 678,8 5 457,1 98,0 123,7 - 

2006 6 720,8 6 655,8 65,0 - - 

2007 19 258,4 10 333,9 - 8 924,5 - 

2008 62 730,7 44 131,2 - - 18 599,5 

2009 48 679,6 46 888,5 598,0 77,3 1 115,8 

2010 8 100,2 7 836,0 215,2 – 49,0 

2011 69 589,3 68 543,2 750,0 - 296,1 

2012 84 917,9 83 200,1 850,0 - 867,8 

2013 24 236,9 18 703,4 1 381,2 - 4 152,3 

2014 57 398,2 57 387,7 - - 10,5 

2015 14 557,7 13 204,7 - - 1353,0 
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Кошти із місцевих бюджетів не виділялись на стимулювання інновацій в області протягом 

2011-2014 рр., основне джерело фінансування інновацій – власні кошти промислових підприємств. 

Проте варто зауважити, що із трьох аналізованих областей найбільша частка коштів із 

держбюджету припадає саме на фінансування інновацій в Тернопільській області.  

Можна однозначно констатувати, що рівень інноваційної активності підприємств 

Тернопільської області є низьким. Про це свідчать низькі показники щодо кількості інноваційних 

підприємств, витрат на інноваційну діяльність, невисокі обсяги реалізованої інноваційної продукції 

промисловими підприємствами області, які з 2013 р. мають тенденцію до скорочення. Інноваційна 

діяльність мало спрямована на дослідження та інноваційний розвиток, нею майже не займаються 

приватні підприємства, які, як показує статистика, спрямовують витрати здебільшого на 

модернізацію обладнання, третина реалізованої інноваційної продукції – продукція текстильного 

виробництва. Переважно інноваційна діяльність здійснюється підприємствами м. Тернополя. 

Варто зазначити, що в Тернополі проводять заходи для залучення інвесторів. Зокрема, 24-

25 травня 2018 року в Тернополі відбудеться Міжнародний інвестиційний форум “Тернопільщина 

Invest – 2018”, де є запланована окрема Пленарна сесія: “Інвестиції та інновації як запорука 

розвитку регіону”. Аналогічні форуми проводилися і в 2016-2017 рр., в рамках яких 

Тернопільщина представила найбільш успішні інвестиційні проекти, які вже реалізовані в області 

та потенціал області для залучення нових капіталовкладень, крім того, відбулося підписання 

меморандумів та інших документів про співпрацю та партнерство. Під час спеціалізованих секцій і 

дискусій обговорювали інструменти та механізми, які стимулюють розвиток економіки, 

покращують бізнес-клімат та сприяють налагодженню партнерства.   

Статистичні дані свідчать про скорочення загального обсягу витрат за напрямами інноваційної 

діяльності. На нашу думку, це відбулося, в основному, через зменшення інвестиційної і 

внутрішньої домінанти економічного розвитку, що спровокувало відтік інвестицій у інноваційну 

сферу та замороження іноземними компаніями інноваційних проектів. У цьому контексті можна 

зробити висновок, що швидко втрачаються можливості розвивати та використовувати 

інноваційний потенціал, належним чином розгортати інноваційні дослідження, оперативно 

впроваджувати їх результати у практику, реагувати на світові науково-технологічні досягнення. 

Одним із чинників, що послаблює конкурентоспроможність підприємств, розташованих на 

території регіону, є низький рівень їх інноваційності. Підвищення останньої часто натикається на 

різноманітні бар’єри, серед яких найбільш важливими є: 

- пасивність вітчизняних інвесторів у фінансуванні інноваційної діяльності; 

- низька частка коштів держбюджету та місцевих бюджетів на фінансування інновацій в 

регіоні; 

- високий рівень банківських відсотків за кредитами; 

- складна і малоефективна система оподаткування; 

- відсутність або малоефективні зв'язки між науково-дослідним сектором, який здійснює 

науково-дослідні розробки, і промисловим сектором, який їх використовує; 

- відсутність відповідної бази і структур, необхідних для трансферу технологій, а також 

інформації на відповідну тему. 

Нижче наведено розподіл підприємств, які вважали, що подані у табл. 4 фактори суттєво 

впливали на їхнє рішення розвивати інноваційні проекти, або стримували здійснення інноваційної 

діяльності [7].  

Для створення елементів інноваційної економіки, для переходу до економіки, заснованої на 

знаннях, необхідно провести глибоку перебудову інституційних механізмів, які б дозволили всім 

сферам економіки ефективно функціонувати. На даний час інноваційна політика більшості 

підприємств регіону є на стадії концептуалізації та потенційного існування. Підприємства 

реалізовують потенціал української науки недостатньо, оскільки існує серйозний розрив у 

співпраці науки та виробництва. Малоефективний етап комерціалізації інновацій. Варто також 

зауважити, що на даний момент власні кошти є найважливішим джерелом фінансування 

інноваційної діяльності. 
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Таблиця 4 

Розподіл неінноваційних підприємств України за причинами,  

що перешкоджали здійсненню інновацій 

(%) 

Немає вагомих причин здійснювати інновації 82,2 

у тому числі 

Низький попит на інновації на ринку 

 

6,0 

Через попередні інновації 3,9 

Через дуже низьку конкуренцію підприємства на ринку  3,0 

Відсутність хороших ідей або можливостей для інновацій 7,4 

Можливому впровадженню інновацій перешкоджають вагомі чинники 17,8 

у тому числі 

Відсутність коштів у межах підприємства  

 

11,4 

Відсутність кредитів або прямих інвестицій 6,1 

Відсутність кваліфікованих працівників у рамках підприємства 1,7 

Труднощі в отриманні державної допомоги або субсидій для інновацій 5,8 

Відсутність партнерів по співпраці 1,9 

Невизначений попит на інноваційні ідеї  2,1 

Занадто велика конкуренція на ринку 4,3 

 

Суб’єкти господарської діяльності повинні розраховувати виключно на власні кошти, оскільки 

часто кредити банківських установ обмежені і недоступні для реалізації інноваційних проектів. 

Більше того, макрочинники, такі як система фінансового ринку, відіграють вирішальну роль. У 

державах, де є розвинені фондові ринки, у цілому, в меншій мірі покладаються на банківське 

фінансування, порівняно з "банківськодомінуючими" фінансовими системами, які сформовані, 

наприклад, в Європі. Такі результати показують, що навіть в глобалізованому світі фінансові 

обмеження розрізняються за своєю природою і, отже, вимагають різних рішень в залежності від 

умов фінансового ринку, в якому функціонують вітчизняні підприємства. Слід особливо 

відзначити, що становлення і розвиток венчурного капіталу можна розглядати як спробу 

ліквідувати дефіцит фінансування за рахунок скорочення асиметричної інформації та ризику, а не 

просто субсидувати інвестиції. 

Таким чином, вважаємо, що відповідні регіональні органи повинні здійснювати аналіз 

інноваційної діяльності, задля своєчасного виявлення та вжиття необхідних заходів для 

поліпшення інноваційної активності підприємств конкретного регіону. 
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The transition to innovative development is very important for our country. World experience 

shows that sustainable development of production and  its competitiveness in the long term perspective 

depends not only on resource opportunities, but mostly on innovation. 

On the example of Lviv, Ivano-Frankivsk and Ternopil regions the economic efficiency of the 

region is analyzed. The statistical data show a reduction in the total amount of expenditures for 

innovation activity in the period 2010-2015. In our opinion, this occurred mainly because of the 

reduction of investment and domestic dominant of economic development, which provoked the 

outflow of investment in the innovation environment and foreign companies freezed their innovation 

projects. That is why the ability to develop and use innovative potential is lost and it is hard to deploy 

innovative research, to implement quickly their results in practice, and to respond to world scientific 

and technological achievements rapidly. The dominant sources of innovation financing are own funds 

of enterprises.  

The most urgent barriers hindering innovation activity are identified, and proposals for its 

stimulation are given. One of the factors that weakens the competitiveness of enterprises located in this 

region is the low level of their innovativeness. Due to: 

- the passivity of domestic investors in the financing of innovatiton activities; 

- low share of state budget and local budgets to finance innovation in the region; 

- high level of bank interest on loans and others. 

The potential of Ukrainian science is not enough realized by enterprises, as there is a serious gap 

in the cooperation between science and production.  
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There for, in order to create elements of an innovative economy and a transition to a knowledge-

based economy requires a serious restructuring of institutional mechanisms that would allow all sectors 

of the economy to function effectively. 

Key words: innovative development, sources of financing, innovative activity, innovative activity 

of enterprises, region. 
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УДК 336.14:352  

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

В. Письменний 

Тернопільський національний економічний університет 

Розглянуто особливості функціонування місцевих бюджетів в Україні в умовах фінансової 

децентралізації. Встановлено невідповідність між обсягами доходів місцевих бюджетів і 

реальними потребами на фінансування видатків, малу питому вагу власних доходів місцевих 

бюджетів, на які місцева влада має вплив у їх формуванні, залежність органів влади на місцях 

від центру в ухваленні бюджетних рішень та їх високе політичне лобіювання. 

Виявлено неефективність розподілу деяких загальнодержавних податків між бюджетами 

різних рівнів, а також запропоновано їх зараховувати до бюджетів, зважаючи не на базу 

оподаткування, а локацію отримання платниками податків суспільних благ і послуг. 

Обґрунтовано доцільність впровадження так званих „власних” податків із ініціативи місцевої 

влади й визначено критерії, які необхідно враховувати в підсистемі місцевого оподаткування. 

Проаналізовано показники фінансової децентралізації доходів, фінансової децентралізації 

видатків, а також їх узагальнюючий показник. Встановлено, що їх використання щонайліпше 

підходить для оцінки бюджетної самодостатності як спроможності місцевої влади сформувати 

таку ресурсну базу, яка забезпечить легітимність, повноту, стабільність і достатність 

надходження для фінансування бюджетних видатків. 

Ключові слова: фінансова децентралізація; місцеві бюджети; доходи і видатки бюджету; 

показники фінансової децентралізації. 

Питання фінансової децентралізації були актуальними на різних етапах українського 

державотворення, хоча практична діяльність так і не сприяла їх вирішенню. Навпаки, відчувалася 

стагнація та брак конструктиву в розумінні концептуальних засад реформи фінансового 

забезпечення місцевого самоврядування і територіальної організації влади. Хоча останнім часом 

уряд відніс розвиток місцевих бюджетів до одних з пріоритетних напрямів державної політики, 

насправді їм не приділяли належне значення. Зважаючи на багатолітній досвід становлення, 

територіальні громади й досі перебувають у пошуку оптимальної симетрії між обсягами доходів 

місцевих бюджетів і потребами у фінансуванні видатків. 

Стан наповнення місцевих бюджетів, як і фінансування видатків місцевої влади на виконання 

функцій та завдань у межах власної компетенції й реалізації делегованих центральною владою 

повноважень, до певної міри є складний. Аналіз статистичних даних підтверджує, що найбільша 

питома вага належить надходженням від загальнодержавних податків, які фактично не пов’язані з 

власною діяльністю місцевої влади, а частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих 

бюджетів є малозначимою для місцевого розвитку. Натомість фінансова децентралізація, яка з 

прагматичної сторони передбачає розподіл повноважень між центром та регіонами, потребує 

вливання додаткових коштів. 

Не дивлячись на те, що в законодавстві України розширено перелік джерел, звідки органи 

влади на місцях черпають необхідні їм кошти, їх є недостатньо. Сподівання на отримання 

фінансової підтримки із центру тільки зміцнює дисонанс організації бюджетних відносин. Держава 

не зацікавлена у фінансово сильному і незалежному місцевому самоврядуванні, так як, 

забезпечуючи більше половини доходів у вигляді міжбюджетних трансфертів, легше впливати на 

прийняття політичних рішень. Насправді, фінансова децентралізація мала би сприяти 
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забезпеченню місцевого населення суспільними благами й послугами, що досягається шляхом 

ретельного узгодження та співвідношення бюджетних доходів і видатків.  

Проблеми фінансової децентралізації в Україні досліджували В. Дем’янишин [1], В. Зайчикова 

[2], О. Кириленко [3], В. Кравченко [4], А. Крисоватий [5], С. Слухай [6], В. Федосов [7], С. Юрій 

[8] й інші. Їхні праці є вагомим здобутком, що вивчають теоретико-методологічні основи 

мобілізації і витрачання бюджетних коштів в умовах розширення й зміцнення прав місцевого 

самоврядування. Разом з тим, суспільно-політичні виклики потребують побудови такої системи 

місцевих бюджетів, за якої органи влади на місцях будуть володіти і самостійно розпоряджатися 

достатніми ресурсами, а не надіятися на фінансову підтримку з державного бюджету. 

Метою статті є вивчення особливостей функціонування місцевих бюджетів в Україні в умовах 

фінансової децентралізації, а також обґрунтування підходів до формування місцевою владою 

ресурсної бази, що забезпечить легітимність, повноту, стабільність і достатність надходження для 

фінансування бюджетних видатків. 

Перш ніж розглянути питання фінансової децентралізації, звернемо увагу на зміст цього явища 

в умовах сьогодення. Він зводиться до делегування частини компетенцій, відповідальності та 

фінансових ресурсів від центральних органів на користь місцевої влади, а з-поміж політичної та 

адміністративної децентралізації характеризує розширення ролі цих органів як інституту публічної 

влади в організації бюджетних відносин на місцевому рівні. Інші твердження стосовно фінансової 

децентралізації полягають у зміцненні прав місцевої влади при одночасному звуженні центру, 

передачі ресурсів на виконання делегованих повноважень і їх спрямовування на видатки розвитку. 

Її реалізація на практиці передбачає збільшення повноважень органів влади на місцях у 

бюджетній сфері та сфері міжбюджетних відносин. До тепер ці органи могли: самостійно 

розробляти, затверджувати і виконувати відповідні бюджети; встановлювати в межах 

затвердженого переліку місцеві податки та збори, визначати розміри їх ставок і базу 

оподаткування; здійснювати місцеві запозичення й отримувати позики місцевим бюджетам; 

володіти, користуватися та розпоряджатися об’єктами права комунальної власності, в тому числі 

виконувати усі майнові операції, передавати їх у постійне або тимчасове користування, здавати в 

оренду, продавати або купувати, використовувати як заставу. 

 

Рис. 1. Ознаки фінансової децентралізації та її сучасний стан в Україні 

Ознаки фінансової децентралізації 

Наявність власних доходів 

місцевих бюджетів, а також 

право визначення напрямів їх 

витрачання 
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в ухваленні бюджетних рішень 
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Стан фінансової децентралізації 

Невідповідність між обсягами 

доходів місцевих бюджетів і 

реальними потребами на 

фінансування видатків 
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Залежність органів влади на 

місцях від центру в ухваленні 

бюджетних рішень та їх високе 

політичне лобіювання 

Делегування частини 

компетенції, відповідальності 

та ресурсів від центральних 

органів місцевій владі 
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На рис. 1 окреслено головні проблеми, які спотворюють розвиток фінансової децентралізації в 

Україні. По-перше, через невідповідність між обсягами доходів місцевих бюджетів і реальними 

потребами у фінансуванні видатків (це явище, крім делегування частини компетенції та 

відповідальності, мало би передбачати надання ресурсів від центральних органів місцевій владі). 

По-друге, незважаючи на законодавчо встановлений перелік власних доходів місцевих бюджетів і 

право визначення напрямів витрачання, їх питома вага є незначною, а місцева влада позбавлена 

реального впливу на формування. По-третє, у зв’язку з надмірною залежністю органів влади на 

місцях від центру в ухваленні бюджетних рішень та їх високе політичне лобіювання. 

Стан місцевих бюджетів є домінантом справжнього самоврядування – оплотом демократії [8, с. 

 7], хоча практика їх функціонування в Україні свідчить про залежність від податкового механізму 

формування доходів (табл. 1). При тому, що різноманіття податків з неоднорідною базою 

оподаткування призвело до організації складного механізму їх справляння й невмотивованого 

зростання адміністративних витрат. Збільшення обсягу податкових надходжень (за 2007-2016 рр. 

показники податку на доходи фізичних осіб і податку на прибуток підприємств зросли удвічі) не 

сприяло володінню місцевою владою достатніми ресурсами для виконання покладених на них 

функцій та завдань.  

Таблиця 1 

Обсяг і структура доходів місцевих бюджетів України за 2007–2016 рр. 

Доходи 2007 р. 2009 р. 2011 р. 2013 р. 2015 р. 2016 р. 
Сер. 

знач. 

Податкові надходження 

млрд. грн. 

% 

 

44,6 min 

41,7 

 

59,2 

44,0 max 

 

73,1 

40,2 

 

91,2 

41,3 

 

98,2 

33,4 min 

 

146,9 max 

40,1 

 

85,5 

40,1 

Неподаткові надходження 

млрд. грн. 

% 

 

6,4 min 

6,0 

 

7,8 

5,8 

 

10,9 

6,0 

 

12,1 

5,5 min 

 

20,5 

6,8 max 

 

21,8 max 

5,9 

 

1,3 

6,0 

Доходи від  

операцій з капіталом 

млрд. грн. 

% 

 

 

4,6 max 

4,3 max 

 

 

2,6 

1,9 

 

 

1,8 

1,0 

 

 

1,4 min 

0,6 

 

 

1,6 

0,6 

 

 

1,4 

0,4 min 

 

 

2,2 

1,5 

Цільові фонди 

млрд. грн. 

% 

 

2,7 max 

2,5 max 

 

1,5 

1,1 

 

0,8 

0,5 

 

0,5 

0,2 

 

0,4 min 

0,1 

 

0,5 

0,1 min 

 

1,0 

0,8 

Офіційні трансферти 

млрд. грн. 

% 

 

48,7 min 

45,5 min 

 

63,5 

47,2 

 

94,9 

52,3 

 

115,8 

52,4 

 

174,0 

59,1 max 

 

195,4 max 

53,5 

 

115,4 

51,7 
Джерело: побудовано автором на основі [9]. 

Якщо раніше 75 % податку на доходи фізичних осіб надходило до доходів бюджетів міст 

республіканського Автономної Республіки Крим й обласного значення, 2 % – бюджету Автономної 

Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та їх 

об’єднань, то сьогодні районні бюджети отримали 35 %, бюджети об’єднаних територіальних 

громад – 60 %, по інших бюджетах – відбулося зменшення нормативів розподілу цього податку. 

Так само тільки 10 % податку на прибуток підприємств, зареєстрованих на території областей та м. 

Києва, надходять до доходів загального фонду, а податок на прибуток підприємств комунальної 

власності повністю зараховується до місцевих бюджетів. 

Неефективність розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів 

можна обґрунтувати такими причинами. Платники податків сплачують його за місцем роботи на 

підприємстві, а можуть перебувати на певній території тимчасово. Відтак громади, де мешкають 

працівники цього підприємства, не отримують його надходження, проте змушені нести витрати, 
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пов’язані з розв’язанням соціально-побутових проблем. Тому економічно виправданим є те, що 

сплату податку на доходи фізичних осіб необхідно пов’язати з місцем проживання громадян. Він й 

надалі буде виконувати роль макроекономічного стабілізатора та мікроекономічного регулятора, 

що впливатиме на господарську діяльність і доходи населення. 

Аналогійний підхід можна застосувати до податку на прибуток підприємств, але його розподіл 

робити між доходами місцевих бюджетів та цільовими фондами, утвореними місцевими радами. 

Це дасть змогу сконцентрувати великий ресурсний потенціал на місцях, за рахунок чого 

збільшиться бюджетна самодостатність і появиться фінансова основа для розвитку територій. 

Розглядаючи податки на доходи та прибуток, необхідно звернути увагу на їх вплив на фінансове 

забезпечення місцевого самоврядування з іншої сторони. Мова йде про встановлення системи 

фінансового вирівнювання із урахуванням, крім їх надходжень, ще й кількості населення й індексу 

податкоспроможності. 

Загалом же, в 2016 р. питома вага податкових надходжень у доходах місцевих бюджетів 

становила понад 40 %, а основним джерелом їх наповнення був уже згадуваний податок на доходи 

фізичних осіб (близько 20 % в загальному обсязі доходів та 50 % у податкових надходженнях 

місцевих бюджетів). Інші складові податкового механізму формування доходів були 

малозначимими. Вказані цифри підтвердили незадовільний стан фінансового забезпечення 

місцевого самоврядування, що породжує загальну неспроможність територій. У той же час місцеві 

податки і збори (із усього переліку мова йде про єдиний та земельний податки) зросли до понад 

10 % в загальному обсязі доходів й близько 30% у податкових надходженнях місцевих бюджетів. 

Зазвичай місцева влада може вибирати місцеві податки і збори з переліку, визначеному в 

чинному законодавстві. Але з кінця 1990-их рр. в наукових колах точилася дискусія стосовно 

надання територіальним громадам компетенції самостійно впроваджувати податки залежно від тих 

чи інших умов певної території [3, с. 242-243; 4, с. 175-176; 10, с. 40]. У контексті фінансової 

децентралізації – це ідеальний варіант організації податкових відносин на місцях. Хоча противники 

цієї ідеї стверджували, що така ініціатива буде розвивати сепаратизм в податковій сфері. Адже, 

ухвалюючи рішення про побудову структури підсистеми місцевого оподаткування, органи влади 

будуть керуватися головним чином політичними вигодами, а не інтересами громади. 

Ствердні або заперечні рішення про необхідність впровадження так званих „власних” податків 

із ініціативи місцевої влади мають опиратися на результати оцінки критеріїв, що зазвичай повинні 

розцінюватися як бажані ознаки для будь-якого місцевого податку і збору. На нашу думку, 

оптимальна симетрія їх побудови аж ніяк не повинна бути одноваріантною та деструктивною, а 

відкривати можливості для поєднання різних форм і методів оподаткування залежно від 

прийнятних для місцевого самоврядування принципів фіскальної достатності, економічної 

ефективності, соціальної справедливості, адміністративної простоти, стабільності та гнучкості 

оподаткування. 

Аргументи на користь розширення права податкової ініціативи зводяться до наступного. По-

перше, оскільки діяльність місцевої влади пов’язана зі значними видатками на забезпечення 

суспільного добробуту, важливою умовою їх фінансування є отримання доходів у вигляді 

надходжень від додаткових податків. По-друге, їх справляння не має впливати на соціальну 

поведінку населення, переміщення бази оподаткування із одних адміністративно-територіальних 

одиниць до інших. По-третє, для забезпечення відповідності між обсягом надходжень податків і 

видатками місцевих бюджетів ці органи мають відповідним чином корегувати розміри податкових 

ставок, переглядати перелік податкових пільг тощо. 

Аналіз витрачання коштів місцевих бюджетів України за 2007-2016 рр. свідчить, що найбільшу 

питому вагу в їх загальній структурі займали видатки на освіту, охорону здоров’я, соціальний 

захист і соціальне забезпечення (табл. 2). Упродовж багатьох років вони мали тенденцію до 

зростання, що можна побачити з показників фінансової децентралізації видатків, розрахунок яких 

подано нижче. Але соціальні видатки місцевих бюджетів не забезпечували реальних потреб 

населення. Їх щорічне збільшення є звичним явищем, продиктованим радше політикою уряду 

“латання бюджетних дірок”, оскільки темпи інфляційних процесів перевищують обсяги 

фінансування соціального розвитку територій. 
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Таблиця 2 

Обсяг і структура видатків місцевих бюджетів України за 2007–2016 рр. 

Видатки 2007 р. 2009 р. 2011 р. 2013 р. 2015 р. 2016 р. 
Сер. 

знач. 

Загальнодержавні функції 

млн. грн. 

% 

 

7,4 min 

7,6 max 

 

8,3 

6,5 

 

9,9 

5,5 

 

11,6 

5,3 

 

14,5 

5,2 

 

16,2 max 

4,7 min 

 

11,3 

5,8 

Громадський порядок, 

безпека та судова влада 

млн. грн. 

% 

 

 

0,1 min 

0,1 

 

 

0,2 

0,1 

 

 

0,2 

0,1 

 

 

0,2 

0,1 

 

 

0,3 

0,1 

 

 

0,4 max 

0,1 

 

 

0,2 

0,1 

Економічна діяльність 

млн. грн. 

% 

 

10,8 

11,2 max 

 

6,5 min 

5,1 

 

12,4 

6,9 

 

9,5 

4,3 min 

 

19,1 

6,9 

 

34,8 max 

10,0 

 

15,5 

7,4 

Охорона навколишнього 

природного середовища 

млн. грн. 

% 

 

 

0,4 min 

0,4 

 

 

0,7 

0,6 max 

 

 

0,8 

0,5 

 

 

1,0 

0,5 

 

 

1,5 

0,5 

 

 

1,5 max 

0,4 min 

 

 

1,0 

0,5 

Житлово-комунальне 

господарство 

млн. грн. 

% 

 

 

5,2 min 

5,4 

 

 

7,2 

5,7 max 

 

 

8,4 

4,7 

 

 

7,6 

3,5 min 

 

 

15,7 

5,7 

 

 

17,5 max 

5,1 

 

 

10,3 

5,0 

Охорона здоров’я 

млн. грн. 

% 

 

20,4 min 

21,1 

 

29,0 

22,8 max 

 

38,7 

21,7 

 

48,7 

22,3 

 

59,6 

21,5 

 

63,0 max 

18,2 min 

 

43,2 

21,3 

Духовний та фізичний 

розвиток 

млн. грн. 

% 

 

 

3,7 min 

3,8 

 

 

5,1 

4,0 max 

 

 

6,9 

3,9 

 

 

8,5 

3,9 

 

 

9,6 

3,5 

 

 

11,9 max 

3,4 min 

 

 

7,6 

3,8 

Освіта 

млн. грн. 

% 

 

29,2 min 

30,3 

 

42,8 

33,7 

 

59,0 

33,1 

 

74,6 

34,2 max 

 

84,0 

30,3 

 

94,6 max 

27,3 min 

 

64,0 

31,5 

Соціальний захист і 

соціальне забезпечення 

млн. грн. 

% 

 

 

19,3 

20,0 min 

 

 

27,3 

21,4 

 

 

41,9 

23,5 

 

 

56,5 

25,9 

 

 

72,6 

26,2 

 

 

106,4 max 

30,7 max 

 

 

54,0 

24,6 
Джерело: побудовано автором на основі [9]. 

На відміну від соціальних видатків, асигнування на економічну діяльність у досліджуваний 

період скоротилися як в абсолютних, так і у відносних розмірах. Аналіз їх структури в розрізі видів 

бюджетів дає змогу констатувати перевищення показників у понад три рази в державному бюджеті 

над місцевими бюджетами. Таку тенденцію можна пояснити відголосом командно-

адміністративної системи витрачання коштів, яка традиційно нівелювала роль місцевих бюджетів у 

фінансуванні народного господарства. Фінансові ресурси, що виділялися із цих бюджетів на 

економіку регіонів, були мізерними, а подекуди майже невідчутними для структурної модернізації 

таких галузей як сільське господарство, транспорт, промисловість та будівництво. 

Для економічного обґрунтування рівня децентралізації в наукових колах використовуються 

показники фінансової децентралізації доходів (питома вага доходів місцевих бюджетів без 

урахування міжбюджетних трансфертів у доходах зведеного бюджету), фінансової децентралізації 

видатків (питома вага видатків місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів у 

видатках зведеного бюджету), а також їх узагальнюючий показник [11, с. 326] (рис. 2). У контексті 

предмету дослідження вони щонайліпше підходять для визначення бюджетної самодостатності як 
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спроможності місцевої влади сформувати таку ресурсну базу, яка забезпечила б легітимність, 

повноту, стабільність і достатність надходження. 
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Рис. 2. Показники фінансової децентралізації в України за 2007-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі [9]. 

 

Високе значення показника фінансової децентралізації доходів характерне для 2007 р., 

найменше було в 2015 р. З їх тенденцією до зниження доходи місцевих бюджетів без урахування 

міжбюджетних трансфертів зросли майже втричі, а доходи зведеного бюджету – у 3,5 рази. Через 

призму фінансової децентралізації урядом було впроваджено нові нормативи зарахування податку 

на доходи фізичних осіб, забезпечено зарахування частини податку на прибуток підприємств 

приватного сектору економіки й екологічного податку до місцевих бюджетів, передано з 

державного бюджету плату за надання окремих адміністративних послуг та державного мита. Але 

ці заходи тільки декларативно підвищили самодостатність місцевих бюджетів. 

Нестача фінансових ресурсів виводять на перший план питання міжбюджетних трансфертів. 

Виходячи із загального розуміння цього поняття, ними називають кошти, які у безоплатному і 

безповоротному порядку передаються із одного бюджету до іншого (у більшості випадків з 

державного бюджету місцевим, рідше – в реверсному порядку). Їх ціль зводиться до злагодження 

невідповідності між обсягами бюджетних коштів того чи іншого рівня влади й повноваженнями, 

які на нього покладаються. Тут доречним буде твердження: чим більше коштів мобілізуються до 

місцевих бюджетів за їх рахунок, тим меншою компетенцією та відповідальністю буде наділена 

місцева влада. 

Велика питома вага міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів узвичаїлася в 

практиці України. Якщо до 2010 р. вона не перевищувала 50 %, то пікового значення (близько 

60 %) досягнула у 2015 р. Такий вплив ставить місцеву владу в залежність від центру, держава 

його виправдовує зацікавленістю у фінансуванні деяких видатків і здійсненні контролю за ними. 

Для забезпечення самодостатності місцевих бюджетів “передозування” фінансової підтримки 

надто небезпечне за своїми економічними та політичними наслідками. Якраз розвивати необхідно 

власні доходи, здатні перетворити територіальні громади з дотаційних на суб’єкти, які зможуть 

забезпечити суспільний добробут. 

Вивчення особливостей функціонування місцевих бюджетів в умовах фінансової 

децентралізації дало змогу зробити такі висновки: 
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1) Посилення акцентів на фінансовій децентралізації може стати одним з важелів 

переформатування місцевих бюджетів на основі принципів Європейської хартії місцевого 

самоврядування. Але в першу чергу місцевій владі потрібно закласти достатню та стабільну 

дохідну базу для виконання повноважень. Сподівання на отримання фінансової підтримки із 

центру для “латання бюджетних дірок” тільки зміцнює дисонанс організації бюджетних відносин 

на місцевому рівні. Держава не зацікавлена у фінансово сильному і незалежному місцевому 

самоврядуванні, так як, забезпечуючи більше половини доходів у вигляді міжбюджетних 

трансфертів, легше впливати на прийняття політичних рішень. 

2) Сучасний стан місцевих бюджетів в Україні виглядає деформовано через невідповідність 

між обсягами доходів та реальними потребами у фінансуванні видатків, залежність місцевої влади 

від фінансових вливань з державного бюджетів й перевищення темпів зростання міжбюджетних 

трансфертів над іншими доходами, незначну питому вагу власних доходів місцевих бюджетів, на 

які місцева влада має вплив у їх формуванні, залежність органів влади на місцях від центру в 

ухваленні бюджетних рішень та їх політичне лобіювання. Фінансова децентралізація повинна 

передбачати, крім делегування частини компетенції та відповідальності, ще й передання 

відповідних ресурсів від центральних органів на користь місцевої влади. 

3) Головним аргументом, на який необхідно звернути увагу у вирішенні питання фінансової 

децентралізації в її сучасному вигляді, є забезпечення місцевої влади достатніми ресурсами. Але 

проблема цього явища полягає в тому, що за умови чітко визначених в нормативно-правовому полі 

дохідних джерел, ці органи не спроможні фінансово забезпечити необхідні видатки за рахунок тих 

надходжень, які збираються на місцях. Актуальним у цьому сенсі буду пропозиції стосовно 

впровадження так званих „власних” податків із ініціативи місцевої влади, а також зарахування до 

відповідних бюджетів загальнодержавних податків, база оподаткування яких пов’язана з місцям 

отримання суспільних благ і послуг. 
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LOCAL BUDGETS IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL 

DECENTRALIZATION 

V. Pysmennyi  

Ternopil National Economic University  

The article presents the peculiarities of the functioning of local budgets in Ukraine in conditions 

of fiscal decentralization. The hypothesis that financial supporting of local self-government and 

territorial power organization did not lead to effective changes of the structure of local budget 

revenues, as well as improvement of the situation of financing budget expenditures was substantiated. 

The features of financial decentralization are identified. They involve transferring part of the 

competence, responsibility and financial resources from the central level to the local authorities, 

availability of local government own revenues and the right to determine the directions of their use, 

strengthening the powers of local authorities in making budget decisions while reducing the powers of 

central authorities. 

The present state of fiscal decentralization in Ukraine is analyzed. It is characterized by the 

discrepancy between local budget revenues and the real needs for financing the expenditures, a small 

percentage of own revenues, which local authorities have influence in their formation, the dependence 

of local authorities on the budget decision making and their high political lobbying. 

The ineffectiveness of the distribution of some taxes between different budgets in the conditions 

of fiscal decentralization is revealed. It is suggested that they are credited to the appropriate budgets, 

taking into account not the tax base, but the place for taxpayers to receive public goods and services. 

The feasibility of introducing so-called „own” taxes on the initiative of local authorities is 

substantiated, and criteria which should be taken into account are defined. 

The indicators of fiscal decentralization of incomes, fiscal decentralization of expenditures and 

their aggregate indicator are analyzed. Their use is best suited for assessing fiscal self-sufficiency as 

the ability of local authorities to forming a resource base that ensures the legitimacy, completeness, 

stability, and sufficiency of revenues to financing budget expenditures. 

Key words: fiscal decentralization; local budgets; budget revenues and expenditures; indicators of 

fiscal decentralization. 
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CONCEPTUALIZATION OF DISINFORMATION AND CONFIDENCE IN 

ECONOMIC RESEARCH  

O. Pidkhomnyi, O. Zamaslo 

Ivan Franko National University of Lviv 

The ways of expanding and deepening research on the problems of asymmetric information in the 

economy are proposed in the article. The focus is on the fact that, in addition to the problem of 

uncertainty, participants in economic relations can suffer losses through disinformation. 

Disinformation exists in the form of individual mental objects that can affect the behavior of business 

entities. The proliferation of such objects reduces the efficiency of the economy by reducing public 

confidence, which leads to increased costs of control or refusal to conclude agreements. 

Ключові слова: uncertainty, information, informational asymmetry, misinformation, 

disinformation, confidence. 

Uncertainty misinformation and disinformation are alternatives to perfect information. Increasing the 

awareness of the decision maker requires additional costs, the effectiveness of which generally complies 

with the law of decreasing marginal productivity. Therefore, the economy operates under conditions of 

only partial awareness of business entities. In addition to incompleteness, there is a problem of asymmetry 

of information, when a better-informed side of economic relations can act contrary to the interests of a less 

informed participant. Simetimes the lack of confidence would not allow agreements to be made in 

situations of asymmetric information. Confidence has a common meaning of a certainty about handling 

something. In our opinion, confidence is a positive relation to a particular subject or object in the absence 

of perfect information about it. 

Information asymmetries are studied in the context of “principal-agent problems”. Situation of 

information asymmetry is in contrast to perfect information, which is a key assumption in neo-classical 

economics. The state of uncertainty for one of the parties on the background of another’s awareness is 

studied in the theory of asymmetric information. But this theory does not directly point to the phenomenon 

of disinformation, which can function as a special factor and spread in society. Where misinformation 

refers to inaccuracies that stem from error, disinformation is deliberate falsehood promulgated by design 

[1]. Misinformation can be used to define disinformation – when known misinformation is purposefully 

and intentionally disseminated [2]. 

The study of the links between disinformation, confidence and the level of economic development of 

society requires a special terminology, many of which are currently being formulated and widely tested. 

However, the actual problems require the formation of clearer conceptual apparatus and understanding the 

links of its elements. 

This article is devoted to the expansion of the conceptual foundations of the economy’s functioning 

information problems’ study by substantiating the unity and discovering relations of uncertainty, 

asymmetric information, misinformation, disinformation and confidence. 

In 2001 the Nobel Memorial Prize in Economics was awarded to George Akerlof, Michael Spence, 

and Joseph E. Stiglitz for their “analyses of markets with asymmetric information”. George Akerlof 

demonstrated how a market where sellers have more information than buyers about product quality can 

contract into an adverse selection of low-quality products. Michael Spence identified an important form of 

adjustment by individual market participants, where the better informed take costly actions in an attempt 

to improve on their market outcome by credibly transmitting information to the poorly informed. Joseph 
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Stiglitz clarified the opposite type of market adjustment, where poorly informed agents extract information 

from the better informed, such as the screening performed by insurance companies dividing customers 

into risk classes by offering a menu of contracts where higher deductibles can be exchanged for 

significantly lower premiums. 

Economist Paul Krugman described moral hazard as “any situation in which one person makes the 

decision about how much risk to take, while someone else bears the cost if things go badly”. Frank Bohn 

explores the problem of disinformation in the context of political budget cycles [3]. Game theory has been 

widely recognized as an important tool in economic conflict analysis. The games may be with perfect and 

imperfect information. With the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences going to game theorist Jean 

Tirole in 2014, eleven game-theorists have now won the economics Nobel Prize. 

Problems of information are central to understanding not only market economics but also political 

economy. People enjoy sharing information, even when they do not believe it. Thus, misinformation 

(inaccurate information) and disinformation (deceptive information) diffuse throughout social networks. 

Misinforming and disinforming are varieties of information behaviour. Social media have made such 

diffusion easier and faster. Many information behaviour models, however, suggest a normative model of 

information as true, accurate, complete, despite the ubiquity of misinformation and disinformation. 

Misinformation and disinformation present both challenges and opportunities for individuals, businesses, 

and governments [4]. 

It is difficult to distinguish among information, misinformation, and disinformation. Misinformation 

and disinformation easily diffuse, over time, across social groups. Misinformation and disinformation tend 

to be limited and understudied areas in efforts to understand the nature of information. 

Information scientists have long debated the nature of information: what it is, where it comes from, 

the kinds of actions it affords humans, etc. From its earliest stages, information science has sought to 

define information, beginning with Shannon and Weaver’s idea that information can be quantified as bits 

of a signal transmitted between one sender and one receiver. This model does not clarify understanding 

misinformation and disinformation because they may carry multiple, often simultaneous levels of bits and 

signals (as opposed to one signal), and because describing misinformation and disinformation as merely 

“noise” ignores their informativeness. 

Tuominen and Savolainen articulated a social constructionist view of the nature of information as a 

“communicative construct which is produced in a social context” [5]. They focused on discursive action as 

the means by which people construct information. A constructionist view of information is useful when 

discussing misinformation and disinformation because it emphasizes social context and conversations 

among people as ways of determining what information is and what can be informative. Misinforming and 

disinforming are information activities that may occur in discourse between people, and so, through this 

conversational act, misinformation and disinformation can be information people may use to construct 

some reality. In this way, misinformation and disinformation are extensions of information. 

Incomplete and even irrelevant information may still be true, accurate, current, and informative [4]. 

Misinformation may also be inaccurate, uncertain (perhaps by presenting more than one possibility or 

choice), vague (unclear), or ambiguous (open to multiple interpretations). Information that is incomplete 

may also be a form of deception, which frequently qualifies as disinformation. Although disinformation 

may share properties with information and misinformation (e.g., truth, accuracy, completeness and 

currency), disinformation is deliberately deceptive information. 

Disinformation can be misleading in the context of a situation. Different situations imbue different 

meanings on different things and these meanings may depend on the knowledge of the receiver. What is 

misinformation in one situation may not be in another because the meanings may be different. The success 

or failure of the deceiver may be strongly situation-dependent if some aspect of the world changes 

unknown to the deceiver between the time he speaks and that the receiver acts upon the disinformation. 

Social, cultural, and historical aspects may influence how information, misinformation, 

disinformation, cues to credibility, and cues to deception are perceived and used. Social networks, 

involving positive, negative and latent links of varying strengths, are leveraged to diffuse information over 

time. People share information, and they may not recognize it as inaccurate or deceptive. As information 

diffuses, cues to inaccuracy or deception may change, disappear, or emerge. Diffusion may be rapid or 
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may adopt a leisurely pace and take a much longer time to diffuse. Information also diffuses across 

geographies as it travels through social groups across the globe. Social media technologies have made the 

diffusion of information easier and faster. 

Information, misinformation, and disinformation are diffused by people, governments, and 

businesses. The intents behind such diffusion, however, are unknown because they cannot be known. The 

diffusion of inaccurate and deceptive information may be motivated by benevolent or antagonistic intents. 

But the nature or degree of the intent cannot be determined solely by behaviour. Information, 

misinformation and disinformation may be diffused without being believed by the speaker. Some 

information, misinformation and disinformation may be believed sometimes by some people, 

governments, and businesses. But the reasons for belief are as unknowable as the nature of human 

intentionality. 

In the production of disinformation, deceivers can only attempt because even when intent to deceive 

is present, deception does not guarantee success in the accomplishment of goals. Regardless of whether 

diffusers are attempting to deceive, receivers make judgements about their believability using cues to 

credibility and cues to deception. Deceivers use cues to credibility to achieve deception. Thus while cues 

to credibility may be used by deceivers to deceive and cues to deception may be used by receivers to 

defend against deception, neither set may be successful in deception or defense. Much depends on the 

degree to which receivers may suspect misinformation or disinformation, or the degree to which certain 

aspects of messages strike them as suspicious or benign. 

As receivers use their information literacy skills to make judgements about information, 

misinformation, and disinformation, this information is used by people, governments, and businesses to 

make decisions and take action. When recognized as such, information, misinformation, and 

disinformation can be valuable to people, governments, and businesses. Correcting inaccurate information 

can present opportunities for meaningful engagement, public awareness and education, and commercial 

information service provision. People can use disinformation to harness influence over others. 

Governments can use disinformation to exercise control over a population. Businesses can use 

disinformation to maintain or repair their own reputation or to damage the reputation of a competitor. 

These examples suggest only a few of the ways that disinformation can be used. Recognized 

misinformation and disinformation can also be sold or traded, diffused out through social groups, used to 

attempt to deceive, etc. Misinformation and disinformation may be used immediately after receiving such 

information, or it may be kept dormant for later use or verification. 

People diffuse information through social networks over time. Not all networks, however, are 

connected. Burt uses the term, “structural holes” to describe disconnections, the empty space, between 

networks. In networks, misinformation and disinformation may spread easily because cues to deception 

and cues to credibility may shift in their meaning, relevance, and context [6]. A cue to credibility in one 

network may function as a cue to deception in another network or vice versa. 

Humberto Maturana, Francisco Varela and Ricardo B. Uribe have created the term “autopoiesis” 

about the self-replicating, self-reproducing, self-generating, self-maintaining structure in living systems. 

This term has been influential in many fields. An autopoietic system is autonomous and operationally 

closed, in the sense that there are sufficient processes within it to maintain the whole. Autopoietic systems 

are “structurally coupled” with their medium, embedded in a dynamic of changes. 

Marjatta Maula adapted the concept of autopoiesis in a business context. In the context of textual 

studies, Jerome McGann argues that texts are “autopoietic mechanisms operating as self-generating 

feedback systems that cannot be separated from those who manipulate and use them” [7]. Citing Maturana 

and Varela, he defines an autopoietic system as “a closed topological space that “continuously generates 

and specifies its own organization through its operation as a system of production of its own components, 

and does this in an endless turnover of components””, concluding that “Autopoietic systems are thus 

distinguished from allopoietic systems, which “have as the product of their functioning something 

different from themselves””. Coding and markup appear allopoietic, McGann argues, but are generative 

parts of the system they serve to maintain, and thus language and print or electronic technology are 

autopoietic systems. 
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Autopoiesis can be defined as the ratio between the complexity of a system and the complexity of its 

environment [8].This generalized view of autopoiesis considers systems as self-producing not in terms of 

their physical components, but in terms of its organization, which can be measured in terms of information 

and complexity. In other words, we can describe autopoietic systems as those producing more of their own 

complexity than the one produced by their environment. 

Stafford Beer coined the term viable systems in the 1950s, and developed it within his management 

cybernetics theories [9]. Within this he formulated his Viable System Model designed as a diagnostic tool 

for organisational pathologies (conditions of social ill-health). This model involves a system concerned 

with operations and their direct management, and a meta-system that “observes” the system and controls 

it. Beer’s work refers to Maturana’s concept of autopoiesis, which explains why living systems actually 

live. However, Beer did not make general use the concept in his modelling process. 

In the 1980s Eric Schwarz developed an alternative model from the principles of complexity science. 

This not only embraces the ideas of autopoiesis (self-production), but also autogenesis (self-creation) 

which responds to a proposition that living systems also need to learn to maintain their viability. Self-

production and self-creation are both networks of processes that connect an operational system of agency 

structure from which behaviour arises, an observing relational meta-system, this itself observed by an 

“existential” meta-meta-system. 

It is important to realize that information can exist not only in the form of a statement about the state 

of an object. Information can also exist as a rule or program of a particular activity. The same applies to 

misinformation. Kurt Dopfer, John Foster, Jason Potts claim that an economic system is a population of 

rules, a structure of rules, and a process of rules [10]. The economic system is a rule-system contained in 

what we call the meso. From the evolutionary perspective, one cannot directly sum micro into macro. 

Instead, we conceive of an economic system as a set of meso units, where each meso consists of a rule and 

its population of actualizations. The proper analytical structure of evolutionary economics is in terms of 

micro-meso-macro. Micro refers to the individual carriers of rules and the systems they organize, and 

macro consists of the population structure of systems of meso. Micro structure is between the elements of 

the meso, and macro structure is between meso elements. The spread of both adequate and inadequate 

rules of conduct in different populations is possible. Dissemination of inappropriate rules of conduct is a 

systemic disinformation that leads the society to collapse. Different societies, as carriers of certain rules, 

are selected in the struggle for the right to exist. From such positions, the rule can be regarded as a unit of 

cultural information. Meme has become a common name for a piece of cultural information. 

A meme is an idea, behavior, or style that spreads from person to person within a culture – often with 

the aim of conveying a particular phenomenon, theme, or meaning represented by the meme. A meme acts 

as a unit for carrying cultural ideas, symbols or practices, that can be transmitted from one mind to another 

through writing, speech, gestures, rituals, or other imitable phenomena with a mimicked theme. Supporters 

of the concept regard memes as cultural analogues to genes in that they self-replicate, mutate, and respond 

to selective pressures. 

Memes are a viral phenomenon that may evolve by natural selection in a manner analogous to that of 

biological evolution. Memes do this through the processes of variation, mutation, competition, and 

inheritance, each of which influences a meme's reproductive success. Memes spread through the behavior 

that they generate in their hosts. Memes that propagate less prolifically may become extinct, while others 

may survive, spread, and mutate. Memes that replicate most effectively enjoy more success. Also memes 

may replicate effectively even when they prove to be detrimental to the welfare of their hosts. 

A meme which increases the longevity of its hosts will generally survive longer. On the contrary, a 

meme which shortens the longevity of its hosts will tend to disappear faster. However, as hosts are mortal, 

retention is not sufficient to perpetuate a meme in the long term and memes also need transmission. 

Information, misinformation and disisnformation may relate to the presentation of a particular object 

or situation, on the one hand, or to be manifested in certain rules, programs for decision-making and 

activities on the other. Disinformation in the form of rules and programs is more dangerous for the 

individual and for the society than situational disinformation. 

The truth or falsity of information cannot be determined “objectively”. However, individuals and 

teams can make situational decisions about the degree of truth or falsity of information. Regardless of 
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whether truth or falsity can or cannot be determined “objectively”, people still need information and make 

decisions about it based on their subjective determinations of truth or falsity. Misinformation is not always 

easily detected. An exploration of how people determine and use cues to misinformation can illuminate 

methods of detection. 

Misinformation and disinformation need to be included in considerations of information behaviour, 

specifically elements of information literacy, because inaccuracies and deceptions permeate much of the 

world’s information. Because misinforming and disinforming are types of information behaviour, their 

links to information literacy are numerous, including diffusion and sharing and cues to credibility. 

Disinformation could possibly be more informative than misinformation, perhaps because any reveal 

or implication may be deliberate. Changes in context may influence how or whether misinformation or 

disinformation is used. Because the world can change so rapidly, the information that receivers’ may have 

judged as misinformation or disinformation can quickly become information, misinformation, or 

disinformation. 

Cues to deception can be perceived by information receivers and used as a defense against such 

deception, and to make judgements about the likelihood of deception. Nonetheless, because consumers 

may use a combination of cues to credibility and cues to deception to form judgements about information, 

information literacy efforts should include ways of recognizing misinformation and disinformation. 

In the context of the concept of autopoiesis, the informational content of the system determines its 

abilities to exist and reproduct itself. Disinformation is a component of the system’s information content 

that restricts or completely eliminates the specified ability. 

Information, misinformation or disinformation can become important elements of the society 

institutional infrastructure. This infrastructure affects the level of public confidence, which is an important 

factor in the cost of control and the individuals’ willingness to participate in economic transactions and 

operations. In general, this determines the level of efficiency and stability of the national economy. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ТА ДОВІРИ В ЕКОНОМІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 

О. Підхомний, О. Замасло 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Запропоновано шляхи розширення та поглиблення досліджень з проблем асиметричної 

інформації в економіці. Основна увага приділяється тому, що, окрім проблеми невизначеності, 

учасники економічних відносин можуть зазнати збитків через дезінформацію. Дезінформація 

існує у вигляді окремих ментальних об’єктів, які можуть впливати на поведінку суб’єктів 

господарювання. Розповсюдження таких об’єктів зменшує ефективність економіки через 

зниження рівня суспільної довіри, що веде до збільшення витрат на контроль або відмови від 

укладення угод. 

Інформація та дезінформація можуть стосуватися відображення певного об’єкта або 

ситуації, з одного боку, або проявлятися в певних правилах, програмах прийняття рішень та 

діяльності, з іншого. Дезінформація у формі правил та програм є небезпечнішою для людини та 

суспільства, ніж ситуаційна дезінформація. 

В контексті концепції автопоезису інформаційний вміст системи визначає її здатність 

існувати та відтворювати себе. Дезінформація є компонентом інформаційного вмісту системи, 

що обмежує або повністю виключає вказану здатність. 

Інформація чи дезінформація можуть стати важливими елементами інституційної 

інфраструктури суспільства. Ця інфраструктура впливає на рівень суспільної довіри, що є 

важливим чинником витрат на контроль та готовності людей брати участь у господарських 

операціях та угодах. Загалом це визначає рівень ефективності та стабільності національної 

економіки. 

Ключові слова: невизначеність, інформація, інформаційна асиметрія, дезінформація, довіра. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF RESTRUCTURING BUDGET SYSTEMS 

AND PROSPECTS OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE  

L. Pidchosa 

State Research Institute of Informatization and Economic Modeling of the Ministry of Economic 

Development and Trade of Ukraine 

The necessity of the restructuring process of the budgetary system of Ukraine is caused by a 

number of factors, namely: financial instability, devaluation of hryvnia, mortality of the population, 

brain drain, poor competitiveness of the economy, non-compliance with European and world 

standards, lack of effective and powerful financial control, mismanagement of budget funds, 

positioning of Ukraine on the world stage, lack of social and financial support for the elderly, lack of 

scientific and technical progress, and sure and steady government policy towards Ukraine's 

membership in the EU. The study of restructuring of budget systems of world countries allows 

analyzing in detail the ratio of successes and mistakes, and developing Ukraine's own model of 

restructuring the budget system in order to achieve macro-financial stability. 

Key words: Budget, results-based budgeting, taxes, complex medium-term planning of 

expenditures within strict budget constraints by sector, territorial development, intergovernmental 

fiscal relations, fiscal decentralization, expenditures, revenues. 

Formulation of the problem One of the main goals of economic policy is the formation of an effective 

budget system aimed at stimulating economic growth and eliminating critical social inequality, which, in 

turn, requires increasing efficiency of spending budget funds within clearly defined priorities. The 

functioning traditions and organization of the budget process significantly limit the opportunities and 

institutional incentives to improve the efficiency of the budget system management. The main objective of 

restructuring of the budget system and the related institutional changes is to create conditions and 

prerequisites for the most effective management of budgetary resources in accordance with the priorities 

of the government policy. 

Analysis of Basic Research and Publications The attention is focused on the urgency of the chosen 

topic and main problems considered in this article in the scientific works of such scholars as: A. Rose, 

A. Bester, A. Srithongrung, J. Poterba, M. Sterck, V. Perrin, T. Mizutani, J. Kusek, R. Rist, V. Besrest, 

M. Krupka, V. Dorosh, A. Buryachenko, M. Paliy, M. Kulchytsky, S. Perun, C. Ogon’, I. Lyuty, 

L. Demidenko, Yu. Subbotovich, I. Lunina and others. The purpose of the article is to study the 

international experience of restructuring the world budget systems and determine the priorities of 

restructuring the budget system of Ukraine. 

The Main Results of the Study The need for modernization of the system of relations between budgets 

of different levels of power in the countries of the world was the result of focusing on budget policy, 

intergovernmental fiscal relations, budget decentralization, as well as systematization of their main 

functions and properties and their impact on functioning of all the facilities of the country's budgetary 

system. 

It should be noted that each individual country has its own model of inter-budget relations. 

For example, Australia is a federal state (the share of the federal centre in the public sector is 67,4 %; 

the share of states and territories is 27,8 %; the share of local administrations is 4,8 %). Thus, distribution 

of income sources is based on the of ‘layer cake’ principle -in each level of the budget system has its own 

tax base. 
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Australia consists of six states and two internal territories - the federal capital and northern territory. 

This country gained the right to self-government in 1978, and since then has had the authority to generate 

income through its own taxes and spending within its powers. It should be noted that the model of inter-

budgetary relations in Australia is centralized, despite the federal structure of the state. Thus, the share of 

federal government taxes in the consolidated budget of the country is 76,6 %, the share of state taxes is 

19,8 %, and the share of local taxes is 3,6 %. 

It is worthwhile to emphasize the fact that the exclusive right to introduce indirect taxes (sales taxes), 

as well as taxes on incomes of citizens and corporations, is vested in the federal government in accordance 

with the Constitution of Australia. 

The centralized model of inter-budgetary relations used in Australia includes accumulation of 

financial resources in the federal budget, as well as their further division among the states. As a result, this 

model of inter-budgetary relations is characterized by: a high degree of accumulation of resources in the 

federal budget; low share of local taxes in the consolidated budget of the country; the spending powers of 

the sub-federal government determined at the federal level; significant amounts of redistribution of 

financial resources across the country; and the policy of ensuring the general level of budget services for 

citizens. The leading financial policy tool of the central government is the formation of monetary 

resources between states based on a single formalized methodology with allocation of one-time additional 

assistance to states in specific cases. 

The centralized model of inter-budgetary relations is also used in India. According to the 

Constitution, the federation and states of India are levels of state power. Thus, all states have the same 

level of budgetary authority. The budget system consists of the federal level, state level and municipal 

level. 

The Federal law defines the list of taxes which can be imposed by states and municipalities. It should 

be noted that certain defined taxes are regulatory, that is, split  between federal and regional budgets. The 

methodology for distribution of such taxes is developed by the Federal Finance Commission, which is 

appointed by the President of the country. As a result, the share of tax revenues in certain defined budgets 

is determined by five years. 

The federal budget of India receives the following basic taxes: the income tax of individuals; 

Corporate Income Tax; customs duties (leading; 29 % of all federal budget revenues); excise taxes 

(leading; 36 % of all federal budget revenues). In this regard, the revenue base of the central government 

is indirect taxation. 

It must be noted that the state budgets receive the following taxes: land; on sale; stamp duty; and 

excise taxes on alcohol. The main source of municipal budgets’ income is the property tax.  

In contrast to Australia and India, Canada uses a decentralized model of intergovernmental fiscal 

relations characterized by a relatively high proportion of regional and local taxes in the consolidated 

budget of the country, as well as the availability of necessary powers for states and municipalities to 

impose their own taxes. However, it should be emphasized that the list of taxes at the federal level is not 

determined. Also, it should be emphasized that there are no regulatory taxes in Canada. As a result, 

subnational authorities conduct a completely independent tax policy.  

In the consolidated budget of Canada, the share of tax revenues from the federal government is 

48,2 %; in provincial budgets it is 43,3 %; municipalities have 8,5 %. It is worthwhile to note that the 

income of the two northern federal territories  is almost entirely formed through assistance from the 

central government budget. 

Canada's budget system consists of three levels: two of them (federal and regional) constitute state 

power; and the third (municipal) is subordinate to the legislature of the provinces and territories. The 

expenditure powers of the central government of Canada include: defense, rail and air transport, and 

unemployment assistance. The combined powers of the central and subnational governments include 

expenditures for support of industry and agriculture, and retirement provision. The competence of 

subnational government is the financing of education, health care, social security, law enforcement 

activities, and road construction. 

The federal government and provincial governments are equal partners in the federation in accordance 

with the Constitution, but local authorities do not have an independent constitutional status. 
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We believe it necessary to emphasize that the primary objective of redistributive policy in Canada is 

to ensure minimum national standards. In this regard, we can distinguish three main areas of vertical 

redistribution of budget funds, namely:  

Financing existing programs: 

Unit-targeted block grants in health care and education with federal standards for provided services.  

Application of unit-targeted grants: Canadian aid plan.  

Budget equalization program: providing annual non-targeted grants to provinces whose tax potential 

is lower than the standard level, which in turn curbs providing public service financing at a sufficient 

degree (income equalization).  

A mixed model of inter-budgetary relations is used in Germany. Today, the state consists of 

16 federal lands. Legislative and executive bodies form the second level of state power and, accordingly, 

the second level of the budget system. Local authorities form the third level. Accordingly, federal, 

regional and local tax revenues amount to 73,0 %: 21,0 %: 6,0 % of the total revenue of the consolidated 

budget of the country. 

Of note, the expenditure powers of the Federal government of Germany include the following: 

defense, social welfare, postal services, telecommunications, transport, share of education costs (5 %), and 

health care. As a result, the main share of education expenditure (95 %) falls on land budgets. 

With regard to direct taxes, the German Constitution provides a list of all taxes that can be imposed 

on the territory of the country. Thus, the common regulatory taxes include: personal income tax, Corporate 

Income Tax, indirect taxes (VAT and import taxes) (in general, these taxes represent approximately 70% 

of consolidated budget revenues). 

Taxes are the main source of budget revenues. As a result, revenues from these taxes are distributed 

between certain defined levels of the budget system. Revenues are collected centrally and redistributed 

accordingly. 

The vertical distribution of personal income tax and income tax is fixed by the Constitution. The 

horizontal distribution of these taxes takes place according to the local origin of tax revenues. In this case, 

there are specified rules for division of corporation tax (modified residence principle ). The regional 

distribution of VAT is proportional to the population and, as a result, compensatory effect is exercised. 

The competence of the federal government, in terms of distribution of functions between levels of the 

budgetary system, includes: defense, diplomatic relations and foreign economic activity, immigration and 

emigration, currency regulation, federal transport, post and telecommunications. With regard to lands, 

their competence includes: culture, education, maintaining public order, health care and environment 

protection, as well as regional economic policy. Municipalities are directly responsible for utilities, health 

care, sports, leasure, housing and road construction. In fact, expenditures are made by all levels of the 

budget system, in particular through targeted grants. 

Taking into account the fact that German law provides for the vertical distribution of functions, it 

should be noted that in general its interpretation of federalism has a number of differences with the Anglo-

Saxon models4. So, at the federal level, priority is given to: legislative function, distribution of financial 

resources and formulation of the main policy directions. Land and municipal governments are responsible 

for the practical implementation of this policy. 

It is important that the characteristic feature of intergovernmental relations in Germany is the 

horizontal budgetary equalization, and the redistribution of funds between the lands is carried out without 

participation of the Federal Government (before the unification of Germany). 

In this context, a definite procedure for calculating the transfer is applied. Firstly, the tax potential of 

each land is defined (it is approximately equal to the sum of tax revenues minus special costs) and 

adjusted, depending on the population density, level of urbanization, etc. Next, the standard5 tax potential 

corresponding to each individual land is calculated. 

It is appropriate to emphasize that in case of negative difference between these indicators, the land 

receives a grant of equalization at the expense of the land with a tax potential higher than the average. 

There is certain difficulty in achieving the average level of all lands, but due to this established mechanism 

achievement of tax capacity of each land together with a levelling grant of 95% of the country's average is 

guaranteed. 
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It is necessary to make an intermidiate conclusion that horizontal tax equalization played a significant 

role in the historical past of the country, when after the unification of Germany, the significance of vertical 

equalization programs - federal non-targeted grants - grew. The need to modify the equalization 

mechanism was stipulated by the fact that the eastern lands of Germany were included in the system of 

horizontal equalization only 5 years after the unification. 

50 US6 states have significant fiscal powers. In particular, they have the right to independently 

impose the same direct taxes that exist on the Federal level and have the right to independently determine 

the rates and tax base. However, the states do not have the authority to establish indirect taxes - turnover 

tax or VAT. Due to the fact that the states’ use of such taxes would prevent free trade throughout the 

country as a whole, which is prohibited by the US Constitution. The shares of federal, regional and local 

taxes in the consolidated budget of the USA are 66,3 %; 20,6 %; 13,1 %, respectively. 

In addition to taxes on international trade falling within the competence of the Federal Government, 

and property taxes assigned to state governments and local authorities, access to other tax bases is open to 

all levels of the country's budgetary system. At the same time, state governments have the right to 

introduce taxes independently (to determine tax bases and rates) if they are not incompatible with the 

Constitution (do not create obstacles to free movement of goods and services between states and are not 

discriminatory). 

The competence of the Federal Government includes defense; international relations; space 

exploration; external and internal (interregional) trade; postal service; patenting and copyright protection; 

and law enforcement (partially). It is in the provision of public services, such as: housing, education, 

public transport and social security, all three levels (federal government, state government and local 

authorities) are involved. In terms of spending money, the autonomy of state governments is limited to 

mandates and contingent (targeted) Federal Government grants, as well as court decisions. It is important 

that the Constitutions of states prohibit partial financing of running costs. To a large extent, states have 

limited the autonomy of local authorities, in particular, taxes and their maximum rates which counties can 

impose are usually determined at the state level.  

The bulk of the Federal Government revenues come from taxes on the incomes of individuals and 

legal entities, with personal income tax accounting for about two thirds of all tax revenues. It is 

worthwhile to emphasize that the practice of direct distribution of federal tax revenues between sub-

federal budgets is not typical for the US. 

The distinctive feature of the American model in the field of intergovernmental fiscal relations is the 

lack of a Federal budget equalization program, as it is used as one of the components in some targeted 

programs, such as grants to school boards. 

It should be noted that the United States has never declared the need to equalize the socio-economic 

development of states and achieve relatively equal per capita expenditures in the country as a whole. 

Differentiation of budgetary expenditures between states is high enough and is 2.5 times. However, 

significant assistance from the federal budget is given to states. To do this, the Federal Government spends 

up to 16,5 % of all central t budget expenditures. Financial assistance is provided in the form of 

160 targeted transfers. In addition, significant resources to finance projects are allocated on a competitive 

basis. 

Comprehensive fiscal reforms in all countries where they were carried out included at least two main 

elements: Result Oriented Budgeting and MTEF7 – Comprehensive Medium-Term Expenditure 

Framework Settlement under Extreme Budget Extensions (Medium Term Expenditure Framework). 

In many cases, when considering the issue of mid-term / long-term financial plans, the focus is on the 

time aspect, which means that budget design is determined for the next two to four years, and not just for 

the next budget year. At the same time, the vertical component is the basis of the system of complex 

medium-term planning of expenditures within strict budget constraints by sectors. 

According to the MTEF concept, the expense planning process is carried out using four main phases. 

In this context, it should be noted that the design of the medium-term financial plan, namely aggregated 

estimates of the budget revenue and expenditure based on macroeconomic forecasting is only one of the 

results of the first phase. 
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To note, the study of world experience has confirmed the success of results-oriented budgeting and 

MTEF as two main conceptual and practical approaches to improving the efficiency of budget 

expenditures in terms of achieving government policy goals. Thus, the basis of the first results-oriented 

budgeting approach is transformation of the method of budget execution from the expenditure budgeting 

method into a more innovative method, where the emphasis is shifted from control over the target (in 

accordance with the approved plan) use of budget funds on the expected and actual results of providing 

budget services. Conceptually, the second approach, the MTEF, ensures integration of medium-term 

budget planning with the annual budget cycle and, as a result, significantly increases the predictability of 

budget financing of budget planning subjects, which ultimately allows building an economic basis for 

achievement of the objectives of medium- and long-term socio-economic policy. Summarizing the above, 

results-oriented budgeting and MTEF define the same goals, namely: optimizing budget expenditures; 

their orientation towards the priorities of government policy and general state policy; increasing efficiency 

of the state sector of the economy. Consequently, both the result-oriented budgeting concept and MTEF – 

the complex medium-term planning of expenditure within strict budget constraints by sectors are not 

alternative but complementary and transversal. Thus, introduction of results-based budgeting into the 

practice of budget preparation by branch ministries actually determines the success of the MTEF. It 

requires justification of their expenditure needs with the results and goals that they plan to achieve. The 

latter, in its turn, ensures interconnection of budget spending planning with medium-term programmes of 

socio-economic development and long-term development strategies of the state, which cannot be achieved 

by introducing results-oriented budgeting in a one-year budget cycle. 

Consequently, results-oriented budgeting and MTEF, or medium-term results-oriented budgeting, is 

the leading conceptual framework for restructuring the budget system in Ukraine. 

There are many countries restructuring (or having restructured) their budget system similarly to the 

proposed budget concept. Thus, all economically developed countries have been implementing complex 

fiscal reforms over the past decades. When studying their implementation of the results-oriented 

budgeting, it becomes clear that the start of restructuring varies from the end of the 1940s to the beginning 

of the present century (the Netherlands).The pioneers of results-oriented budgeting are the United States 

and members of the British Commonwealth: the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

Australia, New Zealand, and Canada. The launch of the MTEF by many advanced countries took place in 

the last quarter of the last century, and was connected with introduction of results-based budgeting 

elements, other components of the comprehensive budget process reform, the close interdependence with 

administrative, institutional, and structural reforms, and reforming development, implementation, 

monitoring and evaluation socio-economic programmes. 

Attempts for large-scale and relatively rapid (5-10 years) implementation of MTEF elements and 

results-based budgeting have been carried out by a number of developing countries over the past decade, 

largely with the support of the World Bank and other donors, and in parallel or ahead of other areas of 

budget restructuring. Not developed countries prevailed in this context, but the poorest, most burdened 

with external debt countries where per capita income is ten times lower than in advanced countries: Benin, 

Gabon, Guinea, Mozambique, Namibia, and Tanzania. It should be noted that budget restructuring in the 

majority of the listed countries was initiated under the pressure of international organizations and creditor 

countries, and the restructuring process has not been completed in any of these countries. For Ukraine, 

which is also planning a relatively rapid, effective restructuring of the budget sector and budget system, 

the world experience is extremely relevant and important: thanks to this experience it is possible to 

analyze the mistakes made and formulate Ukrainian own effective, operational and innovative budget 

strategy. 

We consider it expedient to consider the experience of neither advanced nor poorest countries, but 

those whose experience is extremely relevant for restructuring of the budgetary system of Ukraine. For 

example, these countries include Thailand. In 1999-2001, the first attempts to introduce results-based 

budgeting were implemented in this country. As a result, the implementation has led to some gains, but 

has not achieved the expected results. The experience of Thailand is useful not only in the relation of 

successes and mistakes, but due to the deep and constructive analysis, a new results-based budgeting 

scheme has been developed and launched in late 2003. A study of this experiment allows us to make an 
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intermediate conclusion and to emphasize the crucial importance of supporting the restructuring of the 

country's political elite, civil servants equally with those working in the central financial economic 

authorities and branch ministries, institutions and agencies. In particular, the latter should first be 

interested and motivated in the results of the restructuring.  

Introduction of MTEF has lately begun in some former socialist countries, the Baltic States and the 

CIS. Consequently, the recent experience of these countries can be used to develop and modify the 

restructuring project of the budgetary system in Ukraine due to the fact that the starting conditions for 

restructuring are similar. It should also be emphasized that the restructuring of the budget system is 

pushed under external pressure in the poorest debtor countries and in the candidate countries for 

membership in the European Union: for example, one of the conditions for EU membership is the 

transformation from the annual to long-term8 budgeting. 

 
Fig. 1. Cumulative use of MTEF concepts and results-based budgeting 

Source: developed by the author. 

 

According to the world experience, restructuring of the budget system based on results-based 

budgeting and MTEF depends on a combination of factors. First of all, these are achievement of financial 

stabilization; introduction of a system of effective financial control; budget decentralization reform; 

available legal framework for development of targeted programs; and administrative and civil service 

reform. 

Nevertheless, it is necessary to indicate a number of factors which will slow down the process of 

restructuring and level out its results. One of these factors is the lack of favourable institutional conditions 

in Ukraine to ensure the unity of fiscal and socio-economic policies, such as efficient interaction between 

the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine and the Ministry of Finance of Ukraine. 

Whereas, only one Ministry is responsible for both socio-economic and fiscal policies in the vast majority 

of countries with successful introduction of MTEF and results-oriented budgeting. 

What is more, many years of experience of restructuring the budget system show that the 

restructuring process itself is a multistage multiannual interactive process involving constant 

transformation and improvement of specific methods for managing results and expenditures. The same 

changes will also affect the budget process and the place and role of all its key players. From the above a 

conclusion is in order – at an early stage of restructuring it is necessary to anticipate in advance 

introduction of effective integrated tools for continuous reassessment and clarification of key concepts. In 
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this context, the experience of such countries as: The United States of America, the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, Australia, New Zealand, Sweden is extremely topical. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Л. Підчоса 

Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

Однією з головних цілей економічної політики є формування ефективної бюджетної 

системи, спрямованої на стимулювання економічного зростання та ліквідацію критичної 

соціальної нерівності, що, в свою чергу, вимагає підвищення ефективності витрачання 

бюджетних коштів у чітко визначених пріоритетах. Існуючі традиції та організація бюджетного 

процесу значно обмежують можливості та інституційні стимули для підвищення ефективності 

управління бюджетною системою. Основною метою реструктуризації бюджетної системи та 

пов'язаних із нею інституційних змін є створення умов та передумов для найбільш ефективного 

управління бюджетними ресурсами у відповідності до пріоритетів державної політики. 

Необхідність процесу реструктуризації бюджетної системи України обумовлена низкою 

факторів, а саме: фінансова нестабільність, девальвація гривні, смертність населення, втеча 

мозків, погана конкурентоспроможність економіки, невідповідність європейському та світовому 

стандарти, відсутність ефективного та потужного фінансового контролю, погане управління 

бюджетними коштами, позиціонування України на світовій арені, відсутність соціальної та 

фінансової підтримки людей похилого віку, відсутність науково-технічного прогресу та 

неупереджена і стабільна державна політика щодо членства України в ЄС. Дослідження 

реструктуризації бюджетних систем країн світу дозволяє докладно аналізувати співвідношення 

успіхів та помилок та розробляти власну модель реструктуризації бюджетної системи України з 

метою досягнення макрофінансової стабільності. Вивчення реструктуризації бюджетної 

системи країн світу дозволяє детально проаналізувати співвідношення успіхів та помилок та 

розробити власну модель реструктуризації бюджетної системи України з метою досягнення 

макрофінансової стабільності. 

Довгостроковий глобальний досвід реструктуризації бюджетної системи показує, що сам 

процес реструктуризації є багаторівневим, багаторічним інтерактивним процесом із постійним 

перетворенням та вдосконаленням конкретних методів управління результатами та витратами. 

Бюджетний процес, а також місце та роль усіх його основні учасники, зазнають однакових змін. 

Ключові слова: бюджет, бюджетування на основі результатів, податки, комплексне 

середньострокове планування видатків в рамках суворих бюджетних обмежень за галузями, 

територіальний розвиток, міжбюджетні відносини, фіскальна децентралізація, витрати, доходи. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ  

А. Піхоцький 

Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України 

Виокремлено виклики і загрози, передусім в економічній сфері, що визначають середовище 

реалізації національних інтересів України. Визначено елементи системи противаг реальним 

загрозам в економічній сфері. Встановлено, що держава фактично втратила координуючу і 

спрямовуючу роль у формуванні політики стосовно контролю за державними фінансовими 

ресурсами і майном. Виявлено, що ДФК продовжують застосовувати переважно як засіб 

силового впливу на суб’єктів господарювання та суспільні відносини. Наголошено, що 

контролюючі органи – це не лише Рахункова палата чи Державна аудиторська служба, а ще й 

усі органи й посадовці, наділені будь-якими контрольними повноваженнями стосовно 

фінансових ресурсів держави. 

Запропоновано: 1) розробити антикорупційну стратегію; 2) значно підвищити заробітну 

плату державних службовців, що зменшуватиме обсяги хабарництва працівників органів влади; 

3) запровадити обов’язкове декларування доходів усіма зайнятими, а не тільки державними 

службовцями та сумісниками. 

Ключові слова: національні інтереси, державний фінансовий контроль, система противаг, 

антикорупційна стратегія. 

Визнання України державою з ринковою економікою і перетворення, що відбуваються в її 

соціально-економічній сфері, потребують впровадження нових підходів і принципів у 

функціонуванні системи державного фінансового контролю (далі ‒ ДФК) та забезпечення 

економічної безпеки країни, передусім внутрішньої. 

Реформування економіки України потребує існування ефективної системи державного 

фінансового контролю. Від того, наскільки достовірною є інформація, яка надана цією системою, 

залежить обґрунтованість та ефективність управлінських рішень, прийнятих керівниками усіх 

рівнів, а, отже, ‒ фінансово-економічний і соціально-політичний добробут суспільства. 

Раціональна організація та ефективне функціонування державного фінансового контролю 

сприяють забезпеченню національних економічних інтересів держави, оптимізації управління 

державними фінансовими ресурсами, розвитку ринкової економіки. 

Сьогодні на етапі розвитку економіки України оздоровлення фінансово-кредитної сфери і 

забезпечення збалансованого розвитку бюджетної системи є пріоритетними цілями державної 

політики у забезпеченні економічної безпеки держави. Основним засобом їх реалізації є державний 

фінансовий контроль, тому наразі гостро постає проблема підвищення ефективності цієї сфери, що 

потребує сучасних науково-практичних розробок. 

З огляду на це, актуальність означеної проблеми зумовлена об’єктивною потребою у створенні 

системи противаг реальним загрозам в економічній сфері. Серед основних важелів можна 

виокремити такі: 

 контроль за сплатою до бюджету в повному обсязі податків, зборів та обов’язкових 

платежів; 

 стабілізація стану фінансово-бюджетної дисципліни загалом і зменшення кількості та 

обсягів фінансово-бюджетних порушень зокрема; 

 удосконалення системи відповідальності учасників бюджетного процесу; 
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 посилення координуючої та спрямовуючої ролі держави в системі фінансового 

контролю. 

Разом з тим, створенню такої системи заважають проблеми, які необхідно поступово 

вирішувати в науково-практичному аспекті. Серед основних: недосконала нормативно-правова 

база, а також неефективна організаційно-функціональна структура органів, уповноважених 

здійснювати державний фінансовий контроль; відсутність дієвої системи відповідальності за 

фінансові порушення; низький рівень інформаційно-комунікативного і статистичного 

забезпечення. Крім того, функції і завдання у сфері державного фінансового контролю формуються 

на застарілих теоретико-методологічних засадах. Розв’язання цих проблем сприятиме зміцненню 

основних принципів, на яких ґрунтується бюджетна система України: єдності, обґрунтованості, 

самостійності, ефективності, повноти, цільового використання бюджетних коштів, 

відповідальності учасників бюджетного процесу. 

Середовище реалізації національних інтересів України характеризується низкою викликів і 

загроз, передусім в економічній сфері, стан якої залишається складним. У Стратегії національної 

безпеки України зазначено, що така ситуація зумовлена багатьма чинниками, у т. ч. податково-

бюджетними, а саме: недосконалістю податкової системи і низькою ефективністю податкового 

адміністрування; низькою дієвістю контролю за використанням бюджетних асигнувань [5].  

З огляду на це у Концепції національної безпеки України серед основних загроз національній 

безпеці виділені і такі, які характеризують загрози для фінансової безпеки нашої країни [8]. Серед 

них: велика боргова залежність держави, критичні обсяги державного зовнішнього і внутрішнього 

боргів, “тінізація” державної економіки тощо. На нашу думку, дуже серйозною загрозою для 

фінансової системи України є неофіційна доларизація нашої економіки, що свідчить про недовіру 

громадян і підприємців до власної валюти, а також про недовіру до монетарної політики уряду. 

На нашу думку, фінансову безпеку країни треба розглядати на кількох рівнях: 1) підприємства; 

2) галузі; 3) країни; 4) світової економіки. Без фінансової безпеки окремих підприємств і галузей не 

можна гарантувати фінансової безпеки країни. Водночас фінансова безпека країни в умовах 

глобалізації світової економіки є тісно пов’язаною з ситуацією на міжнародних валютних і 

фондових ринках. 

Стан фінансової безпеки країни залежить від багатьох чинників. До них відносять безпеку 

інвестицій, фактори міжнародного фінансового ринку, коливання попиту і пропозиції, стан 

грошово-кредитної системи країни, збалансованість (чи незбалансованість) державного бюджету, 

дефіцит бюджету, державний борг країни, бартеризацію економіки, податкові пільги, податкові 

недоїмки тощо. 

Фінансова безпека України залежить від гармонійного взаємозв’язку складових фінансової 

системи нашої країни [1]. Розбалансованість державного бюджету є головним дестабілізуючим 

чинником фінансової системи, і, відповідно, фактором негативного впливу на фінансову безпеку 

країни. 

Формування і використання Державного бюджету України відповідно до вимог фінансової 

безпеки має враховувати такі критерії: забезпечення інтересів держави; пріоритет національних 

інтересів України; відповідність цілей бюджетної політики фінансовим ресурсам держави; 

забезпечення стабільності дохідної частини Державного бюджету України; підтримання єдності 

бюджетної системи й узгодженість бюджетної політики країни з грошово-кредитною політикою 

Національного банку України. 

Важливим напрямом підвищення фінансової безпеки України є протидія доларизації грошової 

сфери нашої країни. За різними оцінками, поза банками у нас перебуває близько 14-20 млрд дол. 

США. Причому привертає увагу той факт, що щорічно ця сума збільшується. Це свідчить про 

недовіру фізичних і юридичних осіб до банківської системи країни та невпевненість власників 

валюти у стабільності фінансової системи України в майбутньому. Виходом із цієї ситуації могло б 

стати прийняття не щорічних, а п’ятирічних бюджетів, які були б гарантами незмінності 

бюджетної політики хоча б у середньотерміновій перспективі. 

Дестабілізує фінансову систему України і масове вивезення українського капіталу за кордон, 

що також опосередковано свідчить про недовіру його власників до фінансово-банківської системи 
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нашої країни. За експертними оцінками, щорічний експорт капіталу за межі України становить 

близько 3-5 млрд дол. США, а загальна сума вивезеного за роки незалежності капіталу сягнула 

більше 20 млрд дол. США. Джерелом такого капіталу переважно є перерозподіл державної 

власності, неповернення виручки за експортовану продукцію, ухилення від сплати податків, 

спекулятивні фінансові операції. Тому, з одного боку, треба посилювати відповідальність за 

приховування доходів за кордоном, а з іншого ‒ створити законодавчі умови для легалізації в 

Україні вивезеного з неї капіталу некримінального характеру. Так робили і роблять багато країн, 

що дає певний позитивний результат. 

Дуже складною проблемою є низька інвестиційна привабливість України для зарубіжних 

інвесторів. На кінець 2006 р., за оцінками міжнародних експертів, наша країна належала до країн із 

найбільшим ризиком для закордонних інвестицій. 

Головним елементом забезпечення ефективного функціонування фінансової системи України, 

на нашу думку, має бути податкова система. Але це можливо тільки за умови забезпечення безпеки 

сфери оподаткування (податкової безпеки). Досягнути останньої можна тільки у разі ліквідації 

такого явища, як ухилення від оподаткування. Воно, в основному, пов’язане з приховуванням 

доходів, неподанням фінансової і податкової звітності, незаконним використанням податкових 

пільг, несвоєчасною сплатою податків, завищенням витрат виробництва тощо. Ухилення від 

сплати податків є суттєвою загрозою для фінансової безпеки України, оскільки держава 

недоотримує значні кошти, яких передусім не вистачає на фінансування соціальних програм. 

Масове ухилення від сплати податків у нашій країні можна пояснити надмірним фіскальним 

характером податкової системи, недосконалістю законодавчої бази, низькою податковою 

культурою в суспільстві, неналежним виконанням своїх функцій частиною працівників ДФС, 

корумпованістю певних державних службовців тощо. Тому вкрай необхідно лібералізувати 

податкову систему України, наблизивши її до вимог ЄС. 

Зменшення обсягів ухилення від податків знизить відплив фінансів у тіньову економіку, яка в 

Україні вже перетнула критичний рівень (35-40 % ВВП) [19]. Якщо рівень критичної маси такої 

економіки в країні буде перевищено, тіньова економіка змінює свої характеристики. Вона втрачає 

автономність і стає органічним елементом відтворювального процесу. Відповідно, вся економіка 

країни стає хронічно хворою, віртуальною (за визначенням А. С. Гальчинського) [14].  

Таким чином, уся економіка України сьогодні розвивається не за законами ринкового 

господарства, а за законами “дикого” капіталізму XIX - початку XX ст. Зрозуміло, що в такому разі 

необхідне сильне і своєчасне державне втручання в господарські процеси, передусім для 

припинення “олігархізації” української економіки, боротьби з відмиванням “брудних” грошей, 

недопущення нецільового використання бюджетних коштів (особливо за незаконного 

відшкодування ПДВ). Такі негативні явища дедалі більше загрожують фінансовій безпеці України, 

тому доцільно застосувати досвід інших країн у боротьбі з цими проявами тіньової економіки. 

Треба пам’ятати, що чимало країн світу відстали у своєму розвитку, своєчасно не зупинивши 

процеси “олігархізації” своєї економіки. Подібне нині відбувається в Росії, Україні, деяких 

центральноазіатських республіках колишнього СРСР. Типовим для олігархічного угруповання є 

наявність політичного синдикату (друковані видання, контроль певних телеканалів, опіка над 

партіями і блоками партій), представленість у парламенті, в центральних органах виконавчої влади 

та органах місцевого самоврядування. За оцінками західних експертів, економіку України нині 

контролюють близько десяти кланів (фінансово-промислових груп), або близько 100 “олігархів”. 

Між ними точиться постійна “війна” за наближеність до представників верхніх щаблів влади, а 

дехто з них серйозно претендує на вищі посади в державі. Подібні явища відповідають умовам, за 

яких діє закон Кеннета Ерроу, згідно з яким в умовах незрілої демократії політичні рішення щодо 

використання бюджету завжди будуть недостатньо ефективними, якщо є більше двох альтернатив 

його використання. Оскільки рівень демократії в Україні є недостатнім, то можна очікувати 

неефективне використання значних сум бюджетів різних рівнів. Показовим прикладом є сьогодні 

ситуація з відшкодуванням ПДВ із бюджету, наданням різноманітних пільг тощо. Досить часто 

податкові та інші фінансові пільги надаються підприємствам та галузям, за якими стоять певні 

фінансово-промислові групи. 
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Суттєвим негативним чинником, що послаблює фінансову безпеку України, є корупція влади і 

бізнесу. За рівнем корупції західні експерти включають нашу країну в десятку найкорумпованіших 

країн світу. До поширених джерел живлення корупції в Україні фахівці відносять: 1) систему 

прямого підкупу посадових осіб і політичних діячів; 2) переведення коштів державних підприємств 

у “дочірні” структури, які створюються родичами керівників державних структур; 3) списання 

боргів комерційних структур перед державними підприємствами і організаціями; 4) отримання 

підприємницькими структурами кредитів під гарантії держави та їх неповернення в результаті 

фіктивного банкрутства. 

Одним із головних джерел живлення корупції в світі та в Україні зараз стає “відмивання 

брудних грошей”. Це загрозливе явище може викликати масу проблем щодо забезпечення 

фінансової безпеки України, оскільки наша країна поступово перетворюється на один зі світових 

центрів із “відмивання брудних грошей”, у тому числі “наркодоларів”. США та інші розвинені 

країни змушені вимагати від державних чиновників України посилити боротьбу з “відмиванням 

брудних грошей”, оскільки в нашій країні ще недостатньо усвідомлена безпека цього явища. До 

чинників, що сприяють “відмиванню” грошей в Україні, слід віднести: нестабільність економічної 

та політичної ситуації в країні; відносну слабкість вітчизняної банківської системи; недостатнє 

юридичне, економічне, аудиторське обґрунтування міжнародних угод; потребу економіки в 

міжнародних інвестиціях; низький рівень підготовки працівників органів МВС, СБУ та інших 

контролюючих структур щодо попередження відмивання “брудних” грошей тощо. Тому для 

посилення боротьби з цим ганебним явищем необхідно вжити такі заходи. Передусім потрібно 

доопрацювати банківське законодавство України з метою унеможливлення “відмивання” грошей 

через комерційні банки. Потрібно також уважніше придивитися до діяльності таких небанківських 

структур, як кредитні спілки і ломбарди, що використовуються для подібного роду операцій. 

Украй потрібно розробити механізм поповнення міжбанківської інформаційної системи 

відомостями про недобросовісних учасників сфери підприємницької та банківської діяльності. 

Слід також посилити обмін оперативно-розшуковою інформацією між правоохоронними органами 

України та інших держав про фінансові операції (в тому числі міжнародні), які викликають підозру 

з погляду їх легальності. В цілому в Україні треба активніше запроваджувати рекомендації групи з 

розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF). У цьому плані позитивним є 

виокремлення офшорних зон, використання яких буде контролюватися ДФС України. 

У кінцевому підсумку в Україні необхідно:  

1) розробити антикорупційну стратегію;  

2) значно підвищити заробітну плату державних службовців, що зменшуватиме обсяги 

хабарництва працівників органів влади;  

3) запровадити обов’язкове декларування доходів усіма зайнятими, а не тільки державними 

службовцями та сумісниками. 

Важливим напрямом забезпечення фінансової безпеки України має стати досягнення 

політичної стабільності в країні. Як відомо, політика і економіка тісно пов’язані, але в Україні 

останніми роками політичний чинник домінує над економічним, що негативно позначається на 

діях як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. Поки в Україні не буде забезпечено політичну 

стабільність важко очікувати стабільного економічного зростання та підвищення життєвого рівня 

населення. А в цьому якраз і набувають реалізації заходи держави, спрямовані на забезпечення 

належної фінансової безпеки країни. 

Ці та інші негативні наслідки кризових явищ в економіці мають місце на сучасному етапі 

інтеграції України у світове господарство. Відповідно і масштаби цих наслідків можуть бути 

глобальними: втрата фінансової самостійності у вирішенні соціально-економічних питань та 

власної фінансової інфраструктури, обмеження доступу держави до зарубіжних ринків. 

Нагальність підвищення рівня фінансової безпеки зумовлюється також значним зменшенням 

прибутку підприємств, доходів державного та місцевих бюджетів, надходжень до цільових фондів.  

Крім цього, у цій стратегії, як один з найважливіших напрямів діяльності, виокремлено 

забезпечення прийнятного рівня економічної безпеки. Для його реалізації потрібно докорінно 
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підвищити ефективність використання державних коштів, забезпечити дієвий державний контроль 

за діяльністю суб’єктів природних монополій, реформувати податкову систему [5]. 

У Законі України “Про основи національної безпеки України” серед сучасних основних 

реальних загроз національній безпеці України в економічній сфері наголошено на ослабленні 

системи державного регулювання й контролю у сфері економіки. Для чого, відповідно, 

сформульовано основні цілі державної політики з питань національної безпеки, пріоритетними 

серед яких є оздоровлення фінансово-кредитної сфери та забезпечення збалансованого розвитку 

бюджетної сфери [4]. 

Україна фактично втратила координуючу і спрямовуючу роль у формуванні політики стосовно 

контролю за державними фінансовими ресурсами і майном. Послаблення ДФК на центральному 

рівні відбувалося одночасно з втратою на місцевому рівні основних сегментів системи фінансового 

контролю. Це істотно вплинуло на інституційну розбалансованість системи ДФК. Стан фінансово-

бюджетної дисципліни істотно погіршився, і ці процеси мають стійку тенденцію, що загрожує 

національній безпеці України у фінансовій сфері. Основними причинами такої ситуації є низький 

рівень виконавчої дисципліни та значні недоліки у бюджетному процесі.   

Протягом останніх років у 96-97 % бюджетних установ, що були перевірені, виявлялися істотні 

фінансові порушення, зокрема незаконні витрати державних ресурсів, нецільові видатки 

бюджетних коштів, недостачі [19]. 

Внаслідок неврахування важливої ролі ДФК у забезпеченні економічної безпеки держави 

призвело до: 

1) істотного погіршення стану фінансово-бюджетної дисципліни; 

2) розширення сфери і збільшення обсягів фінансових порушень; 

3) недонадходження до бюджету значного обсягу податків, зборів та обов’язкових платежів; 

4) послаблення відповідальності у фінансово-економічній сфері; 

5) втрати державою координуючої функції у системі державного фінансового контролю. 

З огляду на те, що ці небезпеки ще не перейшли рівень можливої керованості з боку системи 

державного управління, відповідно настає необхідність створення відповідної системи противаг 

існуючим загрозам, важливим інструментом якої має стати ефективний ДФК. Оскільки державний 

контроль є одним із важливих елементів управління, що забезпечує належне функціонування всієї 

економічної системи, то ринкові умови не применшують його роль у фінансово-господарських 

відносинах, а навпаки, спонукають до впровадження нових, дієвіших форм і механізмів контролю, 

які враховували б рівень та особливості розвитку економіки. 

Щоб побудувати сучасну дієву систему ДФК в Україні, держава насамперед повинна 

ініціювати кардинальні зміни у цій сфері. Розпочати їх слід із перегляду теоретичних і практичних 

підходів до поняття “контроль” як функції держави. Відповідно до цього, завдання державного 

контролю у демократичній країні має полягати у спостереженні і перевірці розвитку економічної 

системи і всіх її елементів відповідно до визначених напрямів, а також у попередженні можливих 

помилок і суб’єктивних неправомірних дій, що суперечать чи стримують такий розвиток. Водночас 

контроль тісно пов’язаний з іншими видами діяльності і може входити до їх складу як певна 

частина. 

Одним з основних складників системи державного контролю є фінансовий контроль, 

призначений забезпечувати умови належного і стабільного функціонування фінансової системи та, 

відповідно, інших систем управління, що безпосередньо або опосередковано пов’язані з 

фінансовими відносинами. 

Фінансові аспекти діяльності української держави в умовах ринкової економіки 

ускладнюються, оскільки частка суб’єктів господарювання збільшується, розширюється 

інфраструктура банківських та інших фінансово-кредитних установ, залучених для обслуговування 

державних ресурсів. Ринкові відносини змінюють принципи фінансування і кредитування, 

процедури платіжних розрахунків, механізми розподілу доходів, склад і структуру фінансової 

системи, а також взаємодію між її елементами. Тому ДФК набуває нових функцій, для реалізації 

яких потрібно застосовувати сучасні форми діяльності: спостереження, аналіз, зіставлення, 

моніторинг, аудиторську діяльність. 



СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ   

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 

 

125 

Однак, незважаючи на демократичні перетворення в Україні, ДФК продовжують застосовувати 

переважно як засіб силового впливу на суб’єктів господарювання та суспільні відносини, тобто 

здійснювати його регулювальну і каральну функції. Раніше це частково стримувало порушення у 

фінансовій сфері, але в ринкових умовах розвитку економіки силові методи не мають відповідного 

впливу на суб’єктів господарювання. Застарілий підхід ‒ “контроль заради контролю” ‒ на цьому 

етапі лише стимулює виникнення кризових явищ у різних сферах економіки. 

Аналізуючи ситуацію, що склалась, нині, основна мета ДФК ‒ підвищення ефективності 

управління державними фінансовими ресурсами [17]. Демократичне оновлення сутності ДФК 

полягає в тому, що першочерговими його завданнями є попередження і профілактика фінансових 

порушень, сприяння у досягненні раціональності та економічності використання державних 

фінансових ресурсів. Застарілі підходи мають поступитися місцем контролю якості та 

ефективності зі спрямовуючою та відновлюючою функціями. 

Виходячи з цього, досить осяжним є визначення сутності фінансового контролю як важливої 

функції управління фінансами. З одного боку, його розглядають як засіб поєднання функцій 

фінансового планування і прогнозування, фінансового обліку і статистики, з іншого ‒ як 

передумову здійснення функцій фінансового аналізу і регулювання. При цьому фінансовий 

контроль розглядається як багатоаспектна система спостереження і перевірки законності, 

доцільності, раціональності процесів формування й використання фінансових ресурсів на всіх 

рівнях управління для оцінювання ефективності прийнятих управлінських рішень і досягнення на 

цій основі економічного зростання. З огляду на це головна мета ДФК полягає у зміцненні 

фінансового становища держави, економічного зростання шляхом стеження за досягненням 

цільових орієнтирів і перевірки дотримання обмежувальних параметрів фінансового та 

економічного розвитку. 

Разом з тим, слід зауважити, що з переходом нашої держави на нові політичні та економічні 

засади кількість недоліків у сфері управління економічною системою не зменшується, а 

управлінські рішення часто не відповідають законності та ефективності. Завдяки сучасним методам 

контролю можна продіагностувати економічну систему й отримати інформацію, на підставі якої 

можна дійти висновків або зробити припущення стосовно її стану і виявити ризики, що виникають 

унаслідок здійснення державних управлінських функцій. Ефективна система ДФК дає змогу 

проводити моніторинг ситуації і втручатися у процес управління будь-якої сфери, щоб відповідно 

скоригувати його і не допустити порушень. ДФК слугує інтегрувальним засобом перевірки 

загальної ситуації у фінансовій системі і водночас досягнення кінцевого результату управлінської 

діяльності у сфері державних фінансів [9]. 

Для національної безпеки неабияке значення має ще один аспект діяльності ДФК ‒ контрольні 

органи мають унікальні можливості на законних підставах збирати інформацію про будь-яку 

посадову особу чи суб’єкт господарювання, будучи не тільки елементом управління державою, а й 

ефективним засобом економічної, часом і політичної боротьби. У цьому полягає подвійна сутність 

ДФК: це механізм управління державними ресурсами і водночас механізм боротьби з відповідним 

об'єктом а подекуди суб’єктом контролю. Така двоїстість ДФК перешкоджає здійсненню 

основного завдання контролю, оскільки для посадових осіб контрольних структур спокуса 

маніпулювання об'єктами контролю набагато привабливіша і вигідніша для особистого збагачення 

і задоволення приватних інтересів, ніж захист економічної безпеки країни. 

Слід зазначити, що система контролю не зводиться лише до спеціалізованих контрольних 

органів, таких як Рахункова палата чи Державна аудиторська служба. Це поняття набагато ширше, 

бо охоплює ще й органи та посадових осіб, для яких контроль не є основною діяльністю, ‒ а таких 

суб'єктів набагато більше. Тому, визначаючи систему ДФК слід враховувати всі органи й 

посадовців, наділених будь-якими контрольними повноваженнями стосовно фінансових ресурсів 

держави. На відміну від системи ДФК система органів ДФК є вужчим поняттям і об’єднує ті 

державні органи, для яких фінансовий контроль є основною функцією і які наділені відповідними 

повноваженнями. 

Сутність державного фінансового контролю потрібно розглядати з позиції виконання ним ще 

однієї важливої функції ‒ забезпечення стабільного бюджетного процесу на всіх його стадіях і 
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збалансованого розвитку бюджетної сфери в умовах економічного розвитку, тобто стабілізуючої 

функції. ДФК забезпечує чітку системну роботу органів державної влади у фінансово-бюджетному 

процесі. 

Сьогодні, щоби забезпечити виконання стратегічних цілей державної політики і посилити роль 

ДФК у системі економічної безпеки та підвищити його ефективність, необхідно розробити 

Стратегію розвитку державного фінансового контролю. Вона дасть змогу на довгострокову 

перспективу окреслити основні напрями розвитку ДФК, визначити головні завдання для 

державних органів усіх рівнів, створити дієву систему противаг наявним загрозам економічній 

безпеці держави і гарантовані умови забезпечення її на відповідному рівні, необхідному для 

стабільного розвитку економічної системи. Такі завдання мають бути узгоджені зі стратегічними 

напрямами розвитку України щодо соціально-економічних аспектів національної безпеки: 

забезпечення сталості соціально-економічної системи держави, захист народного господарства від 

зовнішніх і внутрішніх загроз, подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері. 

В умовах розвитку демократичного суспільства і ринкової економіки постає об'єктивна 

необхідність підвищити ефективність функціонування системи ДФК у напрямі отримання 

інформації з метою своєчасного виявлення внутрішніх загроз в економічній сфері та розроблення 

дієвих заходів щодо їх запобігання і нейтралізації. Сприйняття ДФК, як дієвого інструменту 

забезпечення економічної безпеки держави сприятиме розробленню і реалізації нових ефективних 

заходів щодо захисту національних інтересів. 
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STRATEGIC PRIORITIES FOR STRENGTHENING THE FINANCIAL SAFETY 
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Challenges and threats are highlighted, especially in the economic sphere, which determine the 

environment for the realization of Ukraine's national interests. These include investment security, 

factors of the international financial market, fluctuations in demand and supply, the state's monetary 

system, the balance (or imbalance) of the state budget, budget deficit, state debt of the country, 

barterization of the economy, tax breaks, tax arrears, etc. 

The financial security of the country is considered on several levels: 1) enterprises; 2) industry; 3) 

the country; 4) the world economy. 

The elements of the system counterbalance real threats in the economic sphere are determined. 

Control is a complex dynamic system of various elements that are closely interacting and constantly 

evolving. It has been established that the state has actually lost a coordinating and steering role in 

shaping policies on control over state financial resources and property. Over recent years, 96-97% of 

budget institutions have been subjected to significant financial irregularities, in particular unlawful 

spending of state resources, non-targeted budget expenditures, and shortages. 

Due to the failure to take into account the important role of DPC in securing economic security, 

the State has led to: 

1) a significant deterioration in the state of fiscal discipline; 

2) expansion of the sphere and increase of financial violations; 

3) shortfall in the budget of a significant amount of taxes, duties and obligatory payments; 

4) weakening of responsibility in the financial and economic sphere; 

5) the loss of the coordinating function of the state in the system of state financial control. 

It was found that DFCs continue to be used mainly as a means of power influence on economic 

entities and social relations, that is, to carry out its regulatory and punitive functions. It was 

emphasized that his primary tasks of control are prevention and prevention of financial violations, 

assistance in achieving rationality and efficiency of use of state financial resources. 

The author observes that the controlling bodies are not only the Accounting Chamber or the State 

Audit Office, but also all the bodies and officials with any control over the financial resources of the 

state. 

The essence of state financial control should be considered from the point of view of its 

implementation of another important function - to ensure a stable budget process at all its stages and 

balanced development of the budget sphere in terms of economic development, ie stabilizing function. 

Proposed: 

1) develop anticorruption strategy; 

2) significantly increase the salaries of civil servants, which will reduce the amount of bribery of 

employees of government bodies; 

3) introduce obligatory declaration of incomes by all employees, and not only civil servants and 

employees. 

Key words: national interests, state financial control, counterbalance system, anticorruption 

strategy. 
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УДК 657.6  

СИСТЕМА СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНА 

СТРУКТУРА ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

В. Плиса, З. Плиса 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Розглянуто проблеми формування правового регулювання, організаційної структури й 

фінансового забезпечення системи суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні. 

Ключові слова: аудит, суспільний нагляд, правове регулювання, організаційна структура, 

фінансове забезпечення. 

Суть, функції й призначення аудиту формувалися історично, відтворюючи рух, тенденції 

загального історичного розвитку й особливості іманентного саморозвитку. Враховуючи обидва 

чинники, синтезуючи історичні й теоретичні аспекти дослідження „можна визначити потребу і 

функції аудиту як різновидності людської діяльності, з’ясувати суспільно-політичні, історико-

культурні передумови появи аудиту, основні тенденції, загальні закономірності; національну 

специфіку та етапи розвитку” [8, c. 504]. 

Зміст і характер, функції й адресації, а отже, й роль аудиту змінювалися залежно від загального 

рівня суспільного й культурного розвитку, особливостей певного етапу господарського процесу. 

За змістом аудит як одна з форм фінансового контролю – це „експертна оцінка фінансово-

господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського фінансового обліку, фінансової 

звітності, а також надання аудиторських послуг і пов’язаних із ними експертиз, консультацій з 

питань бухгалтерського фінансового й управлінського обліку, фінансової звітності, оподаткування, 

аналізу господарської діяльності, фінансів, управління трудовими ресурсами та інших видів 

економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб” [8, 

c. 506]. 

Аудит спрямований на регулювання процесу відтворення суспільно необхідного продукту. Він 

вивчає продуктивні сили та виробничі відносини на всіх стадіях розширеного відтворення 

(виробництво, розподіл, облік і споживання) суспільно необхідного продукту з метою виявлення 

суперечностей та своєчасне регулювання ними з боку суспільства. 

На стадії виробництва аудит досліджує ефективність використання праці, її предметів і засобів, 

відповідність їх чинному законодавству і нормативно-правовим актам. Вивчають організацію 

виробництва, прогнозування, ефективність праці, витрачання коштів на її оплату, а також 

дотримання технологічної і трудової дисципліни, раціональність використання робочого часу, 

експлуатації машин і механізмів та предметів праці в окремій галузі, та в економіці України в 

цілому. 

За історичними джерелами можна простежити, що аудит як незалежний фінансовий контроль 

налічує багато віків. Розвиток контролю за господарською діяльністю пов’язаний з виникненням 

обліку в державах, розташованих у долинах річок Ніл, Тигр і Євфрат, де його вели ще на папірусі, 

а в подальшому – на паперових носіях. 

У Стародавньому Єгипті за часів правління І і II династій (3400-2980 рр. до н. е.) через кожних 

два роки проводили інвентаризації рухомого й нерухомого майна. У часи правління IV династії 

періодична інвентаризація була замінена поточною (перманентною). Пізніше почали скла¬дати 



СИСТЕМА СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ: ПРАВОВЕ …  

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 

 

129 

кошториси витрат та контролювати їх дотримання особами, які були наділені певними правами на 

розпорядження, що підтверджується доку¬ментами. 

У Вавилонському царстві законодавче регулювання обліку було підпорядковане здійсненню 

контролю за діяльністю повноважних осіб, щоб оцінити повноту й своєчасність сплати податків. 

Відповідно до законів Хаммурапі (2200-2150 рр. до н. е.) передбачалося: купцям – вести само-

стійний облік; храмам – державне рахівництво. Передавання грошей без розписки вважали 

недійсним. 

В Ізраїльському царстві облік поєднували з незалеж¬ним контролем. Про це у Біблії зберігся 

вислів царя Соломона про тих, хто постійно перебував у торгових відносинах. 

Уважають, що аудит як вид професійної діяльності виник в Англії [3, c. 6]. В англомовних 

облікових документах, які зберігають в архівах Казначейства Англії і Шотландії перші згадки про 

аудит датуються 1130 роком. У 1285 р. король Англії Едвард І видав закон, згідно з яким 

аудиторам надавали певні привілеї. З 1299 до 1324 р. королівськими указами були призначені 

аудитори в графствах Оксфорд, Беркшир, Південний Ельтон, Уїлтс, Самсет і Дорсет.  

Сучасний аудит почав формуватись наприкінці XIX ст., коли виникло поняття про компанію 

як про самостійний юридичний суб’єкт. Саме це призвело до роз’єднання права власності та 

функцій управління, внаслідок чого виникла необхідність захистити інтереси власників 

(акціонерів), котрі не брали участі в щоденному процесі прийняття рішень, за винятком малих 

компаній (коли акціонери та директор – одна особа). 

У 1844 р. у Великій Британії законодавчо було зобов’язано підприємства один раз протягом 

року запрошувати незалежного аудитора для перевірки й підтвердження звітності. Офіційною 

датою виникнення аудитор¬ської діяльності вважають 1853 рік – дата реєстрації перших у світі 

професійних організацій аудиторів. Вимога обов’язкового проведення аудиту фінансової звітності 

компаній закріплена законодавством Франції у 1867 р., США – в 1887 р., Швеції – в 1895 р., 

Німеччини – в 1931 р.  

Розвиток аудиту в Україні пройшов три етапи [9, c. 15]. 

Перший – 1987-1992 рр. – створення перших аудиторських структур. 

Другий – 1993-1998 рр. – формування нормативно-правової бази аудиту в Україні. 

Третій – 1999 р. – дотепер – діяльність аудиту на новій нормативно-правовій базі. 

Інформація щодо кількості аудиторів у 2012-2016 роках наведена в таблиці  .  

Таблиця 1 

Інформація щодо кількості аудиторів у 2012-2016 роках [10] 

Рік 
Кількість аудиторів 

станом на 31 грудня, осіб 

2012 3139 

2013 2993 

2014 2787 

2015 2675 

2016 2646 

 

Кількість суб`єктів аудиторської діяльності у 2012– 2016 роках наведена в таблиці 2.  
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Таблиця 2 

Кількість суб’єктів аудиторської діяльності у 2012-2016 роках [10] 

Рік 

Кількість суб’єктів 

аудиторської діяльності, 

включених до Реєстру 

аудиторських фірм та 

аудиторів станом на  

31 грудня 

Подано звітів до Аудиторської 

палати України 

Кількість 

суб’єктів 

аудиторської 

діяльності, що не 

подали звітність 
Кількість % (*) 

2012 1 672 1609 96,2 63 

2013 1 488 1452 97,6 36 

2014 1 326 1272 95,9 54 

2015 1 107 1071 96,8 36 

2016 1 008 1002 99,4 6 

* Суб’єкти аудиторської діяльності, які не подають звіти, як правило – це суб’єкти, які фактично 

припинили свою діяльність, тому відсутність інформації від таких суб’єктів фактично не має суттєвого 

впливу на аналіз загальних показників ринку аудиторських послуг. 

Обсяги наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності у 2012-2016 роках наведено в 

таблиці 3. 

Таблиця 3 

Обсяг наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності у 2012-2016 роках [10] 

Рік 
Обсяг наданих послуг, 

тис. грн 
Надано звітів 

Середній дохід на одного суб’єкта 

аудиторської діяльності без ПДВ, тис. 

грн 

2012 1 266 826,5 1 609 787,3 

2013 1 314 596,3 1 452 905,4 

2014 1 291 811,8 1 272 1 015,6 

2015 1 761 202,6 1 071 1 644,5 

2016 1 973 102,3 1 002 1 969,2 

 

Розподіл обсягу за видами послуг у 2016 році порівняно з 2015 роком наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Розподіл обсягу за видами послуг у 2016 році порівняно з 2015 роком [10] 

Показник 
тис. грн  % 

2015 2016 2015 2016 

Всього по Україні надано 

послуг 
1 761 202,6 1 973 102,3 100,0 100,0 

Завдання з надання 

впевненості – всього 
771 840,1 847 171,1 43,8 42,9 

Супутні послуги – всього 125 215,1 125 031,9 7,1 6,4 

Інші професійні послуги – 

всього 
861 244,7 998 564,4 48,9 50,6 

Організаційне та 

методичне забезпечення 

аудиту – всього 

2 902,7 2 334, 9 0,2 0,1 
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Структуру аудиторського ринку за обсягом наданих послуг у 2016 році (згідно з отриманими 

звітами) наведено в таблиці 5. 

Таблиця 5 

Структура аудиторського ринку за обсягом наданих послуг у 2016 році  

(згідно з отриманими звітами) [10] 

Обсяг наданих послуг 

(тис. грн) за 

нижченаведеними 

діапазонами 

Кількість субʼєктів,  

аудиторської діяльності,  

одиниць  

Частка в загальній кількості 

суб'єктів аудиторської діяльності, 

% 

АФ* ФОП** 2016 АФ ФОП 2016 

Обсяг не вказаний 73 19 92 7,3 1,9 9,2 

Від 0,1 до1,0 1 0 1 0,1 0,0 0,1 

Від 1,1 до 10,0 22 4 26 2,2 0,4 2,6 

Від 10,1 до 100,0 140 14 154 14,0 1,4 15,4 

Від 100,1 до 200,0 118 8 126 11,8 0,8 12,6 

Від 200,1 до 300,0 95 3 98 9,5 0,3 9,8 

Від 300,1 до 400,0 75 5 80 7,5 0,5 8,0 

Від 400,1 до 500,0 68 2 70 6,8 0,2 7,0 

Від 500,1 до 1000,0 144 8 152 14,4 0,8 15,2 

Від 1000,1 до 10000,0 187 1 188 18,7 0,1 18,8 

більше як 10000,0 15 0 15 1,5 0,0 1,5 

Разом по Україні 938 64 1002 93,6 8,7 100,0 

Обсяг наданих послуг 

(тис. грн) за 

нижченаведеними 

діапазонами 

Загальний обсяг наданих  

послуг, тис. грн 

Частка на ринку 

за обсягом, % 

АФ ФОП 2016 АФ ФОП 2016 

Обсяг не вказаний 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Від 0,1 до1,0 0,5 0,0 0,5 0,00 0,00 0,00 

Від 1,1 до 10,0 124,7 34,0 158,7 0,01 0,00 0,01 

Від 10,1 до 100,0 7 268,2 851,9 8 120,1 0,37 0,04 0,41 

Від 100,1 до 200,0 17 133,1 1 162,5 18 295,6 0,87 0,06 0,93 

Від 200,1 до 300,0 23 826,0 766,4 24 592,4 1,21 0,04 1,25 

Від 300,1 до 400,0 25 531,9 1 808,9 27 340,8 1,29 0,09 1,39 

Від 400,1 до 500,0 30 249,7 836,2 31 085,9 1,53 0,04 1,58 

Від 500,1 до 1000,0 102 759,1 5 549,8 108 308,9 5,21 0,28 5,49 

Від 1000,1 до 10000,0 443 546,0 1 214,2 444 760,2 22,48 0,06 22,54 

більше як 10000,0 1 310 439,2 0,0 1 310 439,2 66,42 0,00 66,42 

Разом по Україні 1 960 878,4 12 223,9 1 973 102,3 99,38 0,62 100 

*АФ – аудиторська фірма. **ФОП – фізична особа – підприємець. 

Закон України № 2258-VІІІ „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” 

визначає правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні, 

врегульовує відносини, що виникають при її здійсненні, та приводить норми національного 
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законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського 

Союзу. 

Реалізація Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” 

дозволить гармонізувати національне законодавство у сфері аудиту фінансової звітності й 

аудиторської діяльності із законодавством Європейського Союзу у відповідній сфері, сприятиме 

розвитку аудиторської діяльності в Україні, а також забезпечить покращення інвестиційної 

привабливості національної економіки. 

Згідно з документом, пропонується, зокрема створити Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю (складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із 

забезпечення якості), який насамперед буде здійснювати контроль за якістю аудиторських послуг. 

Крім того, будуть підвищені вимоги до аудиторів, що надаватимуть послуги підприємствам, які 

становлять суспільний інтерес, з метою позабюджетного фінансування діяльності із забезпечення 

якості аудиторських послуг запроваджуватиметься механізм фінансування діяльності Органу 

суспільного нагляду та Аудиторської палати України, який передбачає сплату фіксованого внеску 

та змінної складової за договорами обов’язкового аудиту. 

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю забезпечуватиме здійснення нагляду і 

нестиме відповідальність за нагляд за: „реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

впровадженням міжнародних стандартів аудиту; контролем за атестацією аудиторів та 

безперервним навчанням аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності; 

контролем якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють 

обов’язковий аудит фінансової звітності; дисциплінарними провадженнями щодо аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності; 

застосуванням стягнень” [2]. Він розглядатиме справи про адміністративні правопорушення (у 

тому числі за зверненням користувачів фінансової звітності), пов’язані з порушенням 

законодавства в частині ненадання інформації до Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю у випадках, передбачених Законом України „Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність”, та неоприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом, а 

також в порядку, визначеному Законом України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність”, здійснює нагляд за виконанням Аудиторською палатою України делегованих їй 

повноважень. 

Для здійснення нагляду Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю матиме право: 

“отримувати інформацію про аудитора (суб’єкта аудиторської діяльності), яка стосується 

виконання таким аудитором (суб’єктом аудиторської діяльності) своїх професійних обов’язків; 

отримувати від юридичних та фізичних осіб інформацію стосовно аудитора та суб’єкта 

аудиторської діяльності, пов’язану з виконанням аудитором (суб’єктом аудиторської діяльності) 

професійних обов’язків, оприлюдненням фінансової звітності разом з аудиторським звітом, а 

також щодо виконання Аудиторською палатою України делегованих повноважень; проводити 

виїзні перевірки аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності в частині виконання ними 

професійних обов’язків; направляти матеріали про виявлені правопорушення до правоохоронних 

органів; залучати інспекторів та експертів до проведення перевірок та здійснення дисциплінарного 

провадження; накладати стягнення на аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; отримувати 

звіти від Аудиторської палати України та проводити перевірки Аудиторської палати України з 

метою забезпечення виконання нею відповідно до вимог Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю делегованих повноважень; розглядати та переглядати рішення, прийняті 

Аудиторською палатою України, в межах виконання нею делегованих повноважень; надавати 

обґрунтовані рекомендації щодо дій, які необхідно здійснити Аудиторській палаті України для 

належного виконання нею делегованих повноважень” [2]. 

Для забезпечення фінансування діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані за кожним договором з надання 

аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, 

сплачувати такі внески на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: 

“фіксований внесок, розмір якого становить три мінімальні заробітні плати, встановленої законом 
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на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської 

діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємству, що 

становить суспільний інтерес; внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на 

додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів 

України на підставі кошторису Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, але не 

може бути більшим 2 відсотків суми такої винагороди” [2]. 

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю самостійно володітиме, 

користуватиметься і розпоряджатиметься належним йому на праві власності майном. Джерела 

формування майна та коштів Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні 

зображено на рис.1. 

 

 
Грошові внески до статутного капіталу 

Внески суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до 

Закону України „Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність” 

Кошти, залучені на безповоротній основі (крім коштів від 

суб’єктів аудиторської діяльності), у тому числі кошти, 

отримані від урядів іноземних держав, їх агентств та 

установ, а також міжнародних фінансових організацій 
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Рис. 1. Джерела формування майна та коштів Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю в Україні 

Рада нагляду за аудиторською діяльністю складатиметься із семи осіб, по одному 

представнику від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Національного банку України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і трьох осіб з числа непрактикуючих 

осіб. 

Три особи з числа непрактикуючих осіб обиратимуться за відкритим конкурсом із прозорою 

процедурою номінаційним комітетом, що формуватиметься шляхом делегування по одному 

представнику від центрального органу виконавчої влади, що забезпечуватиме формування та 

реалізацію державної політики у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Національного банку 

України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Аудиторської палати України 

та трьох представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами 

Міжнародної федерації бухгалтерів. 

Кандидатури для обрання членами Ради нагляду за аудиторською діяльністю з числа 

непрактикуючих осіб пропонуватимуться Аудиторською палатою України, професійними 

організаціями аудиторів та бухгалтерів, а також шляхом самовисування. 

Повноваження Ради нагляду за аудиторською діяльністю зображено на рис. 2. 
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Затвердження публічного звіту діяльності Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю 

Схвалення Статуту Органу суспільного нагляду за аудиторською 
діяльністю та проектів нормативно-правових актів з регулювання 

аудиторської діяльності 

Нагляд за діяльністю Аудиторської палати України в частині 

виконання нею делегованих повноважень 

Прийняття рішень про призначення перевірки виконання 

Аудиторською палатою України делегованих повноважень 

Затвердження та надання Аудиторській палаті України 
рекомендацій щодо усунення виявлених порушень у діяльності 
Аудиторської палати України при виконанні нею делегованих 

повноважень 

Перегляд рішень Аудиторської палати України, прийнятих нею 

в межах виконання делегованих повноважень, внесення до них 

змін та у разі обґрунтування недоцільності їх скасування 

Нагляд за діяльністю Інспекції із забезпечення якості 

Проведення конкурсу та за його результатами призначення 

Виконавчого директора Інспекції із забезпечення якості 

Прийняття рішення про порушення дисциплінарної справи 

щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

Прийняття рішень про застосування стягнень до аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності 

Прийняття рішень про накладення адміністративних стягнень у разі 
порушення законодавства в частині ненадання інформації до Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у випадках, 
передбачених Законом України „Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність”, та неоприлюднення фінансової звітності 

або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом 

Участь членів Ради нагляду за аудиторською діяльністю у 
роботі органів Аудиторської палати України в межах нагляду 

за виконанням делегованих повноважень 

Отримання інформації від Інспекції із забезпечення якості, 

Аудиторської палати України з питань, віднесених до 

компетенції Ради нагляду за аудиторською діяльністю 

Затвердження графіка перевірок з контролю якості, що плануються 

до проведення Інспекцією разом з Аудиторською палатою України 

Залучення експертів 

Передача матеріалів до правоохоронних органів 

Схвалення кошторису Органу суспільного нагляду за аудиторською 
діяльністю та звіту про його виконання 

Затвердження кошторису Аудиторської палати України в частині 
фінансування виконання нею делегованих повноважень 

Перегляд рішень комісії з атестації та їх скасування у разі 

обґрунтування їх недоцільності 
 

Рис. 2. Повноваження Ради нагляду за аудиторською діяльністю 
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Повноваження Інспекції із забезпечення якості зображено на рис. 3. 
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Проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності 

Підготовка проекту публічного звіту за результатами 
здійснення суспільного нагляду та проведення перевірок з 

контролю якості аудиторських послуг та оприлюднення звіту, 
затвердженого Радою нагляду за аудиторською діяльністю 

Здійснення перевірки, підготовка та надання Раді нагляду за 

аудиторською діяльністю проектів рекомендацій для 

удосконалення реалізації Аудиторською палатою України 

делегованих повноважень 
Проведення перевірок та реалізація стягнень за дорученням 

Ради нагляду за аудиторською діяльністю 

Методологічне забезпечення професійної кваліфікації 

 

Рис. 3. Повноваження Інспекції із забезпечення якості 

Діяльність Інспекції із забезпечення якості провадитиметься відповідно до чинного 

національного законодавства та Статуту Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

Повноваження Інспекції із забезпечення якості визначаються Законом України „Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність” та Статутом Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю в межах повноважень, визначених законом. На посадових осіб Інспекції 

поширюється законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. 

Законом також встановлено новий порядок атестації аудиторів, для забезпечення гарантій 

високого рівня їх знань; запроваджено механізм страхування професійної відповідальності 

аудиторів перед третіми особами. 

Аудитором може бути визнана фізична особа, яка: має вищу освіту; підтвердила високий 

рівень теоретичних знань та професійну компетентність шляхом успішного складення відповідних 

іспитів; пройшла практичну підготовку із провадження аудиторської діяльності. 

Теоретичні знання підтверджуватимуться за такими напрямами: „стандарти професійної етики 

та професійна незалежність; міжнародні стандарти аудиту; законодавчі засади аудиторської 

діяльності та методика проведення аудиту (професійні навички); управління ризиками та 

внутрішній контроль; фінансовий аналіз; управлінський облік; міжнародні стандарти фінансової 

звітності; теорія бухгалтерського обліку та законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності; податкове законодавство та законодавство про єдиний соціальний 

внесок; господарське, цивільне та трудове законодавство; корпоративне законодавство та 

законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 

інформаційні технології та комп’ютерні системи; фінанси підприємств; економіка підприємства та 

статистика” [2]. 

Професійна компетентність підтверджуватиметься шляхом складання кваліфікаційного іспиту, 

який має засвідчити здатність особи застосовувати теоретичні знання на практиці. Особам, які під 

час навчання у вищих навчальних закладах вивчали предмети за напрямами, зазначеними у частині 

другій цієї статті, протягом мінімальної кількості годин, визначеної комісією з атестації згідно із 

затвердженим Порядком, та успішно склали іспит, за рішенням комісії з атестації можуть бути 

зараховані теоретичні знання з відповідних предметів. 

Аудитори, допущені до проведення обов’язкового аудиту в будь-якій державі Європейського 

Союзу, які мають намір працювати в Україні, повинні будуть скласти іспити з підтвердження 

теоретичних знань з питань законодавства України за напрямами: „аудиторської діяльності і 

бухгалтерського обліку, податкового законодавства та законодавства про єдиний соціальний 
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внесок, трудового, цивільного, господарського законодавства, у тому числі корпоративного, та 

законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” [2]. 

Особа, яка має вищу освіту та досвід роботи на посадах бухгалтера, ревізора, юриста, 

фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора не менше 15 років, або має досвід роботи 

на зазначених посадах не менше семи років та пройшла стажування у порядку, визначеному 

Законом України „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, може бути 

атестована за результатами кваліфікаційного іспиту. 

Кваліфікаційний іспит та іспити з теоретичних знань проводяться незалежними центрами 

оцінювання знань, акредитованими комісією з атестації. 

Підготовку до складання іспитів відповідно до програм, затверджених комісією з атестації, 

зможуть проводити вищі навчальні заклади та інші установи, професійні організації аудиторів та 

бухгалтерів. Кандидат в аудитори зможе самостійно підготуватися до складання іспитів. 

При цьому підготовка кандидатів до складання іспитів та розробка екзаменаційних завдань за 

одним і тим же напрямом одним і тим же суб’єктом не допускатиметься. 

Атестацію аудиторів здійснюватиме комісія з атестації, яка складатиметься з дев’яти осіб та 

буде формуватися шляхом делегування до її складу: однієї особи від вищих навчальних закладів за 

поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері вищої освіти; двох осіб – представників професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів
1
; однієї особи від Аудиторської 

палати України; по одній особі від Національного банку України, Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного 

розвитку. 

Кожна професійна організація аудиторів та бухгалтерів, яка є членом Міжнародної федерації 

бухгалтерів, може делегувати не більше одного представника. У разі якщо загальна кількість 

делегованих представників більше двох, то вибір представників до комісії з атестації проводиться 

шляхом рейтингового голосування у порядку, визначеному органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. 

У разі якщо професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної 

федерації бухгалтерів, делегували менше двох представників, то професійні організації аудиторів 

та бухгалтерів, які не є членами Міжнародної федерації бухгалтерів і мають у своєму складі 

повноправними членами не менше 20 відсотків загальної кількості аудиторів, включених до 

Реєстру станом на 1 січня поточного року, можуть делегувати не більше одного представника від 

кожної професійної організації. При цьому членство аудитора може бути враховано лише в одній 

професійній організації, за вибором аудитора, що має бути ним письмово засвідчено. 

Професійні організації аудиторів та бухгалтерів обирають представників до комісії з атестації 

шляхом рейтингового голосування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

                                                           
1
 Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ), International Federation of Accountants (IFAC). Головна міжнародна 

професійна організація бухгалтерів й аудиторів, яка заснована у 1977 р. на XI Всесвітньому конгресі бухгалтерів у 

Мюнхені. За даними 2014 р. МФБ об’єднувала 172 членів та асоційованих організацій зі 129 країн, що пред¬ставляють 

понад 2,5 мільйона професійних бухгалтерів-практиків й аудиторів, які працюють в промисловості, торгівлі, державному 

секторі, освіті тощо. Головний офіс Міжнародної федерації бухгалтерів розташований у Нью-Йорку. За організаційною 

структурою вона складається з шести Рад/Комітетів (які розробляють певні на¬прями та керують ними) та декількох 

груп. Забезпечує керівництво професійними бухгалтерами й аудиторами на між¬народному рівні шляхом виконання 

таких основних завдань: розробка, розвиток і підтримання на високому якісному рівні Міжнародних професійних 

стандартів та Кодексу етики; активна підтримка зближення національних професійних стандартів, особливо стандартів з 

аудиту, надання впевненості, етики, освіти та фінан¬сової звітності; постійне поліпшення якості аудиту та управління 

фінансами; підтримка цінностей бухгалтерської професії для забезпечення постійного притоку осіб з високими 

моральними якостями; підтримання відповідності вимогам організації; допомога країнам, що розвиваються та 

переходять до ринкової економіки, у створенні та підтриманні професії; служіння інтересам суспільства у 

співробітництві з регіональними бухгалтерськими та іншими організаціями. 
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Голова комісії з атестації обирається з числа її членів простою більшістю голосів від загальної 

кількості членів комісії з атестації. Персональний склад комісії з атестації затверджує керівник 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері бухгалтерського обліку та аудиту. 

Строк повноважень членів комісії з атестації становитиме три роки. Положення про комісію з 

атестації погоджуватиметься Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та 

затверджуватиметься наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Матеріально-технічне та 

методичне забезпечення діяльності комісії з атестації здійснюватиме Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю. 

До компетенції комісії з атестації належать: „організація розробки та подання на схвалення до 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю проектів Порядку складання іспитів, 

Порядку проходження стажування, Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, 

Порядку зарахування теоретичних знань, інших нормативно-правових актів з питань атестації та 

професійного навчання аудиторів; затвердження програм іспитів для кандидатів в аудитори в 

обсязі, не меншому ніж обсяги навчальних програм вищих навчальних закладів IV рівня 

акредитації; організація проведення іспитів; затвердження результатів іспитів; прийняття рішень 

про зарахування іспиту у випадках, передбачених Законом України „Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність”; розгляд апеляцій на результати іспитів; акредитація 

незалежних центрів оцінювання, центрів з підготовки екзаменаційних завдань та призначення осіб 

з перевірки екзаменаційних робіт; формування вимог до юридичних осіб, що можуть проводити 

безперервне професійне навчання аудиторів; прийняття рішення про визнання кваліфікаційної 

придатності особи до провадження аудиторської діяльності” [2]. 

Неправомірні рішення комісії з атестації аудиторів, її дії або бездіяльність, що обмежують чи 

порушують права юридичних або фізичних осіб, можуть бути оскаржені до Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю або до суду. 

Порядок складання іспитів (у тому числі методика оцінювання кваліфікаційних іспитів, 

порядок розподілу коштів, отриманих у вигляді плати за складання іспиту) та порядок 

проходження стажування розробляються комісією з атестації та подаються на схвалення до Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, який після схвалення передає їх для 

затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. 

Іспити проводяться у письмовій або електронній формі з дотриманням анонімності та 

конфіденційності. За складання іспиту справляється плата у розмірі однієї мінімальної заробітної 

плати, встановленому на початок відповідного року. Зазначені кошти розподіляються лише між 

суб’єктами, які здійснюють підготовку екзаменаційних завдань, незалежними центрами 

оцінювання знань та особами з перевірки екзаменаційних робіт відповідно до затвердженого 

порядку. У разі зарахування іспиту плата не справляється. Свідоцтво про складання іспитів з 

теоретичних знань та кваліфікаційного іспиту видається на підставі рішення комісії з атестації 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Свідоцтво є чинним протягом п’яти років з дня 

складення кваліфікаційного іспиту. Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до суду. 

Особа, яка має намір бути аудитором, повинна набути практичного досвіду аудиторської 

діяльності шляхом працевлаштування/стажування у суб’єкта аудиторської діяльності не менше 

трьох років у будь-який період незалежно від дати отримання свідоцтва про складання іспитів з 

теоретичних знань та кваліфікаційного іспиту. 

У разі наявності чинного свідоцтва про складання іспитів з теоретичних знань та 

кваліфікаційного іспиту і позитивної характеристики за результатами набуття практичного досвіду 

у суб’єкта аудиторської діяльності комісія з атестації приймає рішення про визнання 

кваліфікаційної придатності особи до провадження аудиторської діяльності. 

Аудитор повинен дотримуватися вимог щодо безперервного професійного навчання. Порядок 

безперервного професійного навчання аудиторів затверджується центральним органом виконавчої 
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влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та 

аудиту. Безперервне професійне навчання аудиторів можуть проводити: „юридичні особи, які 

відповідають вимогам, встановленим комісією з атестації; аудиторські фірми, що розробили власні 

програми безперервного професійного навчання, які визнані професійними організаціями – 

членами Міжнародної федерації бухгалтерів; професійні організації аудиторів та/або бухгалтерів” 

[2]. 

Відповідно до норм Закону України „Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність” запропоновано створити Аудиторську палату України, як професійну самоврядну 

організацію, яка забезпечуватиме реалізацію значної частки функцій з регулювання професійної 

діяльності аудиторів. Також буде скорочено кількість реєстрів з п’яти до одного та створено 

єдиний реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, у зв’язку з чим буде зменшено 

витрати аудиторських компаній на навчання та сертифікацію в різних регуляторних органах. 

Аудиторській палаті України, за умови що її організаційна структура унеможливлює 

виникнення конфлікту інтересів, делеговано такі повноваження: „реєстрація аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності; контроль за безперервним навчанням аудиторів, які здійснюють 

обов’язковий аудит фінансової звітності, крім аудиту фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес; контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 

діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності, крім аудиту фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; здійснення дисциплінарних проваджень 

щодо суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності, 

крім суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес” [2]. 

Для забезпечення фінансування діяльності Аудиторської палати України суб’єкти 

аудиторської діяльності зобов’язані за кожним договором з надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту іншим юридичним особам, які не є підприємствами, що становлять 

суспільний інтерес, сплачувати такі внески на користь Аудиторської палати України: „фіксований 

внесок, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за 

результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту; внесок у відсотках суми 

винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських 

послуг з обов’язкового аудиту, розмір якого визначається Аудиторською палатою України, але не 

може бути більшим за розмір внеску, що сплачується на користь Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового 

аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес” [2]. 

Закон набрав чинності 1 січня 2018 року та вводиться в дію з 1 жовтня 2018 року, крім 

положення, що стосується змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке 

набирає чинності через 12 місяців з дня набрання чинності Законом України „Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність”. 

Таким чином, створення ефективної системи суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

в Україні дасть змогу: підвищити вимоги до аудиторів, що надаватимуть послуги підприємствам, 

які становлять суспільний інтерес; запровадити ефективний механізм фінансування діяльності 

Органу суспільного нагляду та Аудиторської палати України, який передбачатиме сплату 

фіксованого внеску та змінної складової за договорами обов’язкового аудиту. 

 

Список використаної літератури 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України // 

Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ 

2. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України // 

Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/ 

3. Бондар М. І. Аудит в АПК : навч. посіб. / М. І. Бондар.– К.: КНЕУ, 2003. – 188 с. 

4. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навч. посіб. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів]. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – К. : Каравела, 2010. – 480 с. 



СИСТЕМА СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ: ПРАВОВЕ …  

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 

 

139 

5. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навч. посіб. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів]. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – [Друге видання]. – К. : Каравела, 

2011. – 520 с. 

6. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підруч. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Л. : Видавництво ННВК „АТБ”, 

2011. – 420 с. 

7. Плиса В. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Л. : Видавництво 

ННВК „АТБ”, 2017. – 200 с. 

8. Плиса В. Й. Облік і аудит : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 

684 с. 

9. Рядська В. В. Аудит : навч. посіб. / В.В. Рядська, Я. В. Петракова – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 

416 с. 

10. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2016 році. – К. : Аудиторська палата 

України, 2017. 

 

Стаття надійшла до редколегії 27.01.2018 

Прийнята до друку 01.02.2018 

SYSTEM OF SOCIAL SURVEILLANCE FOR AUDIT ACTIVITY IN UKRAINE: 

LEGAL REGULATION, ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND FINANCIAL 

SUPPORT 

V. Plysa, Z. Plysa  

Ivan Franko National University of Lviv  

The problems of formation of legal regulation, organizational structure and financial support of 

the system of public supervision of audit activity in Ukraine are considered. It is proved that the 

content and character, functions and addressing, and, consequently, the role of audit changed, 

depending on the general level of social and cultural development, features of a certain stage of the 

economic process. It is noted that the implementation of the Law of Ukraine “On Audit of Financial 

Reporting and Auditing” will harmonize the national legislation in the area of audit of financial 

reporting and audit activity with the legislation of the European Union in the relevant field, will 

promote the development of audit activity in Ukraine, and will improve the investment attractiveness 

of the national economy. It has been established that the Public Audit Office will ensure supervision 

and will be responsible for overseeing: the registration of auditors and audit entities; introduction of 

international auditing standards; control over the certification of auditors and continuous training of 

auditors who carry out a mandatory audit of financial statements; control of the quality of audit 

services of the auditors involved in the statutory audit of financial statements; disciplinary proceedings 

against auditors and auditors who carry out a mandatory audit of financial statements; application of 

penalties. He will consider cases concerning administrative violations (including the use of financial 

statements by users) related to violation of the legislation in the part of failure to provide information 

to the Public Audit Office for audit activities in cases stipulated by the Law of Ukraine “On Audit of 

Financial Reporting and Audit Activity” and the non-disclosure of financial statements together with 

the audit report, as well as in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine “On 

Audit of Financial Statements and Audit Activities”, carries out review for the implementation of the 

Audit Chamber of Ukraine delegated its authority. 

Key words: audit, public supervision, legal regulation, organizational structure, financial support. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ  НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ 

СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ  

Б. Погріщук 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ 

Обґрунтовано теоретико-методологічні та організаційні засади формування 

конкурентоспроможної  науково-освітньої системи держави в умовах глобалізаційних викликів. 

Визначено інституціональні засади впливу інтелектуального капіталу на формування 

конкурентоспроможної науково-освітньої системи держави. Доведено, доцільність вжиття 

заходів щодо посилення наукової компоненти у підготовці висококваліфікованих, 

конкурентних на світовому ринку фахівців. Розкрито соціально-економічний контент 

інтелектуального потенціалу у формуванні конкурентоспроможної науково-освітньої системи. 

Зосереджено увагу на формуванні нових функцій науково-освітньої системи та визначено 

завдання науково-освітньої системи у розв’язанні соціально-економічних проблем держави. 

Ключові слова: науково-освітня система, глобалізація, конкурентоспроможність, 

інтелектуальний капітал. 

У конкурентному середовищі відбувається зміщення акцентів з матеріальних ресурсів на 

користь ресурсів інтелектуальних. Формотворчою основою суспільства майбутнього стає 

суспільство знань, що цілковито залежить від науково-технічного прогресу, основою якого є 

формування науки як безпосередньої технології всіх видів діяльності.  Нова система цінностей 

вибудовується на основі компетентності, професіоналізму, сукупності знань, умінь і навичок 

людини, що впливає на результати діяльності не лише кожної господарської одиниці, а й 

соціально-економічної системи держави загалом. 

Подальший соціально-економічний розвиток України залежить від того, наскільки вона 

відповідатиме вимогам інформаційно-індустріального суспільства ХХІ століття, яке ґрунтується на 

економіці знань інноваційного типу, де спеціалізовані і повсякденні знання є джерелом 

економічного і суспільного прогресу [1, с. 289].  

Дослідженню питань соціально-економічного розвитку держави, пов᾽язаних з розвитком науки 

та освіти присвячено праці: В. Геєця, О. Зеленської, Д. Ільницького, С. Ілляшенка, В. Іноземцева, 

Б. Леонтьєва, Г. Ляшенко, В. Мельник, А. Сенчук, Є. Савельєва, Н. Сіренко, В. Шебаніна, С. Юрія 

та ін. Проте, недостатньо уваги приділено дослідженням щодо формування науково-освітньої 

системи держави в умовах глобалізації. 

Метою роботи є обґрунтування теоретико-методологічних та організаційних засад формування 

конкурентоспроможної науково-освітньої системи держави в умовах глобалізаційних викликів. 

Завдання дослідження передбачають: визначення інституціональних засади впливу 

інтелектуального капіталу на формування конкурентоспроможної науково-освітньої системи 

держави; обґрунтування доцільності вжиття заходів щодо посилення наукової компоненти у 

підготовці висококваліфікованих, конкурентних на світовому ринку фахівців; розкриття соціально-

економічного контенту інтелектуального потенціалу у формуванні конкурентоспроможної 

науково-освітньої системи.  

В умовах глобалізаційних трансформацій відбуваються докорінні зміни у структурі та засобах 

виробництва, сферах розподілу, обміну та споживання. За таких умов науково-освітня система 

покликана забезпечити ефективну трансформацію усіх структурних елементів соціально-
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економічних відносин, виконуючи, окрім традиційних, нові функції: інтеграційну, 

інфраструктурну, інвестиційну, виробничу та ін. 

Нині головна роль у формуванні додаткового продукту та соціально-економічного розвитку 

країн переходить від матеріальних ресурсів до інтелектуального капіталу. Так, у наукоємних 

галузях з уніфікованим виробництвом спостерігається зростання частки інтелектуального капіталу 

в собівартості продукції, що становить близько 75%. Усе більша частина доданої вартості 

формується шляхом використання знань. Саме знання сьогодні є вирішальними у забезпеченні 

зростання продуктивності праці. Дослідження зокрема свідчать, що збільшення витрат на 10% на 

підвищення освітнього рівня працівників сприяє зростанню продуктивності праці на 8,6%, тоді як 

таке саме збільшення інвестицій в обладнання дає зростання продуктивності праці лише на 3,4% 

[2, с. 141]. 

Розвитку науково-освітньої системи держави сприятиме законодавче заохочення суб’єктів 

господарювання до інвестування у людський капітал, що може здійснюватися за допомогою 

кредитних та податкових пільг, збільшення державних витрат на підготовку та перепідготовку 

фахівців та ін. 

Сучасне суспільство потребує людей, які вміють швидко пристосовуватися до змін, гнучких, 

здатних працювати більше, ніж в одній професійній позиції, в тому числі і в ролі керівника, людей 

допитливих, які прагнуть з’ясувати, що відбувається, і вміти здійснювати вплив на події. Іншими 

словами, в прийдешній будові світу будуть винагороджуватися передусім висока культура, 

інтелігентність у поєднанні з індивідуальністю і підприємливістю, орієнтованість на майбутнє, 

творче мислення та фантазія. Основним завданням освітньої практики стає не тільки навчання 

законів при- роди і суспільства, а й допомога в діяльному оволодінні гуманістичною методологією 

творчого перетворення світу і гармонізації відносин у системі “людина – природа – суспільство” 

[3, с. 184]. 

Усі члени суспільства повинні бути оптимально пристосованими до професійної діяльності за 

рахунок максимального використання особистих якостей та індивідуальних здібностей. З метою 

забезпечення реалізації такого завдання необхідно забезпечити належний рівень інвестування 

освіти та підвищення кваліфікації працездатного населення, а також домогтися прискорення 

прогресу у вирішенні фундаментального завдання модернізації національної системи освіти для 

того, щоб кожний член суспільства мав змогу безперервно отримати нові знання і навички.  

Створення внутрішнього потенціалу забезпечення конкуренто-спроможності можливе шляхом 

ефективної міжсекторальної взаємодії усіх суб’єктів господарських відносин у межах 

національного господарського комплексу. Зважаючи на ступінь зв’язку з ринком у національній 

економіці виникає потреба в активізації взаємодії між ринковим і неринковим її секторами. Як 

свідчать результати вивчення динаміки  економіки розвинених країн, основні структурні зміни в 

секторах насамперед пов’язані з двома чинниками – динамікою попиту і продуктивності праці [4, 

с. 64]. 

Розв’язання низки соціальних та економічних проблем, що нині визначають вектор розвитку 

науково-освітньої системи, передусім буде залежати від ефективності мобілізації усіх наявних 

можливостей соціуму та реалізації здібностей кожного індивіда. У цьому контексті вирішальним у 

боротьбі за якість послуг вищої освіти як сектора економіки держави стає інтелектуальний капітал.  

Концепції інтелектуального капіталу ґрунтуються на генеруванні збереженні та використанні 

знань людей, що у результаті взаємодії  створюють споживчий капітал та формують нову 

інтелектуалізовану систему знань. Ґрунтуючись на методологічному підході у складі 

інтелектуального капіталу виділяють: людський капітал (який складається із знань, навичок, 

досвіду, ноу-хау, творчих здібностей, нестандартного способу мислення, здатності до прийняття 

рішень, морально-етичних цінностей, трудової культури); організаційний капітал (як система 

програмного забезпечення, товарних знаків, промислових зразків, ліценцій, патентів, 

організаційної культури, політики підприємства тощо); споживчий капітал (як сукупність 

торговельних марок, зовнішніх комунікацій, системи організаційної взаємодії тощо) [5].  

Інтелектуальний капітал є джерелом поступального розвитку кожного підприємства і 

суспільства в цілому, тому що нині сотні тисяч великих і малих компаній беруть на озброєння 
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теорію інтелектуального капіталу як засіб виміру та відображення істинної вартості своїх активів, 

тому що без урахування інтелектуальних активів (прикладом можуть бути довгострокові ділові 

зв’язки у межах товариств, що об’єднанні в торгово-промислові мережі, знання і компетенції 

провідних фахівців, постійність клієнтури, імідж компанії та її цінності, що мають значення для 

інвесторів, тощо) неможливий економічний розвиток кожного підприємства і країни в цілому [6, 

с.67]. Відтак, питання впливу інтелектуального капіталу на формування конкурентоспроможної 

науково-освітньої системи держави потребує обґрунтування інституціональних аспектів. 

На Всесвітньому освітньому форумі була прийнята Декларація про майбутнє освіти 

(Інчхонська декларація) [7], отримала схвалення світового освітнього співтовариства, в тому числі 

неурядових та молодіжних організацій та міністрів понад ста країн. Декларація закликає держави 

забезпечити інклюзивну та якісну освіту на рівноправній основі, а також надати кожній людині 

можливість отримувати освіту впродовж всього життя,  продовжували професійно рости і 

розвиватися. Вона стверджує ідею того, що освіта сприяє зміцненню миру і сталого розвитку. 

Забезпечення динамічного розвитку суспільства і високого рівня життя населення, а також 

забезпечення національної, екологічної та інших видів суспільної безпеки, що гарантується 

державою слугує основою для розвитку науково-освітньої системи.  

У Законі України “Про освіту” [8] визначено, що метою освіти є всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування 

своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього 

рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. 

Вказаний вище нормативний акт не вирішує усіх проблемних питань вітчизняної освіти, але 

створює для цього надійне законодавче підґрунтя, надаючи нові можливості для розвитку і 

підвищення своєї конкурентоспроможності здобувачам освіти, освітянам та закладам освіти. Дане 

питання є особливо актуальним на часі, оскільки пов’язане з  реформуванням багатьох сфер 

національної економіки, наявними економічними проблемами  та потребує швидкого реагування 

на глобальні виклики. 

Як зазначає Д. О. Ільницький: “Світовий досвід доводить наявність багатьох можливостей з 

використання науково-освітньої інфраструктури в інтересах соціально-економічного розвитку”. 

Хоча складання стратегій та визначення пріоритетів розвитку – завдання політиків і відповідних 

органів, ми, із свого боку, відтак можемо запропонувати ряд компонентів, до основних з яких 

можна віднести такі [9]: 

 – визначення пріоритетів розвитку науки та освіти для забезпечення конкурентоспроможності 

країни та її підприємств, що має реалізовуватися в системі чинників мотивації направлення коштів 

з бюджетів різних рівнів і приватного сектору на здобуття освіти та проведення наукових 

досліджень; 

 – вжиття комплексних заходів з усунення відомих когнітивних і функціональних розривів, 

наприклад, шляхом поширення компетентнісної моделі на ринку праці із залученням університетів 

до визначення фахових компетенцій та підтримки взаємозв’язків між різними інституціями на 

всьому ланцюжку операцій із знаннями – від їх створення в результаті досліджень до їх 

комерціалізації та накопичення фінансових результатів;  

– регламентація прийняття національними і регіональними органами влади рішень на основі 

незалежних досліджень;  

–  формування та реалізація політики розвитку національної бази знань; 

– реалізація програмних заходів з підвищення ефективності підприємницької діяльності 

університетів і науково-дослідних інститутів. 

Дослідження доводять, що саме наука та освіта й є визначальними складовими продукування 

пропозицій щодо розвитку національного господарського комплексу, зростання ефективності усіх 

його галузей та окремих суб’єктів господарювання.   
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Розвиток національної системи вищої освіти є одним з ключових факторів переходу економіки 

на модель інноваційного розвитку, а відтак і належної конкурентоспроможності держави в 

глобальній системі координат [10, с. 83]. Подолання перешкод в інноваційному розвиткові 

українського суспільства можливо забезпечити за рахунок науково-освітніх проривів. Встановлено, 

що ключовою передумовою посилення інноваційності українського суспільства є створення з боку 

держави умов і можливостей для підвищення рівня освіти населення. Оскільки саме рівень освіти 

сприяє формуванню нових ідей, появі пропозицій та успішній їх реалізації  у різних сферах 

діяльності.  

В умовах глобалізованого середовища вищі навчальні заклади мають бути агентами соціально-

економічного розвитку держави і джерелами вирішення суспільних проблем. У діяльності 

традиційних вищих навчальних закладів необхідно поєднувати як викладацькі функції так і 

науково-дослідницькі, що сприятиме підвищенню привабливості академічної освіти та науки й 

вирішенню питань академічні свободи, забезпеченню права на інтелектуальну власність, 

оновленню кадрового потенціалу держави та зменшенню відтоку висококваліфікованих кадрів. 

Узагальнюючи наведені вище аргументи, можна сформувати основні завдання науково-

освітньої системи у розв’язанні соціально-економічних проблем держави: 

– задоволення зростаючих вимог суспільства і особистості у науковому пізнанні та освіті; 

– забезпечення високого рівня якості наукових діяльності та освіти,  їх практичної реалізації; 

– вирішення соціально-економічних проблем держави за рахунок створення міцного 

інтелектуального потенціалу; 

– підвищення рівня життя населення шляхом інтелектуальної інновативності соціально-

економічних перетворень; 

– збереження досягнень національної науково-освітньої системи; 

– зміни структури економіки на користь наукомістких галузей; 

– зростання рівня інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності держави у 

міжнародному вимірі. 

В умовах глобалізаційних викликів та формування нової науково-освітньої системи 

функціональними особливостями освіти виступають не тільки здатність використання вже 

нагромадженого досвіду та знань, а й сприйняття та використання на практиці нових наукових 

ідей, технічних та виробничих досягнень, що цілковито залежить від здатності розвивати 

ініціативність, вольові якості, новаторські здібності, сучасне мислення.  

Схвалення Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” за певних обставин може та повинне 

стати тією рушійною силою, яка не лише наблизить нашу державу до передового європейського 

досвіду щодо забезпечення сталого розвитку, але й сприятиме швидкому виходу з економічної 

кризи [11, с. 83]. Тими обставинами, які сприятимуть цьому процесу, є: поєднання міжнародного та 

національного порядку денного щодо забезпечення сталого розвитку; посилена міжсекторальна 

інтеграція та чітка політична воля; взаємодія влади та суспільства, цілеспрямована участь у цьому 

процесі пересічних громадян; безперервна взаємодія, координація та співробітництво; механізми 

взаємної відповідальності та оцінки стану виконання; конкретні плани дій щодо реалізації 

положень Стратегії; чітка система моніторингу, яка забезпечує узгодженість усіх державних 

програм і заходів з цілями, закріпленими у Стратегії сталого розвитку.  Поряд з цим, вважаємо за 

доцільне акцентувати увагу на вирішенні низки організаційно-економічних заходів, спрямованих 

задоволення зростаючих потреб суспільства, держави і особистості у наукових досягненнях, 

якісній освіті та  міждержавному співробітництві у сфері здобуття нових знань, розвитку дослідної 

діяльності, підвищення рівня інвестиційної привабливості науково-освітньої системи.  

Виходячи з вищевказаного, необхідно здійснити комплекс організаційних заходів щодо 

трансформаційних зрушень у розвитку науково-освітньої системи, а саме:  

– удосконалення системи управління науково-освітньою та інноваційною діяльністю,  

розвиток оновленої системи менеджменту якості в сфері наукових досліджень через взаємодію 

інноваційної та науково-освітньої систем; 

– розширення інтеграційних зв’язків між навчальними, науковими та виробничими 

установами; 
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– розробка системи стимулювання науковців та викладачів,  комплексне вирішення проблеми 

фінансування наукових досліджень та розвитку наукових шкіл; 

 – забезпечення просування результатів наукових розробок молодих учених та  підтримка 

молодіжних інноваційних проектів;  

– активізація залучення науковців до науково-дослідної та інноваційної діяльності й 

координації наукових досліджень на місцевому рівні; 

– вдосконалення науково-освітньої системи місцевих територіальних одиниць та створення на 

цій основі єдиного науково-освітнього простору держави. 

Впровадження у практику потребує й реалізація концепції безперервної та випереджаючої 

освіти, що зорієнтована на цілісний розвиток людини як особистості, зростання можливостей її 

соціальної та трудової адаптації, професіональної кар’єри.  Нова науково-освітня система має 

орієнтуватися на випередження розвитку суспільства та підвищувати статус науки як одного з 

основних факторів забезпечення високої якості підготовки спеціалістів й розвитку продуктивних 

сил суспільства.  

Участь України у процесі формування глобальної та європейської політики дає можливість не 

лише інтегруватися у світову систему в якості повноправного учасника, але й впливати на її 

розвиток, використовувати у повному обсязі увесь наявний потенціал для відстоювання своїх 

національних інтересів. За умов тривалого процесу переходу України на засади сталого розвитку 

та через брак достатніх фінансових та людських ресурсів для його належного впровадження, 

участь нашої держави у міжнародному співробітництві щодо забезпечення сталого розвитку 

перетворюється на джерело здійснення національних реформ та інституційних перетворень 

всередині держави.  

Основні пріоритети України у сфері міжнародного співробітництва щодо сталого розвитку 

мають реалізовуватися через інтеграцію відповідної політики України до програм європейської 

спільноти; вдосконалення та приведення у відповідність до європейських норм і стандартів 

правової, нормативно-методичної та інституціональної бази.  Для подолання розриву в змісті 

освіти з потребами інноваційної економіки необхідно запровадити механізми, орієнтовані не лише 

на внутрішні соціально-економічні потреби, але й на забезпечення конкурентоспроможності 

українського фахівця на світовому ринку праці.  

 Таким чином, сьогодні одним із головних стратегічних завдань держави є забезпечення 

якості сучасної освіти та науки на основі збереження її фундаментальності і відповідності 

нагальним потребам особистості, суспільства та держави. Науково-освітня система повинна бути 

сферою постійної взаємодії зацікавлених сторін – держави, суспільства і громадян, а суб’єкти 

освітньої та наукової політики повинні мати можливість впливати на них. Реформування освітньої 

та наукової систем в Україні вимагає адекватних змін внутрішнього менеджменту аграрних вищих 

навчальних закладів, переходу на принципи стратегічного планування, маркетингу ринку освітніх і 

наукових послуг, управління персоналом [12]. 

Сучасні тенденції розвитку науково-освітньої системи потребують активізації участі 

громадськості у формуванні освітньої і наукової політики університетів, перерозподілу 

повноважень між суб'єктами науково-освітньої системи з орієнтацією на ринкові фактори в 

розвитку. Лише за цих умов вітчизняна науково-освітня система стане осередком генерації 

інновацій та джерелом інформації про них. 

В умовах глобалізаційних викликів науково-освітня сфера держави має бути 

конкурентоспроможною у світовому вимірі. Освіта у вищих навчальних закладах повинна 

базуватись на наукових дослідженнях, які мають фундаментальне і прикладне значення, таким 

чином теоретичні знання будуть підкріплені практичним застосуванням, що якісно впливатиме на 

рівень підготовки фахівців.  

Входження держави у світовий науково-освітній простір потребує здійснення комплексу 

організаційних заходів щодо: удосконалення системи управління науково-освітньою та 

інноваційною діяльністю; розширення інтеграційних зв’язків; комплексного вирішення проблеми 

фінансування наукових досліджень та розвитку наукових шкіл; підтримки молодіжних науково-

інноваційних проектів; вдосконалення науково-освітньої системи місцевих територіальних 
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одиниць та створення на цій основі єдиного конкурентоспроможного науково-освітнього простору 

держави. 

Подальші дослідження потребують диференційованого розгляду механізмів та інституцій 

формування й ефективного використання інтелектуального та інноваційного ресурсів у  реалізації 

стратегії науково-освітнього розвитку держави. 
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FORMATION OF A СOMPETITIVE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL 

SYSTEM OF THE STATE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

CHALLENGES  

B. Pogryshchuk   

Vinnytsia Educational-Scientific Institute of Economics of TNEU  

The purpose of the work is to substantiate the theoretical and methodological and organizational 

principles of the formation of a competitive scientific and educational system of the state in the face of 

globalization challenges. The objectives of the study include: definition of the institutional basis of the 

influence of intellectual capital on the formation of a competitive scientific and educational system of 

the state; substantiation of feasibility of taking measures to strengthen the scientific component in the 

preparation of highly skilled, competitive in the world market of specialists; the disclosure of the 

socio-economic content of intellectual potential in the formation of a competitive scientific and 

educational system. The attention is focused on the formation of new functions of the scientific and 
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educational system and the tasks of the scientific and educational system in solving socio-economic 

problems of the state are determined. 

The task of the scientific and educational system in solving socio-economic problems of the state 

is substantiated, among which the main ones are defined: ensuring a high level of quality of scientific 

activity and education, their practical implementation; solving socio-economic problems of the state by 

creating a strong intellectual potential; raising the living standards of the population through the 

intellectual innovation of socio-economic transformations and the investment attractiveness and 

competitiveness of the state in the international dimension. 

The need for solving a number of organizational and economic tasks aimed at meeting the 

growing needs of society, state and personality in scientific achievements, high-quality education and 

interstate cooperation in the field of gaining new knowledge, development of research activities, 

raising the level of investment attractiveness of the scientific and educational system is emphasized. 

 Conclusions In the context of globalization challenges, the scientific and educational sphere of 

the state must be competitive in the global dimension. Education in higher education institutions 

should be based on scientific research that has a fundamental and applied value, thus theoretical 

knowledge will be backed up by practical application, which will have a qualitative effect on the level 

of training of specialists. 

The entry of the state into the world scientific and educational space requires the implementation 

of a set of organizational measures for: improving the system of management of scientific, educational 

and innovative activities; expansion of integration links; a comprehensive solution to the problem of 

financing research and development of scientific schools; support of youth scientific and innovation 

projects; improvement of the scientific and educational system of local territorial units and the creation 

on this basis of the only competitive scientific and educational space of the state. 

Further studies require differentiated consideration of mechanisms and institutions for the 

formation and effective use of intellectual and innovative resources in implementing the strategy of 

scientific and educational development of the state.. 

Key words: scientific and educational system, globalization, competitiveness, intellectual capital. 
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ СТАДІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

О. Полякова 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України 

Визначено стадії розвитку економіки країни на основі здійснення міжкраїнових порівнянь 

за структурою економіки, роллю науки, освіти та високотехнологічних виробництв. 

Побудовано модель нечіткої ідентифікації стадій розвитку за сформованою системою критеріїв, 

та показано, що поточна стадія розвитку економіки України має ознаки розвитку, орієнтованого 

на ефективність, але подальша неоіндустріалізаця можлива лише за умови цілеспрямованої 

підтримки на-уки та високотехнологічних виробництв. 

Ключові слова: стадія розвитку економіки, неоіндустріалізація, критерії, модель оцінки, 

інноваційний розвиток. 

Сучасний етап розвитку економіки провідних країн позиціонується як постіндустріальний, 

головними чинниками якого є інформація, наука та ін-новації. Проте характерною  рисою 

досліджень щодо перспектив світової еко-номіки є повернення уваги  до ролі, характеру та 

необхідності індустріального розвитку у більш широкому сенсі. Розвинутий промисловий сектор є 

запору-кою стійкості та створює підґрунтя для динамічного розвитку у економіці будь-якої країни 

світу, включаючи ті, що традиційно вважаються розвинутими [12]. У зв’язку з чим набуває 

поширення термін «неоіндустріальна економіка», як така, що базується на новому технологічному 

укладі. Існуючі підходи до розділення стадій розвитку економіки багато у чому співпадають, але 

мають певні розбіжності залежно від кінцевої мети такого розділення. 

Україна за класифікацією Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) останні два роки через 

низький рівень ВВП на душу населення у перерахунку на долари США деградувала з 

орієнтованого на ефективність розвитку (друга стадія) до перехідної від першої (факторно-

орієнто¬ваного розвитку) до другої стадії [18]. Аналіз динаміки розвитку галузей промисловості та 

факт «зворотного» переходу свідчать про занепад промислового виробництва. Це підтверджується 

оцінками UNIDO, за якими Україна за два роки (з 2013 по 2015 р) втратила третину свого 

індустріального розвитку і перемістилася на 10 позицій вниз у рейтингу (з 55-го на 65 місце) [22, 

20]. У останньому звіті UNIDO [22] Україна належить до групи нових індустріальних економік, що 

розвиваються. 

Разом з тим у рейтингу 2017 р. за Глобальним інноваційним індексом Україна піднялася з 56-

го на 50-те місце, а серед країн із доходом нижче середнього є другою (після В’єтнаму) [19]. Це 

свідчить про наявність певної бази для інноваційного розвитку.  

Проблеми взаємозв’язку, спільного та відмінного між постіндустріальною та 

неоіндустріальною стадіями розвитку економіки та критерії їх виявлення є предметом досліджень 

багатьох вчених: В.І. Ляшенко із співавт. [6], Є.М. Воро¬б’йов, Т.І. Демченко [2]. Докладний 

аналіз концепцій неоіндустріалізації, які останнім часом були сформовані у світі, проведено М.В. 

Бондарець [1].  

Проблемам деіндустріалізації економіки України та необхідності здійснення активної 

промислової політики присвячено достатньо багато уваги останнім часом [3, 4, 9]. Проте оцінка 

стадії розвитку економіки України з точки зору пост- або неоіндустріалізацію залишається 

нерозв’язаним питанням. Важливість оцінки визначається необхідністю виявлення тих напрямків, 

які можуть стати чинниками економічного зростання, та вибору адекватних поточній стадії методів 

їх активізації. 



О. Полякова 

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 
148 

Метою дослідження є побудова моделі оцінки стадії розвитку економіки України, що 

дозволить визначити ті чинникі розвитку, які є наразі недостатні-ми, але мають сприяти переходу 

до вищих щабелів розвитку. 

Незважаючи на те, що у більшості наукових праць постіндустріалізація пов’язується із 

впливом науки на суспільство, її часто помилково зводять до «економіки послуг». Через це 

критерієм «постіндустріальності» економіки обирають досягнення сферою послуг рівня 60 %  

ВВП. На хибність такого підходу зважають багато вітчизняних та зарубіжних вчених [6, 12]. Навіть 

розширення переліку кількісних критеріїв не повністю визначає сутність постіндустріальної стадії, 

у якій основним ресурсом стає інтелектуальний капітал [11, 12], а головним чинником успішності є 

знання, що дозволяють використовувати новітні технології.  

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) виділяє три основні стадії розвитку економіки країн 

світу: розвиток на основі базових економічних чинників (фак-торно-орієнтований); перевага 

інвестиційних чинників (орієнтований на ефек-тивність); перевага інноваційних чинників 

(інноваційно-орієнтований), а також дві перехідні стадії. Метою такої класифікації стадій є 

забезпечення порівню-ваності країн за рівнем конкурентоспроможності [7, 9, 15].  

Для класифікації країн за стадіями економічного розвитку ВЕФ використо-вує лише два 

критерії: обсяг ВВП на душу населення та питому вагу експорту сировинних товарів у загальному 

обсязі експорту. Якщо питома вага сировин-ного експорту складає 70 та більше відсотків, то країна 

відноситься до стадії факторно-орієнтованого економічного розвитку. Для подальшої класифікації 

використовується обсяг річного ВВП на душу населення: до 2 тис. дол. США – 1-а стадія 

факторно-орієнтованого розвитку; від 2 до 2,999 тис. дол. США – перехідна стадія від 1-ї до 2-ї; від 

3 до  8,999 тис. дол. США – 2-га стадія – розвиток, орієнтований на ефективність; від 9 до 17 тис. 

дол. США – перехідна стадія від 2-ї до 3-ї; понад 17 тис. дол. США – 3-я стадія – інноваційно-

орієнтований розвиток [15]. Порогові критерії стадій не змінювалися принаймні з 2008 року.  

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) розрізняє такі групи при 

аналізі рівня конкурентоспроможності промисловості країн [20, 21, 22]: 

- індустріально розвинуті країни; 

- нові індустріальні країни, що розвиваються; 

- інші країни, що розвиваються; 

- найменш розвинуті країни. 

Для побудови сукупного індексу конкурентоспроможності промисловості країн (CIP) 

використовується широкий набір показників [22], які характеризу-ють обсяги промислового 

виробництва, технологічний рівень промисловості та питому вагу промисловості країни у світовій 

економіці.  

Незважаючи на достатньо узагальнений характер складових індексу CIP, у звіті 2018 р. 

підкреслюється, що переробна промисловість є ключовим постачальником товарів для приватного 

споживання домогосподарств, тому цей показник також варто застосувати для оцінки рівня 

розвитку промисловості. 

У [10] проведено докладний аналіз підходів до визначення стадій розвитку промисловості та 

суспільства за рівнем індустріалізації.  

Узагальнюючи дослідження [1, 3, 4, 5, 6, 10], слід зазначити доцільність поєднання підходів до 

визначення стадій розвитку, як показано у табл. 1 разом з короткою характеристикою цих стадій. 

Порівняння характеристик стадій індустріалізації із класифікацією ВЕФ та UNIDO дозволило 

сформулювати припущення про наявність зв’язку між структурою економіки, місцем у ній 

досліджень, розробок та освіти та ефективністю економіки у цілому. 
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Таблиця 1 

Характеристика стадій індустріального розвитку 

Ознаки 

Стадії індустріального розвитку 

доіндустріальна індустріальна 
постіндустріальна / 

неоіндустріальна 

Стадії розвитку економіки за класифікацією ВЕФ 

орієнтований на базові 

чинники 

орієнтований на 

ефективність 
орієнтований на інновації 

Ключова сфера 

економіки 

сільське господарство промисловість сфера послуг (наука, освіта, 

інформаційно-комунікаційні) 

Організація 

виробництва 

натуральне 

господарство, 

ручна праця 

масове товарне 

виробництво, 

машинні технології 

масове виробництво 

із спеціалізацією, 

автоматизація, 

інформаційно-

комп’ютерні 

технології 

індивідуалізація 

виробництва під 

потреби 

споживачів, 

конвергентні 

технологій 

Основа розвитку традиції поступовий 

науково-технічний 

прогрес, 

інноваційний 

розвиток на базі 3-4 

технологічних 

укладів, 

конкуренція 

бурхлива науково-

технічна революція, 

знання, інформація, 

розвиток переважно 

на базі 5-го 

технологічного 

укладу 

постійний 

науково-

технічний 

розвиток, 

зростання ролі 

науки, 

інформації, 

індивідуалізація 

інновацій, 

перехід до 6-го 

технологічного 

укладу 

 

Співставлення класифікації ВЕФ та індексу розвитку промисловості, показане на рис. 1, 

дозволяє зробити висновок, що у цілому збільшення ефективності економіки та перехід її до 

інноваційно-орієнтованого розвитку супроводжується збільшенням індексу 

конкурентоспроможності промисловості країни. Втім, для стадії розвитку, орієнтованого на 

ефективність (друга стадія), ситуація неоднозначна і спостерігається значний розкид даних. Це 

свідчить про наявність великої кількості шляхів досягнення ефективності. 

 

Рис. 1. Співвідношення класифікацій економік країн світу та рівня розвитку промисловості 
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Виходячи з наведених характеристик пост- та неоіндустріального розвитку, які ґрунтуються на 

активному залученні у виробництво науки та освіти, харак-теризуються високим впливом сфери 

високотехнологічних послуг, як основні критерії ідентифікації стадії розвитку економіки виділимо 

наступні групи: 

- важливість промисловості: питома вага промисловості у випуску, у валовій доданій вартості, 

у кінцевому споживанні домогосподарств; 

- технологічніий рівень промисловості: питома вага середньо- та високотех-нологічної 

промисловості у доданій вартості промисловості, у експорті промисловості; 

- важливість сфери послуг: питома вага послуг у випуску, у валовій доданій вартості, у 

кінцевому споживанні домогосподарств; 

-  вплив науки, освіти та рівня інформатизації: питома вага наукових дослі-джень і  розробок та 

комп’ютерного програмування у проміжному споживанні галузей економіки, у валовій доданій 

вартості, видатки на освіту у відсотках ВВП, видатки на дослідження та розробки у відсотках ВВП. 

Аналіз та подальша побудова моделі здійснювалися за даними 14 країн ЄС (за винятком 

островних та тих, що не співставні з Україною за кількістю насе-лення), країн БРІІКС, а також 

США, Південної Кореї, Австралії, Казахстану, Філіпін, Азербайджану та ін., усього 35 країн, які 

належать до різних стадій розвитку економіки.  

Для розрахунку критеріїв використовувалися дані таблиць «витрати-випуск», розраховані у 

рамках проекту за 7-ю Рамковою програмою наукових досліджень ЄС [23] та Азійського банку 

розвитку [13], національних статисти-чних агенцій [8, 14], а також дані складових Глобального 

інноваційного індексу за відповідні роки [18, 17, 16]. Розрахунки здійснювалися за даними 2001, 

2005, 2011 та 2014 рр., що пов’язано із забезпеченням одночасності даних. 

Узагальнені розрахунки критеріїв за стадіями розвитку наведено у табл. 2. Аналіз даних 

таблиці дозволяє зробити висновки щодо наявності суттєвих відмінностей у структурі економік 

країн світу залежно від стадії їх розвитку.  

Так, питома вага промисловості (добувної і переробної промисловості, виробництва і 

розподілення електроенергії, пари, газу та води, поводження з відходами) у випуску, валовому 

внутрішньому продукті та кінцевому споживанні населення (домогосподарств) із підвищенням 

стадії розвитку економіки суттєво зменшується. Виняток становить лише перша стадія, на якій 

питома вага промисловості менша, ніж у перехідних та другій стадіях. Це пояснюється тим, що до 

цієї групи відносилися лише Індія та Киргизія, у яких через загальний низький рівень доходів 

велику питому вагу мають продукти сільського господарства (до 30-35 %). 

Разом з тим питома вага послуг (без послуг оптової та роздрібної торгівлі) має тенденцію до 

збільшення із переходом до вищої стадії розвитку економіки: від 31,3-35,1 % (на першій та 

перехідній від першої до другої стадій) до 59,9 % на третій стадії. Втім, критерій перевищення 

сферою послуг 60 %  ВВП виконується не для усіх країн, які віднесено до стадії інноваційного 

розвитку. Також слід зазначити, що у деяких країнах, де цей критерій доволі високий, як, 

наприклад, США (66 %), Франція (68,6 %) значна частка (11,2-12,8 %) припадає на послуги з 

оренди нерухомості, які не є за змістом інноваційними. 

Значний вплив науково-дослідної діяльності, технологічних розробок та комп’ютерного 

програмування на динаміку економічного розвитку також підтверджується  результатами 

проведених розрахунків. Питома вага цих видів економічної діяльності у проміжних витратах у 

цілому по економікам залежно від стадії їх розвитку також зростає, як показано на рис. 2. Виняток 

знов становить Індія, яка є світовим літером у аутсорсінгу комп’ютерних послуг, завдяки чому 

питома вага цих послуг знаходиться ближче до стадії інноваційного розвитку (2,8 % ВВП), але для 

інших країн першої стадії цей показник не розраховується.  
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Таблиця 2 

Середні значення критеріїв за стадіями розвитку економік країн світу 

Стадії 

розвитку 

економіки  

* 

Питома вага 

промисловості 

Питома вага сфери 

послуг (за 

виключенням 

торгівлі) 

Питома вага 

середньо- та 

високотехно

логічної 

промислово

сті 

Питома вага 

наукових 

досліджень і  

розробок та 

комп’ютерного 

програмування Видатки 

на 

освіту, 

% ВВП 

 

Видатки 

на 

дослідже

ння та 

розробки

, % ВВП 

 
у 

випуск

у 

у 

валовій 

додані

й 

вартост

і 

у 

кінцево

му 

спожив

анні 

домого

спо-

дарств 

у 

випус

ку 

в 

валовій 

додані

й 

вартост

і 

у 

кінцев

ому 

спожив

анні 

домого

спо-

дарств 

у 

додан

ій 

варто

сті 

пром

ислов

ості 

у 

експо

рті 

пром

ислов

ості 

у 

проміж

ному 

спожив

анні 

галузей 

економ

іки 

 

у валовій 

доданій 

вартості 

Стадія 1: розвиток, орієнтований на базові фактори 

x  37,8 20,0 31,1 28,2 35,1 36,2 28,3 22,9 0,8 2,8 4,2 0,6 

σ 5,0 3,1 6,1 1,1 11,9 8,8 19,2 4,6 0,2 0,9 1,7 0,4 

Перехідна стадія: 1 → 2 

x  44,4 39,9 37,2 28,4 31,3 40,3 24,4 45,1 2,1 2,0 3,3 0,3 

σ 4,1 10,3 14,8 4,2 7,1 11,2 15,7 29,1 2,1 1,4 1,6 0,3 

Стадія 2: розвиток, орієнтований на ефективність 

x  44,0 31,3 43,0 31,5 41,7 37,9 34,5 41,0 1,5 1,8 4,2 0,8 

σ 8,3 6,6 7,5 7,6 10,0 7,2 8,3 12,4 2,0 1,4 1,4 0,6 

Перехідна стадія: 2 → 3 

x  40,1 27,2 35,6 36,6 46,5 43,9 32,8 47,1 2,2 2,4 4,4 0,9 

σ 5,1 5,2 4,3 4,3 7,0 7,8 11,2 21,1 1,7 2,6 0,9 0,4 

Стадія 3: розвиток, орієнтований на інновації 

x  31,7 20,9 25,3 49,0 59,9 56,0 43,8 57,2 2,7 3,0 5,5 2,6 

σ 7,2 4,7 4,7 6,4 4,6 4,5 11,6 12,1 1,6 2,1 1,2 0,9 
Власні розрахунки. 

Примітки: * - стадії розвитку економіки визначаються за класифікацією Всесвітнього еконо-мічного 

форуму, використаних для розрахунку індексу глобальної конкурентоспроможності у відповідному році;   - 

середнє значення, σ – середньоквадратичне відхилення. 

 

Важливість науково-дослідних робіт та розробок (НДРР) підтверджується однозначною 

тенденцією до збільшення їх сукупного фінансування із перехо-дом до інноваційного 

неоіндустріального розвитку, як видно на рис. 2. Дуже низький рівень фінансування на стадії 

факторно-орієнтованого розвитку та пе-рехідній стадії пояснюється загальним низьким рівнем 

ВВП на одну особу. Це є наслідком низького технологічного рівня виробництва і призводить до 

необхідності запозичення технологій. У групі країн з вищим рівнем розвитку лише у Іспанії, Італії 

та Португалії рівень фінансування НДРР менший 2 % ВВП (по 1,22 % та 1,29 % відповідно). 

Найбільше фінансуються НДРР у Кореї (4,3 %).  

Зв’зок витрат на освіту із стадіями розвитку економіки неоднозначний. У країнах першої стадії 

видатки на освіту майже такі самі, як і у тих, що знахо-дяться на другій стадії. Це, ймовірно, 

пояснюється необхідністю забезпечення принаймні початкової освіти для великого прошарку 

населення з низькими доходами, що забезпечується державою. Але із підвищенням рівня доходів 

питома вага видатків на освіту у ВВП збільшується, що свідчить про підвищення ролі освіти у 

інноваційному розвитку. 
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Рис. 2. Середній вплив наукоємних послуг за стадіями розвитку економік світу: пи-тома вага 

наукових досліджень, розробок та комп’ютерних програмування і послуг 
1 – у сукупному проміжному споживанні видів економічної діяльності,  

2 – у ВВП;  

3 – фінансу-вання НДРР, % ВВП;  

4 – видатки на освіту, % ВВП 

 

Наявність певного розмаху значень за усіма критеріями говорить про неод-нозначність 

виділення стадій розвитку промисловості у країнах світу і необхідності урахування різних її 

вимірів.  

Аналіз табл. 2 дозволяє зробити висновок, що найбільше стадії розвитку економіки країн 

розрізняються за критеріями питомої ваги промисловості у валовій доданій вартості та кінцевому 

споживанні домогасподарств, видатків на освіту,  дослідження та розробки. Разом з тим за 

показниками технологічності промисловості наявні дуже широкі діапазони даних по усіх стадіях. 

Враховуючи неоднозначність розподілу значені критеріїв по стадіях розвитку економіки, було 

побудовано модель нечіткого логічного висновку. У моделі кожному критерію було співставлено 

три нечіткі множини, які характеризували терми «низьке», «середнє», «високе» значення критерію.  

Вихідною змінною моделі було визначено «Стадію розвитку», множина термів якої 

відповідала п’ятьом стадіям відповідно до вкласифікації ВЕФ. Сукупність нечітких логічних 

правил визначає, яка стадія розвитку відповідає множині значеню критеріїв. 

Узагальнення результатів застосування правил здійснювалося за алгоритмом Мамдані, 

реалізація моделі здійснювалася за допомогою надбудови Fuzzy Logic Toolbox у середовищі Matlab 

6.5. 

Згідно діапазонів критеріїв показники економіки України наближаються до стадії 

орієнтованого на ефективність розвитку та наступної перехідної стадії, як показано у табл. 3. В 

останньому стовці табл. 3 показана вірогідність кожної стадії, визначена системою логічного 

висновку. 

Узагальнена оцінка стадії розвитку економіки України складає 2,1, що від-повідає розвитку, 

орієнтованому на ефективність. Разом з тим, продуктивність економіки України виявляється 

низькою, оскільки рівень ВВП на душу насе-лення відповідає лише перехідній стадії до 

орієнтованого на ефективність роз-витку. Тому необхідним є перехід до більш ефективного 

виробництва, який дозволить перейти до пост- та неоіндустріальної економіки швидшими 

темпами. 
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Таблиця 3  

Виконання критеріїв стадій розвитку економіки для України у 2014 р. 

Стадія 

розвитку 

економіки 

за 

класифіка

цією ВЕФ 

Питома вага 

промисловості 

Питома вага сфери 

послуг (за 

виключенням 

торгівлі) 

Питома вага 

середньо- та 

високотехноло

гічної 

промисловості 

Питома вага 

наукових 

досліджень і  

розробок та 

комп’ютерного 

програмування 
Вида

тки 

на 

освіт

у, % 

ВВП 
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та 
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% 
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в
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В
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1 + + + - - - + - - - + - - 0,11 

1→2 + + + + - - + + + - + + + 0,22 

2 + + + + + - + - + + + + + 0,24 

2→3 + + + + + - + + + - + + + 0,24 

3 + + + - - - + + + - + + - 0,20 

 

Таким чином, стадію розвитку економіки України можна характеризувати як точку біфуркації 

(“роздоріжжя”), вихід з якої до вищої стадії неоіндустріального розвитку можливий за умови 

здійснення економічної політики, орієнтованої на розвиток науки, освіти і високотехнологічних 

виробництв, забезпечення привабливих умов розширеного фінансування науково-технічних та 

інноваційних розробок, їх комерціалізації і впровадження через інститути розвитку, створення 

науково-інноваційної системи та інтеграції у світові наукові мережі. 
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ASSESSING MODEL OF STAGE OF UKRAINE ECONOMY DEVELOPMENT  

O. Polyakova  

Research Center of Industrial Problems of Development of National Academy of Sciences of Ukraine  

The article is devoted to the actual issue of determination of economy devel-opment stage. The 

current development stage of the leading economies is positioned as a post-industrial one, where the 

main factors are information, science and innova-tions. However, the latest researches on the prospects 

of the world economy returned to the role, nature and necessity of industrial development. The purpose 

of the study is to develop an assessing model of stage of Ukraine economy development, which allows 
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to identify those factors of development that are currently insufficient, but should facilitate the 

transition to higher levels of development. 

Comparing the classification of the industrialization stages by UNIDO and the development 

stages by WEF there was formulated the assumption about a link be-tween the structure of economy, 

the value of science, research and education and the economy efficiency. 

Assessing the development stage is based on cross-country comparisons on the share of industry 

and services in total value added, output and household consumption; medium and high-tech 

manufacturing share manufacturing value added and export; ICT and R&D services share in public 

final consumption, intermediate consumption and GDP; gross expenditure on R&D (% GDP), 

expenditure on education, (% GDP). The fuzzy-logic identification model is built on the formed 

criteria system. It is shown the current stage of Ukrainian economy development has signs of 

efficiency-driven development, but further neo-industrialization is possible only under intentional 

support of science and high-tech industries. 

Key words: economy development stage, neo-industrialization, criteria, assessment model, 

innovation-driven development. 
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УДК 331.2:364.3  

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  

І. Приймак  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

З’ясовано сутність та структуру фінансового механізму соціального захисту населення. 

Досліджено заробітну плату як інструмент фінансового механізму соціального захисту 

працюючого населення. Проаналізовано динаміку прожиткового мінімуму, середньої та 

мінімальної заробітної плати, а також оцінено їхній вплив на рівень добробуту громадян. 

Розкрито порядок оподаткування доходів фізичних осіб та сплати єдиного соціального внеску, а 

також досліджено залежність між рівнем оплати праці в Україні та наповненням бюджетів і 

державних страхових фондів.  

Ключові слова: соціальний захист, фінансовий механізм соціального захисту населення, 

заробітна плата, реальна зарплата, середня заробітна плата, прожитковий мінімум, єдиний 

соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, соціальна допомога, страхова виплата, 

пенсія. 

Пріоритетом розвитку сучасної демократичної держави є захист своїх громадян, створення 

комфортних умов для їхнього життя та праці, а також формування ефективної системи соціального 

захисту для підтримки тих членів суспільства, які опинилися в складних життєвих умовах. 

Сьогоднішня економічна та політична ситуація в Україні, тривала військова агресія з боку Росії, 

затяжна економічна криза, незавершеність та непослідовність реформ освіти, медицини і 

пенсійного забезпечення, а також тотальна корупція в органах державної влади, призводять до 

масового зубожіння українців та особливо загострюють соціальні проблеми. Попри значні видатки 

держави на соціальний захист, виділення субсидій на оплату комунальних послуг для понад 7 млн 

сімей, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, більше половини громадян України 

вважають себе бідними. Відтак, особливої актуальності набуває необхідність формування такого 

фінансового механізму соціального захисту населення, який дозволить забезпечити гідний рівень 

життя громадян нашої держави.  

Важливим інструментом фінансового механізму соціального захисту населення є заробітна 

плата, яка з одного боку – основне джерело добробуту громадян, а з іншого – база нарахування 

страхових внесків до фондів соціального страхування. Від рівня доходів громадян, з яких 

сплачують податок на доходи фізичних осіб, суттєво залежить наповнення бюджетів та 

фінансування соціальних видатків. Розмір заробітної плати впливає і на розмір страхових виплат та 

пенсій в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Та, зрештою, від 

рівня оплати праці в країні залежить і обсяг споживання товарів та послуг, що є одним з 

найважливіших рушіїв економічного зростання. 

В умовах підвищення соціальної відповідальності держав вітчизняні та зарубіжні науковці 

багато уваги приділяють дослідженню фінансового механізму соціального захисту населення, 

завданням якого є формування державних, суспільних та приватних фондів фінансових ресурсів, а 

також їхнє спрямування для підтримання добробуту громадян, які зазнали впливу соціальних 

ризиків. Багато уваги вивченню цієї теми присвятили Л. Баранник [1], О. Жук [2], Н. Савченко[3]. 

Також заслуговують на увагу наукові розвідки Л. Бабич[4] та Л. Васечко[5], І. Сторонянська, 

А. Вікнянська [6], які досліджують особливості фінансового механізму соціального страхування в 

цілому та соціального страхування від тимчасової втрати працездатності; І. Гринчишин [7], яка 
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розкриває основні аспекти фінансового механізму функціонування пенсійних фондів.  

Соціальне значення заробітної плати та її роль у забезпеченні соціальної стабільності у 

суспільстві вивчали І. Білоус [8], Ю. Харазішвілі, О. Коваль, І. Новак [9]. Досліджуючи механізм 

соціального захисту працездатного населення Г. Юрчик [10] вважає основним його інструментом 

рівень оплати праці найманих працівників. 

Попри велику кількість наукових праць, присвячених фінансовому механізму соціального 

захисту населення в цілому та його основним складовим, порядку формування та використання 

фінансових ресурсів соціального захисту, недостатньо вивченими залишаються питання впливу 

рівня оплати праці на якість та ефективність соціального захисту громадян України. 

Метою статті є дослідження заробітної плати, як одного з інструментів фінансового механізму 

соціального захисту населення, який з одного боку дозволяє забезпечити добробут працюючих 

громадян, а з іншого боку впливає на формування фінансових ресурсів соціального захисту 

населення України. 

В умовах сьогодення соціальна політика багатьох держав світу спрямована на створення 

ефективного фінансового механізму соціального захисту, основним завданням якого є формування 

такого руху фінансових ресурсів, що дасть змогу захистити громадян від дії соціальних ризиків. 

Сучасні українські науковці пропонують різні підходи до визначення сутності “фінансового 

механізму соціального захисту населення” та його структури, основні з них наведено в таблиці 1. 

Таблиця1 

Визначення сутності “фінансовий механізм соціального захисту населення” та його основні 

складові 

Автор Визначення Структура 

Л. Баранник Сукупність способів організації 

фінансових відносин, що виникають під 

час формування і використання 

фінансових ресурсів з метою 

забезпечення умов для нормальної 

життєдіяльності людей, котрі потрапили 

у складні життєві обставини через дію 

соціальних ризиків[1, с. 209] 

- організаційні форми (органи управління 

системою соціального захисту населення, 

правове, нормативне, інформаційне, технічне та 

кадрове забезпечення); 

- методи (фінансове планування, фінансове 

забезпечення, фінансове регулювання та 

фінансовий контроль і облік)  

- важелі (фінансові ресурси, фінансові резерви, 

пільги, стимули, санкції, норми, ліміти, 

нормативи і квоти) [1, с. 212] 

О. Жук Певний комплекс спеціально 

розроблених, законодавчо закріплених та 

визначених соціально-економічною 

політикою форм і методів, інструментів і 

важелів акумулювання, перерозподілу і 

використання фінансових ресурсів з 

метою забезпечення добробуту кожного 

члена суспільства та підвищення рівня 

соціального захисту найбільш 

незахищених верств населення – осіб з 

обмеженими фізичними і розумовими 

можливостями, безробітних, багатодітних 

родин, дітей-сиріт та ін. [2, с. 65] 

- фінансово-організаційні форми (нормативно-

правове забезпечення, фінансове оперативне 

управління, інформаційне забезпечення, 

технічне забезпечення, кадрове забезпечення); 

- фінансові методи (фінансове планування, 

фінансове забезпечення, фінансовий контроль і 

аудит, фінансове регулювання);  

- фінансові інструменти (фінансові регулятори 

надходжень, розподілу, страхового 

резервування)  

- фінансові важелі (соціальні норми і 

нормативи, соціальні пільги, фінансові стимули, 

фінансові санкції).[2, с. 65-66] 

Н. Савченко Система управління фінансовими 

відносинами через сукупність 

встановлених державою методів, 

інструментів і важелів з відповідним 

регулюванням та забезпеченням їх 

впливу на рівень соціального захисту 

населення. [3, с. 6] 

- організаційне забезпечення (головні суб’єкти 

управління); 

- нормативно-правове регулювання соціально-

економічної політики; 

- інформаційне забезпечення;  

- методи;  

- інструменти; 

- важелі [3, с. 6]. 
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Під фінансовим механізмом соціального захисту населення пропонуємо розуміти 

скоординовану взаємодію методів та інструментів формування та використання фінансових 

ресурсів соціального захисту, що ґрунтується на нормативно-правовому, інформаційному та 

організаційному забезпеченні, для створення нормальних умов життя, тих людей, які зазнали 

впливу соціальних ризиків. Розглядаючи структуру цього механізму треба враховувати специфіку 

системи соціального захисту, її основні складові та особливості фінансових відносин у цій сфері.  

До основних складових фінансового механізму соціального захисту населення відносимо 

методи, а саме: фінансове планування (складання державного та місцевих бюджетів, бюджетів 

фондів соціального страхування, планування соціальних видатків на підприємствах); фінансове 

забезпечення (бюджетне фінансування, самофінансування, кредитування); фінансове регулювання; 

оподаткування, страхування та фінансовий контроль. Інструментами та важелями, які впливають 

на процес формування та використання фінансових ресурсів соціального страхування, є: доходи, 

заробітна плата, податки, страхові внески, страхові виплати, соціальна допомога, соціальні 

нормативи, фінансові стимули фінансові санкції тощо. Ефективне функціонування фінансового 

механізму соціального захисту населення немогливе без фінансово-організаційного забезпечення, 

до якого належить нормативно-правове, технічне, інформаційне і кадрове забезпечення, а також 

система органів управління. 

Заробітна плата як інструмент фінансового механізму впливає на соціальний захист 

працюючого населення через встановлення її мінімального рівня, застосування системи пільг при 

оподаткуванні невисоких доходів, проведення державного контролю за своєчасністю та повнотою 

розрахунків з оплати праці тощо. 

Відповідно до українського законодавства, заробітна плата – це винагорода, обчислена, як 

правило, у грошовому виразі, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових 

якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, 

організації і максимальним розміром не обмежується [11]. Варто зауважити, що в Україні частка 

заробітної плати у загальних доходах населення впродовж 2008-2017 рр. коливалася в межах 47,2 – 

54,1%.[13]. Тому рівень життя та добробут громадян нашої країни суттєво залежить від розміру 

оплати праці. Динаміку розміру середньомісячної та мінімальної заробітної плати, а також 

прожиткового мінімуму в Україні наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Динаміка середньої та мінімальної заробітної плати в Україні, 2008-2018рр. 

Роки Середньо-

місячна 

заробітна 

плата (СЗП), 

грн  

Середньо-

місячна 

заробітна 

плата, дол. 

США* 

Мінімальна заробітна плата 

Станом на 01.01 

Прожитковий 

мінімум (ПМ) 

для працездатної 

особи станом на 

01.01 

грн % до 

ПМ 

% до 

СЗП 

2008 1806 357 515 81 28,5 633 

2009 1906 247 605 90 31,7 669 

2010 2250 282 869 100 38,6 869 

2011 2648 333 941 100 35,5 941 

2012 3041 381 1073 100 35,2 1073 

2013 3282 411 1147 100 36,1 1147 

2014 3480 435 1218 100 35,0 1218 

2015 4195 266 1218 100 29,0 1218 

2016 5183 216 1378 100 26,6 1378 

2017 7104 258 3200 200 45,1 1600 

2018 н/д н/д 3723 209 - 1783 
* Середньомісячну заробітну плату скориговано за курсом гривні до долара США, встановленого 

Національним банком України станом на 01.01. відповідного року. 

Джерело: Сформовано за даними Державної служби статистики України [13]. 
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Упродовж останніх десяти років спостерігаємо повільне зростання середньомісячної заробітної 

плати, що могло б бути позитивною тенденцією як для покращення добробуту громадян, так і для 

стимулювання економічного зростання. Однак, фінансові кризи 2008 та 2013 років, а також 

високий рівень інфляції призвели до різкого зниження реальної заробітної плати та купівельної 

спроможності українців. Такий стан справ зумовлює зубожіння населення та створює передумови 

до зростання обсягів субсидій та соціальних виплат. Спроби ж уряду легалізувати зарплати 

українців шляхом збільшення мінімальної заробітної плати очікуваних результатів ще не дали.  

Важливою державною соціальною гарантією, яка обов’язкова на всій території України для 

підприємств усіх форм власності та господарювання і фізичних осіб, є мінімальна заробітна плата. 

Відповідно до ст. 3 Закону України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР мінімальна 

заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану 

працівником місячну (годинну) норму праці [12]. До грудня 2009 року мінімальна зарплата була 

нижчою прожиткового мінімуму, що свідчить про незадовільний стан соціального захисту 

працюючого населення. Впродовж 2010-2016 рр. мінімальна зарплата дорівнювала прожитковому 

мінімуму, а вже з 2017 року вона перевищує його вдвічі. Однак, щорічне підвищення МЗП у 2008-

2016 рр. відставало від темпів зростання середньої заробітної плати. Це ілюструє зниження індексу 

Кейтця (відношення мінімальної зарплати до середньої), рекомендовані МОП і Світовим банком 

значення якого мають коливатися у діапазоні 50-60%. Тільки у 2017 р. співвідношення мінімальної 

та середньої заробітних плат наблизилося до рекомендованого значення та склало 45,2% (див. 

табл. 2) Це, безумовно, позитивна тенденція і за умови невисоких темпів інфляції матиме 

позитивні наслідки для покращення життєвого рівня населення України. 

Розмір мінімальної заробітної плати залежить від прожиткового мінімуму, який є вартісною 

оцінкою споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, 

непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров’я людини і забезпечення її 

життєдіяльності. Востаннє структуру споживчого кошика в Україні переглянуто у жовтні 2016 

року та включено до нього 296 товарів та послуг. Наприклад, споживчий кошик американців та 

британців містить 350 позицій, німців – 475, французів – 507. Український споживчий кошик не 

враховує витрат: на будівництво, купівлю чи оренду житла, інтернет та мобільний зв’язок, 

медицину та освіту, косметичні та перукарські послуги тощо [10]. Тому залишається актуальним 

питання осучаснення споживчого кошика та удосконалення механізму розрахунку прожиткового 

мінімуму з метою перетворення його на дієвий важіль соціального захисту. 

Мінімальну заробітну плату треба розглядати не тільки як державну соціальну гарантія, а як 

чинник економічної безпеки країни. Адже, занижений показник мінімальної заробітної плати, 

призводить до низького рівня оплати праці в країні, еміграції кваліфікованих працівників, 

зниження споживчого попиту, падіння тривалості життя, підвищення захворюваності населення, а 

відтак його зубожіння та зростання залежності від державних соціальних допомог та субсидій.  

Досліджуючи заробітну плату як інструмент соціального захисту необхідно розкрити порядок 

її оподаткування, який передбачає справляння податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що є 

джерелом наповнення бюджетів, і військового збору (ВЗ) на потреби української армії. Також вона 

є базою нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) до фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. В минулому році до порядку справляння ЄСВ було внесено 

низку змін, які вступили в дію з 1 січня 2018 року, а саме: 

- максимальний розмір бази нарахування ЄСВ тепер прив’язаний не до прожиткового 

мінімуму, а до мінімальної заробітної плати і складає 15 МЗП. З огляду на суттєве підвищення 

МЗП до 3723 грн, зріс і максимальний розмір бази нарахування ЄСВ до 55845 грн; 

- роботодавці нараховують ЄСВ на заробітну плату кожного працівника за загальною 

ставкою 22 % та 8, 41 % (5,3% або 5,5%) для працівників-інвалідів; 

- сплачують ЄСВ роботодавці за кожного працівника у розмірі, який не може бути меншим, 

ніж мінімальний страховий внесок. У 2018 році він становить 819,06 грн (3723 * 22 %) [14]. 

Якщо нарахована заробітна плата найманих працівників менша встановленої МЗП за 

відповідний місяць, то роботодавець зобов’язаний зробити доплату до МЗП та донарахувати ЄСВ 

до мінімального страхового внеску. Такий законодавчо встановлений обов’язок роботодавця дає 
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можливість з одного боку гарантувати дохід на рівні МЗП, а також дозволяє зарахувати до 

соціального та пенсійного страхового стажу працівника, кожен повністю відпрацьований місяць, 

навіть якщо нараховані доходи були нижчими від МЗП. 

З моменту прийняття Податкового кодексу України (ПКУ) механізм справляння ПДФО зазнав 

перманентних змін, адже змінено і ставки податку, і база оподаткування. ПДФО відраховується з 

нарахованої заробітної плати за ставкою 18%. Водночас працює механізм соціального захисту 

працівників з невисокими доходами шляхом застосування податкової соціальної пільги (ПСП). 

Згідно статті 169 ПКУ, передбачено чотири види ПСП:  

- “звичайна” – 50% ПМ для працездатної особи, встановленого на 1 січня відповідного року 

для будь-якого платника податків. Однак, соціальний ефект “звичайної” ПСП, який був 

передбачений при прийнятті ПКУ, сьогодні не працює. Спочатку передвачалося, що після 

завершення перехідного періоду 31 грудня 2014 р., розмір ПСП складатиме 100% ПМ для 

працездатної особи. Але у 2015 році перехідні положення були закріплені в ПКУ на 

постійній основі; 

- “на дітей” – 100% “звичайної” ПСП на кожну дитину для платника податку, який утримує 

двох і більше дітей до 18 років; 

- “підвищена” – 150% “звичайної” ПСП для платника податку, який є: одинокою матір’ю 

(батьком), вдовою (вдівцем), опікуном, піклувальником або утримує дитину-інваліда - у 

розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; особою, віднесеною законом до І або ІІ 

категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; учнем, студентом, 

аспірантом, ординатором, ад'юнктом; інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства; 

особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за 

правозахисну діяльність, включаючи журналістів; учасником бойових дій на території 

інших країн у період після Другої світової війни; 

- “максимальна” – 200 % “звичайної” ПСП для таких платників податку: Героїв України, 

Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці або повних кавалерів ордена 

Слави чи ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями “За 

відвагу”; учасників бойових дій під час Другої світової війни або осіб, які у той час 

працювала в тилу, та інвалідів I і II групи, з числа учасників бойових дій на території 

інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України 

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; колишніх в’язнів 

концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни 

або осіб, визнаних репресованими чи реабілітованими; осіб, які були насильно вивезені з 

території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що 

перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною 

та її союзниками; осіб, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда 

(Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 

року [15] . 

Для отримання ПСП розмір заробітної плати платника податків не повинен перевищувати 

1,4*ПМ для працездатної особи на 1 січня відповідного року, округлений до найближчих 10 грн, а 

для ПСП “на дітей” граничний розмір доходу одного з батьків – пропорційно збільшується на 

кількість дітей (табл. 3).  

Зі збільшенням МЗП у 2017-2018 рр. суттєво скорочується кількість працюючих осіб, які мають 

право на ПСП, адже розмір МЗП, яку роботодавець зобовязаний виплачувати за повністю 

відпрацьований місяць, перевищує граничну суму доходу для отримання «звичайної» ПСП. За 

даними Державної фіскальної служби правом на ПСП у 2011 р. скористалися понад 7 млн осіб, а 

вже у 2016 р. – трохи більше 4 млн платників податків [16, с. 18-19]. Попри позитивну тенденцію 

майже 30 % працюючого населення віком 15-70 років отримують невисокі доходи та користуються 

ПСП. Така велика кількість пільговиків може бути обумовлена і низьким рівнем оплати праці, і 

значним рівнем тінізації заробітної плати. Вважаємо, що подальша урядова політика, спрямована 

на легалізацію заробітних плат, та посилення контролю за розрахунками з оплати праці, а також 
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економічна стабілізація в країні, сприятиме скороченню кількості працівників, у яких буде право 

на ПСП. 

Таблиця 3 

Розмір ПСП та граничний розмір заробітної плати для призначення ПСП у 2011-2018 рр., грн 
Рік МЗП  

на 
1 січня 

ПМ 
на 

1 січня 

Гранична сума доходу для 
отримання ПСП, в т.ч. 

ПСП 

звичайна на 2 
дітей 

на 3 
 дітей 

звичайна підвищена максимальна 
або на 2 дітей 

2011 941 941 1320 2640 3960 470,5 705,75 941 

2012 1073 1073 1500 3000 4500 536,5 804,75 1073 

2013 1147 1147 1610 3220 4830 573,5 860,25 1147 

2014 1218 1218 1710 3420 5130 609 913,5 1218 

2015 1218 1218 1710 3420 5130 609 913,5 1218 

2016 1378 1378 1930 3860 5790 689 1033,50 1378 

2017 3200 1640 2240 4480 6720 820 1230 1640 

2018 3723 1762 2480 4960 7440 881 1321,50 1762 

Джерело: Сформовано за даними Державної служби статистики України [13]. 

Суттєвим податковим навантаженням на заробітну плату з 2014 року є військовий збір, який 

стягується за ставкою 1,5 % і зараховується до Державного бюджету України. Спочатку військовий 

збір утримували тільки зі заробітної плати, але з 1 січня 2015 року замість його відміни розширили 

базу нарахування цього збору. Тепер його справляють з усіх доходів, які є обєктом нарахування 

ПДФО. З одного боку військовий збір дозволяє закумулювати щороку понад 10 млрд грн для 

фінансування військових видатків та сприяє скороченню дефіциту Державного бюджету, але з 

іншого боку він призводить до зниження доходів громадян та їхньої купівельної спроможності, що 

особливо відчутно в умовах високої інфляції. Однак, попри асоціальний ефект війського збору, 

відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 рр. його не планують 

скасовувати у найближчій перспективі[16, с.23]. 

Заробітна плата, яка забезпечує більше половини доходів домогосподарств в Україні, є також 

важливим інструментом формування фінансових ресурсів соціального захисту, до складу яких 

входять кошти загальнообоʼязкового соціального страхування та кошти Державного і місцевих 

бюджетів, що спрямовуються на фінансування соціальних програм. За рахунок соціальних виплат, 

допомог, пенсій і субсидій формується ще 25% доходів українців.  

Головне джерело наповнення бюджетів фондів соціального страхування – це єдиний соціальний 

внесок, який сплачують роботодавці та базою нарахування якого є заробітна плата кожного 

працівника. Однак, коштів, закумульованих за рахунок сплати ЄСВ, недостатньо для ефективної 

роботи системи соціального страхування в цілому та пенсійного забезпечення, зокрема (табл. 4).  

Основними причинами невеликих надходжень до фондів соціального страхування є низький 

рівень доходів населення України, поширена практика виплати заробітних плат у конвертах, а 

також високий рівень неофіційної зайнятості населення.  

Для зменшення рівня тінізації заробітних плат, мінімізації податкового тиску на роботодавців 

та для збільшення надходжень страхових коштів уряд у 2016 р. знизив (з майже 40% до 22%) та 

уніфікував ставку ЄСВ. Проте цього кроку виявилося недостатньо. Замість очікуваної значної 

легалізації фонду оплати праці та зротання надходжень ЄСВ і ПДФО, отримали зниження власних 

надходжень Пенсійного фонду України та збільшення додаткового навантаження на Державний 

бюджет. Так, за даними Державної казначейської служби у 2017 р. трансферти Пенсійному фонду 

були більшими ніж видатки Зведеного бюджету України на оборону (74,4 млрд грн), економічну 

діяльність (102,8 млрд грн), охорону здоровʼя (102,4 млрд грн), житлово-комунальне господарство 

(27,2 млрд грн) та охорону природного навколишнього середовища (7,3 млрд грн)[19]. В цій 

ситуації необхідно продовжувати політику спрямовану на легалізацію оплати праці в Україні 

шляхом створення сприятливих умов для ведення бізнесу та зростання кількості робочих місць, 

підвищення рівня доходів працюючого населення, розширення кола платників ЄСВ та бази його 

нарахування. Не меш важливим кроком є покращення платіжної дисципліни платників ЄСВ через 

підвищення ефективності податкового контролю та контролю за розрахунками з оплати праці. 
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Таблиця 4 

Динаміка надходжень ЄСВ, ПДФО, ВЗ та доходів Пенсійного фонду України 

у 2011-2017 рр.,  
Роки Заробітна 

плата, 

млрд грн 

ЄСВ, 

млрд грн 

Доходи Пенсійного 

фонду України,  

млрд грн 

ПДФО у зведеному бюджеті 

України 

Видатки 

Зведеного 

бюджету 

України на 

соціальний 

захист, 

 млрд грн 

власні трансферти 

Державного 

бюджету 

млрд 

грн 

в т.ч. 

військовий 

збір,  

млрд грн 

%  

2011 529,13 151,8 139,1 58,3 60,2 - 15,1 105,4 

2012 609,39 178,8 158,0 64,5 68,1 - 15,3 125,3 

2013 630,73 186,8 166,8 83,2 72,2 - 16,3 145,1 

2014 615,02 181,1 166,9 64,6 75,2 2,5 16,5 138,0 

2015 677,00 185,7 169,8 94,8 100,0 9,2 15,3 176,3 

2016 837,25 131,8 112,6 142,6 138,8 11,5 17,8 258,3 

2017 н/д 180,8 158,9 133,5 185,7 15,1 18,3 285,8 

Джерело: Складено за даними Державної служби статистики України[13], Пенсійного фонду 

України[17], Державної фіскальної служби України[18], Державної казначейської служби України[19] 

Сьогодні для вирішення низки проблем у сфері соціального захисту населення, підвищення 

якості пенсійного забезпечення, зростання доходів фондів соціального страхування, зниження 

темпів масової еміграції осіб працездатного віку необхідна виважена державна політика, 

спрямована на зростання реальних доходів громадян, підвищення їхньої купівельної спроможності 

та добробуту.  
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SALARY AS A FINANCIAL MECHANISM INSTRUMENT OF UKRAINE'S 

POPULATION SOCIAL PROTECTION 

I. Pryimak  

Ivan Franko National University of Lviv  

The essence and structure of the financial mechanism of the population social protection is 

clarified in the article. Its main components include methods (financial regulation, financial planning, 

financial support), financial instruments (incomes, salaries, taxes, insurance deposits, insurance 

payments, social assistance) and financial-organizational securement. 

Special attention is paid to analysis of salary as a financial instrument of population social 

protection. In particular, the role of salary in ensuring the social protection of the working population 

has been determined. The dynamics of average and minimum wages, Cates index and living wage has 

been analyzed. The procedure of personal income taxation, payment of military tax and a single social 

contribution is disclosed. The effectiveness of social tax exemption as one of the social protection 

tools of low-income workers is evaluated.  

The article examines the influence of payment level in Ukraine on forming of the financial 

resources of population social protection, which include funds of social insurance stocks and budget 

funds that are directed on financing of social insurance programs.  

Key words: social insurance, financial mechanism of population social protection, salary, 

minimum wage, living wage, single social contribution, personal income taxation, military tax. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ  

Б. Пшик 

Львівський навчально-науковий інститут  ДВНЗ “Університет банківської справи” 

Розглянуто теоретико-методичні засади управління фінансовими ресурсами економіки 

держави: визначено його сутність, завдання та принципи. Обґрунтовано послідовність 

формування концепції управління фінансовими ресурсами, яка визначає економічні, 

організаційні й правові засади їх формування, нарощування і використання з метою 

забезпечення сталого розвитку країни та вирішення соціальних проблем. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, ринкова економіка, сталий розвиток, управління, 

фінансові відносини, фінансові ресурси. 

Новий етап розвитку і модернізації української економіки, її інтеграція в світове господарство 

зумовили необхідність перегляду підходів до вибору нових чинників інвестиційно-інноваційного 

розвитку і створення сприятливих умов для їх використання. Проте досягнення стійкого зростання 

на основі реальної реструктуризації економіки і підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняного виробництва стримується недостатністю фінансових ресурсів, які відіграють ключову 

роль в процесах забезпечення економічного зростання. За оцінками науковців і експертів, для 

модернізації економіки України потрібно від 165 до 300 млрд дол. США. При цьому в Україні 

виникає певна невідповідність – фінансова система, яка сформована на даний час і забезпечує 

фінансову підтримку діяльності економічних суб’єктів навіть при найслабших проявах різного 

роду ризиків та загроз зазнає дестабілізації, що в свою чергу призводить до появи кризи 

ліквідності, а відтак – до відпливу коштів із економічної системи країни, підвищення рівня інфляції 

тощо.  

Враховуючи те, що для здійснення модернізації необхідні значні обсяги фінансових ресурсів, 

забезпечити її проведення в межах окремо взятого бюджетного, акціонерного, позикового, 

венчурного, зовнішнього фінансування або самофінансування практично неможливо, оскільки 

потребує комплексного вирішення цієї проблеми. Відсутність у програмних документах держави 

комплексного підходу до формування та використання фінансових ресурсів зумовлена, передусім, 

або відсутністю, або обмеженим обсягом фінансової компоненти. Крім того, має місце 

недоврахування окремих галузевих та регіональних особливостей, оскільки на даний час основні 

акценти робляться на формуванні й використанні бюджетних ресурсів, внаслідок чого 

розроблювані програми і стратегії економічного розвитку здебільшого виявляються фінансово 

незабезпеченими. Тому нині й назріла необхідність розроблення цілісної концепції, спрямованої на 

формування, нарощування та використання фінансових ресурсів, а також розроблення ефективних 

механізмів управління ними для забезпечення розвитку національної економіки. 

Необхідно константувати, що проблеми фінансового забезпечення потреб національної 

економіки висвітлювалися у наукових працях багатьох вітчизняних дослідників. Вагомий внесок у 

дослідження зазначеної проблематики здійснили такі вчені – економісти як О. Барановський, 

І. Бланк, Д. Ванькович, З. Варналій, О. Василик, В. Геєць, Н. Демчишак, В. Дем’янишин, 

О. Кириленко, І. Михасюк, М. Крупка, М. Кульчицький, О. Підхомний, О. Стефанишин, 

В. Федосов, С. Юрій та ін. Однак у більшості наукових праць розглядаються питання сутності та 

структури фінансових ресурсів, підходи до оцінювання та аналізу, а також напрями підвищення 
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ефективності їх використання. Значно менше публікацій присвячено проблемам пошуку 

механізмів управління фінансовими ресурсами національної економіки. 

Метою даної статті є обгрунтування теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо 

формування концепції управління фінансовими ресурсами економіки держави. 

Під управлінням фінансовими ресурсами економіки держави розглядаємо систему принципів і 

методів розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, спрямованих на формування 

фінансових ресурсів і підвищення ефективності їх використання всіма економічними суб’єктами – 

державою, регіонами, окремими підприємствами та установами, домашніми господарствами. З 

іншої сторони, таке управління передбачає здійснення комплексного впливу на кожен вид 

фінансових ресурсів і спрямоване на зростання обсягів та рівня ефективності їх використання, 

досягнення фінансової самодостатності і стабільності як в державі загалом, так і на всіх інших 

рівнях економічних відносин. Це повинно здійснюватися безперервно, з урахуванням поточної 

економічної та політичної ситуації в державі, особливостей розвитку окремих регіонів, а також 

впливу зовнішніх чинників, які не піддаються регулюванню. Відтак необхідно передбачити 

можливість гнучкого та оперативного прийняття управлінських рішень, які впливають на всі 

аспекти фінансового життя національної економіки, що призводить до кількісних і якісних змін. 

До складу важливих завдань управління фінансовими ресурсами економіки держави мають 

входити:  

 статистична оцінка наявності фінансових ресурсів в країні на конкретний період часу;  

 оцінка повноти й ефективності їх використання за попередній період та виявлення 

основних тенденцій в їх використанні;  

 порівняльний аналіз використання фінансових ресурсів відповідно до встановлених вимог 

(планових завдань, нормативних показників, стандартів, законодавчих актів тощо);  

 пошук резервів та можливостей підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів за рахунок удосконалення системи управління ними на основі впровадження 

інноваційних технологій;  

 оцінка втрачених можливостей раціонального використання фінансових ресурсів в 

результаті виявлених слабких місць в управлінні ними;  

 обґрунтування можливостей підвищення повноти й ефективності використання фінансових 

ресурсів економіки держави на основі виявлених резервів та ліквідації допущених втрат; 

оцінка достатності фінансових ресурсів економіки держави для забезпечення стратегічних 

завдань її розвитку [1, c. 35-36]. 

На наш погляд, таке управління повинно базуватися на низці взаємопов’язаних і 

взаємозумовлених принципах, що дасть змогу досягнути максимальної ефективності 

використовуваних ресурсів в цілях забезпечення розвитку національної економіки, а саме: принцип 

синхронності розвитку макро -, мезо – і мікрорівнів, який спрямований на створення сприятливих 

умов для підвищення економічної та соціальної ефективності діяльності підприємницьких 

структур, фінансово-кредитних установ, домашніх господарств, які сприятимуть розвитку 

національної економіки країни загалом; принцип адаптації до змін зовнішнього середовища, який 

покликаний забезпечити досягнення максимальної вигоди від використання впливу позитивних 

факторів і тенденцій макрорівня шляхом коригування прийнятих управлінських рішень та заходів 

впливу, а також створення механізмів захисту від прояву негативних факторів і тенденцій; 

принцип стратегічної гнучкості, який забезпечує виділення пріоритетних цілей і напрямів 

діяльності, їхніх під цілей і завдань; принцип державно-приватного і соціального партнерства що 

дасть змогу гармонізувати інтереси держави і приватного сектора економіки, а також населення в 

частині створення і розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, поліпшення екологічної 

ситуації, підвищення добробуту громадян та рівня зайнятості; принцип акумуляції тимчасово 

вільних фінансових ресурсів, залучення яких сприятиме зростанню фінансового потенціалу 

економіки; принцип економічної безпеки, що сприятиме захисту від можливих об’єктивних і 

суб’єктивних загроз; принцип стимулювання, який передбачає зацікавленість всіх сторін в 

досягненні максимального результату зростання фінансових потоків і підвищення ефективності їх 



Б. Пшик 

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 
166 

використання; принцип транспарентності, що дає змогу отримувати достовірну і повну інформацію 

про фінансові потоки економічних суб’єктів. 

При цьому з позицій процесного підходу управління фінансовими ресурсами економіки 

держави повинно містити такі складові [2, c. 148]: управління процесом формування фінансових 

ресурсів та його забезпечення – формування адекватної потребам і можливостям держави 

податкової системи, розвиток фінансово-кредитних установ, страхового і фондового ринків, 

створення умов для формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання і домогосподарств 

(фінансування поточних і капітальних витрат); створення сприятливих умов для розподілу і 

перерозподілу фінансових ресурсів, підвищення ефективності їх використання; управління 

процесами нарощування потенціалу на всіх рівнях – держави, регіонів, окремих економічних 

суб’єктів – створення умов для акумулювання фінансових ресурсів держави, суб’єктів 

господарювання, заощаджень населення; управління фінансовими відносинами, які виникають в 

процесі формування та використання ресурсів між усіма ланками економічних відносин та 

гармонізація інтересів усіх зазначених вище учасників; управління ризиками 

(загальноекономічними, інфляційним, кредитним, валютним, процентним, ризиками репутації і 

втраченої вигоди тощо) і загрозами, які виникають в процесі формування, нарощування та 

використання фінансових ресурсів, що в свою чергу повинно передбачати формування відповідних 

резервів та застосування дієвих механізмів зниження цих ризиків.  

Важливо зазначити, що ефективність управління фінансовими ресурсами економіки країни 

суттєво залежить від визначених пріоритетів фінансової політики. На нинішній день назріла 

об’єктивна необхідність розроблення та реалізації відповідного документу – Концепції управління 

фінансовими ресурсами національної економіки, який би визначав пріоритетні напрямки та 

джерела фінансового забезпечення економічних суб’єктів, а також сукупність економічних, 

організаційних та правових засад формування, нарощування і використання фінансових ресурсів з 

метою забезпечення економічного розвитку держави, а також вирішення широкого кола соціальних 

проблем. Послідовність формування зазначеної вище концепції зображено на рис. 1.  

Перший етап – обґрунтування необхідності розроблення концепції управління фінансовими 

ресурсами економіки країни – потребує проведення комплексу необхідних наукових досліджень, у 

ході яких вивчаються проблеми фінансового забезпечення на державному рівні. 

На даному етапі доцільно провести аналіз наявних фінансових ресурсів, виявити потреби у 

залученні коштів з різноманітних джерел, проаналізувати вплив внутрішніх і зовнішніх чинників 

на процес формування фінансових ресурсів національної економіки, вивчити механізми 

акумулювання ресурсів, виявити ризики і загрози, які призводять до зниження стійкості, 

результативності, ліквідності і платоспроможності економічних суб’єктів регіону [3].  

При цьому важливо для розрахунку обсягу фінансових ресурсів національної економіки 

використати підходи, які ґрунтуються на аналізі споживчих витрат і заощаджень, капітальних 

видатків бюджету, прибутку, амортизаційних відрахувань, капітальних і фінансових інвестицій 

підприємств, ресурсів банківської системи та фінансових установ, недержавних пенсійних фондів, 

інститутів спільного інвестування, емісії й обігу цінних паперів, що дасть змогу оцінити наявні 

обсяги фінансових ресурсів у державі та виявити незадіяні резерви, які потенційно можуть бути 

спрямовані на розвиток економіки [4; 5]. 

Кінцевим результатом проведення наукових досліджень на першому етапі повинно бути 

обґрунтування щодо необхідності розроблення концепції, завдання на її розроблення, прийняття 

рішення про створення робочої групи та визначення її складу. Основними функціями такої групи є 

організація робіт у напрямку вироблення концептуальних рішень, забезпечення їх супроводу та 

доведення до виконавців, здійснення контролю за виконанням поставлених завдань, внесення при 

необхідності змін у концепцію. У склад робочої групи, яка займається розробленням зазначеного 

вище документа, повинні увійти висококваліфіковані фахівці, відповідальні особи, які несуть 

пряму відповідальність за якість поставлених завдань та їх виконання. Рішення про створення та 

склад такої групи повинно прийматися на регіональному рівні і забезпечуватися відповідними 

повноваженнями. Робоча група із питань супроводу концепції та управління нею повинна 

функціонувати впродовж періоду її реалізації. Результати впровадження концепції, її позитивні 
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результати, недоліки та проблеми повинні стати предметом обговорення  не лише владних 

структур, а й безпосередньо її виконавців, учасників, зацікавлених економічних суб’єктів, 

громадськості. 

 
Другий етап – визначення мети і цілей концепції – формується на основі узагальнення 

інформації, отриманої на першому етапі. Зазначений етап передбачає постановку мети концепції, 

стратегічних цілей управління фінансовими ресурсами національної економіки, визначення форм і 

методів їх досягнення. Водночас сформовуються завдання стосовно забезпечення умов для 

реалізації концепції, включаючи внесення змін у чинну нормативно-правову базу, а також 

пропозиції стосовно розроблення нових документів законодавчого і нормативно-правового 

характеру, які мають сприяти процесам формування та ефективного використання фінансових 

ресурсів. 

На третьому етапі відбувається розроблення та відбір варіантів концепції. Доцільно також 

розробити декілька варіантів та сформувати альтернативні комплекси заходів щодо їх реалізації. 

При цьому для конкретизації цілей проводиться їхнє ранжування за рівнем важливості на основі 

застосування методів експертних оцінок. Після цього розглядаються альтернативні комплекси 
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заходів, оцінюються можливості щодо їх реалізації. На основі результатів оцінювання 

виробляється порівняльна оцінка всіх альтернативних варіантів і визначається найбільш 

ефективний, котрий і стає попереднім проектом концепції.  

Четвертий етап – оцінка ефективності та вибір пріоритетних напрямів реалізації концепції – 

має розрахунково-аналітичний характер. Визначаються показники і критерії пріоритетності різних 

напрямів формування та використання фінансових ресурсів, аналізуються різні варіанти 

досягнення цілей, оцінюється ефективність реалізації прийнятих рішень, визначається їх можливий 

вплив на розвиток національної економіки. На даному етапі відповідно до отриманих результатів 

вносяться зміни в структуру і завдання концепції, нормативні документи. 

П’ятий етап розроблення концепції спрямований на визначення ресурсної забезпеченості 

прийнятих рішень. На даному етапі визначаються потреби у фінансових ресурсах для забезпечення 

концептуальних рішень, формується сценарій побудови інфраструктури, яка має забезпечувати 

реалізацію концепції. 

На шостому етапі розробляються механізми, які спрямовані на стимулювання процесів 

формування фінансових ресурсів й передбачають зниження рівня витратності функціонування 

суб’єктів господарювання та підвищення конкурентоспроможності країни, розвиток банківських і 

небанківських фінансово-кредитних установ, підвищення якості управлінських рішень. Також на 

цьому етапі доцільно розробляти інструменти щодо мінімізації ризиків, які виникають в ході 

формування і використання фінансових ресурсів.  

Сьомий етап передбачає здійснення моніторингу процесів формування та використання 

фінансових ресурсів, що містить: аналіз їх наявності в економічних суб’єктів, а також аналіз 

фінансових потоків, що надходять у вигляді позик; моніторинг перерозподілу фінансових потоків в 

розрізі регіонів та галузей економіки; контроль за цільовим і раціональним використанням 

виділених фінансових ресурсів; оцінку ефективності використання фінансових ресурсів у 

національній економіці. 

Поряд з відомими показниками – обсягом валового внутрішнього продукту (ВВП) та ВВП на 

одного жителя країни, в якості індикаторів стану і ефективності управління фінансовими 

ресурсами, доцільно проводити постійну оцінку таких показників як темп приросту сукупного 

продукту фінансового сектору, частка заборгованості у ВВП, обсяг отриманих кредитів суб’єктами 

господарювання і домашніми господарствами на одного жителя, обсяг заощаджень в розрахунку на 

одну особу, забезпеченість економічних суб’єктів фінансовими послугами, співвідношення 

рентабельності в експортноорієнтованому і внутрішньому секторах регіону тощо. 

Таким чином, починаючи із першого етапу розроблення концепції і до завершення терміну її 

виконання, одночасно мають розв’язуватися два взаємопов’язані завдання: безпосереднє 

розроблення концепції; управління процесами розроблення і реалізації концепції. 

Враховуючи постійні зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, існує об’єктивна 

потреба в розробленні відповідного механізму управління фінансовими ресурсами економіки 

держави, який передбачає управління процесами його формування, нарощування та використання, 

а також управління фінансовими відносинами в державі.  

На нинішній день назріла об’єктивна необхідність розроблення та реалізації відповідного 

документу – Концепції управління фінансовими ресурсами національної економіки, який би 

визначав пріоритетні напрямки й джерела фінансового забезпечення економічних суб’єктів, а 

також сукупність економічних, організаційних і правових засада формування, нарощування і 

використання фінансових ресурсів з метою забезпечення економічного розвитку держави та 

вирішення широкого кола соціальних проблем. 

Особливу увагу в процесі розроблення такої концепції важливо звернути на: оцінку обсягу 

фінансових ресурсів; моніторинг їх використання, розроблення відповідного мотиваційного 

механізму; що стимулюватиме зростання обсягів фінансових ресурсів; виявлення і оцінку ризиків й 

загроз, які виникають в процесі їх формування та використання, а також розроблення інструментів, 

спрямованих на мінімізацію зазначених ризиків і загроз в країні. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT 

OF THE CONCEPT OF MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF 

THE ECONOMY OF THE STATE 

B. Pshyk  

Lviv educational-scientific Institute of the Banking University   

The article deals with the theoretical principles of management of financial resources of the state 

economy from the point of view of the system of principles and methods for the development, 

adoption and implementation of management decisions aimed at the formation of financial resources 

and increasing the efficiency of their use by all economic actors - the state, regions, individual 

enterprises and institutions, farms 

Such a management should be based on a series of interconnected and interconnected principles 

that will make it possible to maximize the efficiency of the resources used to ensure the development 

of the national economy, namely synchronous macro, meso and micro level development; adaptation 

to changes in the environment; strategic flexibility; public-private and social partnership; accumulation 

of temporarily free financial resources; economic security; the principle of stimulation; transparency 

The necessity of developing the concept of management of financial resources of the national 

economy, which would determine the priority directions and sources of financial support of economic 

entities, as well as a set of economic, organizational and legal foundations for the formation, increase 

and use of financial resources in order to ensure the economic development of the state and resolve a 

wide circle social problems. The sequence of formation of such a concept is proposed: substantiation 

of the necessity to develop the concept of management of financial resources of the national economy; 

definition of goals and objectives of the concept; development and selection of concept options; 

evaluation of efficiency and choice of priority directions of the concept implementation; definition of 

the need for financial resources for the implementation of the concept; development of mechanisms for 

implementation and management of financial resources of the country's economy; monitoring of the 

processes of formation and use of financial resources. 

Key words: competitiveness, market economy, sustainable development, management, financial 

relations, financial resources. 
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УДК 336.338.12(477)  

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ 

СТІЙКОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР В УКРАЇНІ  

М. Рубаха, Н. Стрілецька 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Розглянуто наукові підходи до визначення фінансової стійкості підприємства, на основі 

узагальнення яких було запропоновано власне трактування фінансової стійкості підприємства. 

Окреслено основні завдання аналізу фінансової стійкості підприємства. Розглянуто теоретичні 

аспекти впливу різних чинників на зростання чи зменшення фінансової стійкості підприємств. 

Визначено методичні аспекти оцінки фінансової стійкості підприємства. Розкрито особливості 

типів фінансової стійкості. Визначено економічний зміст та алгоритм розрахунку відносних 

показників фінансової стійкості. Проаналізовано рівень фінансової стійкості вітчизняних 

підприємств за комплексом показників оцінки фінансової стійкості. Виявлено проблеми 

управління фінансовою стійкістю вітчизняних підприємств. Запропоновано шляхи підвищення 

ефективності управління фінансовою стійкістю підприємств. 

Ключові слова: фінансовий стан, фінансова стабільність, аналіз фінансової стабільності, 

коефіцієнти фінансової стійкості, фінансовий важелі, управління фінансовою стабільністю, 

інноваційна діяльність, власний та позиковий капітал. 

В сучасних умовах розвитку економіки та ринкових відносин фінансова стійкість підприємства 

є однією з найважливіших характеристик його фінансового стану. Наявність необхідного обсягу 

фінансових ресурсів, а також їх раціональне використання є основними чинниками підвищення 

ефективності використання основних засобів, робочої сили та сучасних інформаційних технологій, 

покращання виробничих показників підприємства тощо. Важливість оцінки фінансової стійкості 

підприємств України набуває особливого значення в період всеохоплюючої збитковості реального 

сектора економіки. Із метою своєчасного і ефективного запобігання подібним негативним 

результатам фінансово-економічної діяльності необхідно здійснювати регулярну оцінку 

фінансового стану підприємств і, зокрема, оцінку їхньої фінансової стійкості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження прикладних та теоретичних аспектів 

аналізу фінансової стійкості проводили багато зарубіжних та українських вчених, а саме: 

Е. Альтман, І. Бланк, О. Базілінська, М. Білик, Б. Грабовецький, Б. Гринів, Т. Донченко, 

О. Волкова, Л. Лахтіонова, Є. Мних, В. Савчук, О. Терещенко, А. Шеремет, Н. Слободян, 

Ю. Тютюнник та багато інших. Незважаючи на велику кількість праць, які присвячені питанням 

аналізу та зміцнення фінансової стійкості бізнес-структур, у літературі практично відсутні 

розробки щодо забезпечення комплексності та високої якості процесу управління нею в сучасних 

умовах ведення бізнесу, що підвищує актуальність досліджень в цьому напрямі. 

Метою статті є визначення сутності фінансової стійкості, обгрунтування типів фінансової 

стійкості, обгрунтування відносних показників фінансової стійкості, обгрунтування внутрішніх та 

зовнішніх чинників, що впливають на фінансову стійкість вітчизняних підприємств, проведення 

аналізу стану фінансової стійкості на підприємствах України та визначення напрямів її зміцнення в 

сучасних економічних умовах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовий стан підприємства є однією із 

найважливіших характеристик його виробничо-фінансової діяльності. Фінансовий стан 

підприємства трактують, як ступінь задоволення потреби у необхідному обсязі фінансових 
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ресурсів, які будуть використані для здійснення ефективної господарської діяльності та 

своєчасного проведення грошових розрахунків за зобов’язаннями.  

Вагомою характеристикою фінансового стану бізнес-стурктур є фінансова стійкість [9, с. 217]. 

Важливою умовою ефективного функціонування й розвитку будь-якого підприємства є фінансова 

стабільність. Лише за умови, що суб’єкт господарювання володіє достатнім рівнем фінансової 

стійкості, він здатен швидко адаптуватись до різких та неочікуваних змін ринкової кон’юнктури, 

макросередовища, і при цьому зберігати свою платоспроможність, тим самим запобігаючи 

банкрутству [2, с. 66]. 

В економічній літературі немає єдиного уніфікованого визначення поняття “фінансова 

стійкість”, натомість існує багато тлумачень цього поняття різними авторами та науковцями, що 

наведені в таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1 

Підходи науковців до визначення поняття “фінансова стійкість” 

Науковець Визначення 

Грабовецький Б. Є. Фінансова стійкість – стан забезпечення постійної платоспроможності, 

належної репутації та довіри з боку контрагентів та інвесторів, 

збалансування залучених та власних коштів, наявності достатнього обсягу 

прибутку для реалізації принципу самофінансування [5, с. 216]. 

Матковський С. О. Фінансова стійкість – покриття оборотних виробничих засобів за рахунок 

стабільних та якісних джерел фінансування, здатність своєчасно та в 

повному обсязі розраховуватись з кредиторами, можливість зберегти 

внутрішню рівновагу незалежно від змін на ринку та у відносинах з 

контрагентами [8, с. 438]. 

Гринів Б. В. Фінансова стійкість – здатність підприємства здійснювати і розвивати свою 

діяльність в умовах конкуренції та ринкової нестабільності, зберігаючи 

задовільну структуру капіталу та динамічну фінансову рівновагу активів і 

пасивів, що забезпечує достатній рівень ліквідності, поточну і 

перспективну платоспроможність [6, с. 295]. 

Непочатенко О. О. Фінансова стійкість – це забезпечення ефективного формування, розподілу 

та витрачання фінансових ресурсів бізнес-структур [9, с. 222]. 

Білик М. Д. Фінансова стійкість – такий стан фінансових ресурсів підприємства, за 

якого ефективний та якісний процес управління ними здатен забезпечети 

достатній обсяг власних коштів, отримання значних прибутків для 

фінансування як поточної діяльності, так і капітального розвитку [3, с. 394]. 

Тютюнник Ю. М. Фінансова стійкість – здатність суб’єкта господарювання ефективно 

функціонувати та забезпечувати розвиток, підтримувати баланс активів та 

пасивів в умовах значних змін макросередовища чи ринкової кон’юнктури, 

підвищувати інвестиційну привабливість та мінімізувати ризики діяльності 

[13, с. 351]. 

 

Узагальнення представлених в економічній літературі визначень фінансової стійкості дало 

змогу сформулювати таке визначення: фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів 

підприємства, що забезпечує збереження платоспроможності, неперервність виробничих процесів 

та реалізації продукції, своєчасне та повне фінансування витрат на розширення розвитку 

підприємства. 

Оцінювання фінансової стійкості підприємства полягає у проведенні глибоко аналізу активів 

та пасивів зважаючи на обсяг та структуру, аналізі узгодженості поточних цілей і завдань 

підприємства зі стратегічними орієнтирами. За результатами проведеного аналізу роблять 

висновок про фінансову стабільність та автономію підприємства. 

На фінансову стійкість підприємства впливають такі чинники: рівень конкурентоспроможності 

товарної продукції (робіт, послуг); імідж підприємства у бізнес-середовищі; рівень залежності 
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підприємства від зовнішнього кредитування та інвестування; наявність сумнівної та/або 

безнадійної дебіторської заборгованості; співвідношення обсягів кредиторської та дебіторської 

заборгованості.  

Вагомий вплив на фінансову стійкість та на господарську діяльність підприємства загалом 

мають зовнішні чинники: соціально-економічні умови ведення бізнесу; рівень науково-технічого 

прогресу; нормативно-правове забезпечення виробничої та фінансово-кредитної діяльності; 

політичні умови; наявність платоспроможного попиту; фіскальна політика держави; умови захисту 

навколишнього середовища; макроекономічна політика; рівень та стан конкурентного середовища; 

наявність розвиненої фінансової та страхової інфраструктури [1, с. 278].  

Фінансова стійкість базується на стабільній прибутковості та ліквідності, дозволяє 

здійснювати ефективне управління грошовими коштами іншими та оборотними активами, що 

забезпечує зростання виробництва та обсягів реалізації. Для досягнення належного рівня 

фінансової стійкості підприємство повинне мати в своєму розпорядженні такий обсяг фінансових 

ресурсів, який дозволить своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки з 

постачальниками, працівниками, кредиторами та бюджетом. Тобто підприємство буде фінансово 

стійким за умови, що чистий грошовий потік від операційної діяльності буде додатнім. Виходячи із 

зазначеного, можна зробити висновок, що для досягнення фінансової стійкості потрібно володіти 

достатнім обсягом фінансових ресурсів, забезпечувати стабільну прибутковість та ефективний 

фінансовий менеджмент [11, c. 276].  

Фаза економічного циклу також суттєво впливає на фінансовий стан підприємств. У кризовий 

період темпи виробництва продукції значно перевищують темпи її реалізації. Зменшується 

платоспроможний попит, і як результат, скорочується збут. Це призводить до недоотримання 

підприємствами очікуваних доходів та зменшення рентабельності. В результаті у підприємств 

формується дефіцит фінансових ресурсів для повернення позик та покриття витрат, і, як наслідок, 

зниження ліквідності та платоспроможності, що надалі може призвести до банкрутства.  

Оцінювання фінансової стійкості передбачає аналіз обсягів та складу фінансових ресурсів, 

аналіз структури активів, наявності власних оборотних коштів, оцінку рівня платоспроможності та 

стану кредиторської та дебіторської заборгованості.  

Аналіз складу і розміщення активів суб’єкта господарювання проводиться на основі таблиці 

порівняльно-аналітичного балансу за статтями активів за допомогою методів вертикального 

(структурного) та горизонтального (динамічного) аналізу. Досягнення стійкого фінансового стану 

можливе за достатності власного капіталу, при ефективному використанні активів, достатньому 

рівні рентабельності, платоспроможності та ліквідності, при можливості отримати зовнішнє 

фінансування в короткі терміни та на вигідних умовах. Необхідною умовою фінансової стійкості 

підприємства є якісна та маневрена структура капіталу, вміння спрямовувати ресурси таким чином, 

щоб спостерігалось стабільне перевищеня доходів над витратами. Це дає змогу забезпечити 

платоспроможність і самофінансування [12, с. 241]. 

Визначення типу фінансової стійкості здійснюють за допомогою абсолютних показників. В 

їхньому складі зазвичай виділяють групу показників наявності джерел формування запасів і групу 

показників забезпеченості запасів джерелами їх формування. Джерелами покриття запасів 

насамперед є власні оборотні кошти, а у випадку їх нестачі використовуються довгострокові та 

короткострокові зобов’язання підприємства [8, с. 440]. 

Загалом вчені розглядають чотири типи фінансової стійкості:  

- перший тип фінансової стійкості – абсолютна фінансова стійкість підприємства, коли сума 

власного оборотного капіталу більша ніж запаси і затрати;  

- другий тип фінансової стійкості – нормальна фінансова стійкість підприємства, за якої 

підприємство використовує для покриття запасів крім власних оборотних коштів також 

довгострокові і залучені;  

- третій тип фінансової стійкості – нестійкий (передкризовий) фінансовий стан, для покриття 

запасів і затрат використовуються власні оборотні кошти, довгострокові позики і короткострокові 

кредити банків;  
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- четвертий тип фінансової стійкості – кризовий фінансовий стан, за якого суми власного 

оборотного капіталу, довгострокових та короткострокових позик недостатньо для покриття запасів 

і затрат, тобто підприємство втрачає свою платоспроможність і знаходиться на межі банкрутства. 

Рівновага платіжного балансу в даній ситуації забезпечується за рахунок прострочених 

платежів з оплати праці, за кредитами банків, з постачальниками, з бюджетом тощо [2, с. 66].  

У практиці аналізу фінансової стійкості використовують головним чином відносні показники-

коефіцієнти (раціональний аналіз), які можна порівнювати:  

- із загальноприйнятими “нормами” для оцінювання ступеня ризику і прогнозування 

можливості банкрутства;  

- з аналогічними даними інших підприємств;  

- з даними за попередні роки для дослідження динаміки та тенденцій господарської діяльності 

[12, с. 241].  

Аналіз фінансової стійкості здійснюють також на основі розрахунку низки коефіцієнтів 

(відносних показників), що вказують на рівень фінансових ризиків для підприємств та рівень їх 

залежності від позикового капіталу. Висока фінансова стійкість вказує на здатність оперативно 

реагувати на зовнішні та внутрішні загрози без зниження фінансового та виробничого потенціалу 

суб’єкта господарювання. До цих показників належать: коефіцієнт автономії, коефіцієнт 

фінансової залежності, коефіцієнт фінансової стабільності, коефіцієнт фінансового ризику, 

коефіцієнт фінансового левериджу, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, 

коефіцієнт довгострокової заборгованості, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт 

покриття запасів та інші [7, с. 24].  

Спосіб розрахунку цих показників наведемо у таблиці (табл. 2). 

Обчислимо показники фінансової стійкості та визначимо тип фінансової стійкості підприємств 

по Україні. Результати наведені в таблиці (табл. 3). 

За результатами проведених розрахунків (див. табл. 3) можна сказати, що показники 

фінансової стійкості підприємств України за 2015-2017 рр. не відповідають нормативним 

значенням. Коефіцієнти автономії та фінансової залежності показали, що функціонування 

підприємств України більшою мірою залежить від позикових коштів. Зокрема, коефіцієнт 

автономії в 2015 р. становив 0,28, у 2016 р. його значення зменшилося на 0,04, тобто була 

негативна динаміка, проте в 2017 р. ситуація покращилась: показник фінансової автономії почав 

зростати і досяг рівня 0,3, але все ж знаходиться нижче нормативу.  

Значення коефіцієнта фінансової стабільності в досліджуваному періоді коливалось. Зокрема, 

у 2015 р. показник був на рівні 0,4, у 2016 р. зменшився на 0,07 пункта, але в 2017 р. збільшився і 

перевищив навіть значення 2015 року, сягнувши рівня 0,43. Незважаючи на позитивну динаміку, 

цей коефіцієнт все ще знаходиться далеко за межами нормативів. 

Коефіцієнт фінансового левериджу знаходився у межах норми протягом останніх трьох років і 

показує тенденцію до зниження, зокрема в 2015 р. становив 0,73, а у 2017 становив вже 0,58, тобто 

зменшився за 2 роки на 0,15 пункту. Це пояснюється тим, що протягом аналізованого періоду 

відбувалось зменшення частки довгострокових пасивів в валюті балансу і збільшення питомої ваги 

власного капіталу в валюті балансу. Структура позикового капіталу теж змінилась, зокрема у 2017 

році порівняно з 2015 роком зменшилась частка довгострокових позик з 0,29 до 0,25, цей показник 

знаходиться в межах нормативу протягом аналізованого періоду.  

Коефіцієнт маневреності власного капіталу має від’ємне значення, що є вкрай негативним 

явищем. Таке значення цього показника пояснюється від’ємною величиною власного оборотного 

капіталу, що свідчить про нераціональне управління коштами та відсутність власних джерел для 

фінансування поточної діяльності. Тобто діяльність підприємств фінансується здебільшого за 

рахунок позикових ресурсів. Коефіцієнт фінансової стійкості теж знаходиться за межами 

нормативного значення, але збільшився на 0,07 пункта за 2017 рік і сягав рівня 0,48, що є відносно 

позитивним явищем порівняно з результатами 2016 року. Аналіз відносних показників свідчить 

про недостатню фінансову стійкість вітчизняних підприємств та значну залежність від зовнішніх 

джерел фінансування.  
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Таблиця 2  

Основні відносні показники фінансової стійкості [12] 

Показники Спосіб розрахунку Зміст 

Коефіцієнт 

автономії 

=  

 

Характеризує частку власних 

коштів (власного капіталу) в 

загальній сумі коштів, 

авансованих у його діяльність. 

Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

=  

 

 

Є оберненим показником до 

коефіцієнта фінансової 

незалежності, показує скільки 

загального капіталу припадає на 

одиницю власного капіталу. 

Коефіцієнт 

фінансового 

ризику 

=  

 

За цим коефіцієнтом здійснюють 

найбільш загальну оцінку 

фінансової стійкості. Він показує, 

скільки одиниць залучених 

коштів припадає на кожну 

одиницю власних. 

Коефіцієнт 

фінансової 

стабільності 

=  

 

Показує, скільки одиниць 

власного капіталу припадає на 

кожну одиницю позикового 

капіталу. 

Коефіцієнт 

фінансового 

левериджу 

=  

 

Характеризує потенційну 

здатність впливати на прибуток 

підприємства шляхом зміни 

структури та обсягів 

довготермінових пасивів. 

Коефіцієнт 

структури 

позикових 

коштів 

=  

 

Показує, наскільки підприємство 

залежить від довгострокових 

зобов’язань відносно загальної 

суми позикових коштів. 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного 

капіталу 

=  

 

Показує, яка частина власного 

оборотного капіталу перебуває в 

обороті, тобто у тій формі, яка дає 

змогу вільно маневрувати цими 

коштами, а яка капіталізована. 

Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 

=  

 

Показує частку довгострокових 

джерел фінансування у загальній 

сумі джерел фінансування 

 

Отже, для забезпечення постійного рівня фінансової стійкості та стабільного функціонування 

підприємств менеджерам необхідно здійснювати постійне та професійне управління фінансовою 

стійкістю шляхом зміни структури капіталу в бік зростання питомої ваги власних коштів у балансі. 

На сучасному етапі для вітчизняних підприємств основними напрямами зміцнення фінансової 

стійкості підприємства є [4, с. 509]:  

- зниження собівартості продукції (робіт, послуг) дасть змогу підприємству бути 

конкурентоспроможним на ринку, що можливе за рахунок розвитку інноваційної діяльності, більш 

раціонального використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, більш ефективного 

управління витратами;  
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Таблиця 3 

Показники фінансової стійкості підприємств України за 2015-2017 рр. 

Показники Норматив 

Значення за рік Відхилення 

2016 р. / 

2015 р. 

Відхилення  

2017 р.* / 

2016 р. 
2015 р. 2016 р. 2017 р.* 

Коефіцієнт автономії > 0,5 0,28 0,24 0,30 -0,04 0,06 

Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

< 2 

 

3,53 

 

 

4,09 

 

 

3,32 

 

 

0,56 

 

 

-0,77 

 

Коефіцієнт 

фінансового ризику 
<1 

2,53 

 

3,08 

 

2,32 

 

0,56 

 

-0,77 

 

Коефіцієнт 

фінансової 

стабільності 

>1 

 

0,40 

 

 

0,32 

 

 

0,43 

 

 

-0,07 

 

 

0,11 

 

Коефіцієнт 

фінансового 

левериджу 

< 0,8 

 

0,73 

 

 

0,69 

 

 

0,58 

 

 

-0,04 

 

 

-0,11 

 

Коефіцієнт структури 

позикових коштів 
< 0,2-0,3 

 

0,29 

 

 

0,22 

 

 

0,25 

 

 

0,07 

 

 

0,03 

 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу 

> 0,3 

 

-0,73 

 

 

-0,72 

 

 

-0,65 

 

 

0,01 

 

 

0,08 

 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
> 0,7 

 

0,49 

 

 

0,41 

 

 

0,48 

 

 

-0,08 

 

 

0,07 

 
Джерело: розраховано за [10]. 

 

- пошук оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, яке забезпечує 

рентабельність власного капіталу;  

- рефінансування дебіторської заборгованості, тобто система фінансових операцій, яка 

забезпечує прискорену конверсію дебіторської заборгованості у грошові активи;  

- підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства, збільшення обсягу 

грошових коштів, яке можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих 

фондів, здачі їх в оренду, продажу застарілих основних засобів; 

-  оптимізація збутової політики, яка полягає в тому, що підприємствам необхідно активізувати 

політику в галузі маркетингу з метою просування своєї продукції (послуг) на ринок;  

- розширення ринків збуту, для якого підприємству необхідно створювати пункти роздрібної 

торгівлі, що призведе до збільшення прибутку та збільшення оборотності капіталу.  

Найважливішим чинником стійкості і розвитку підприємства є здійснення прогнозування його 

фінансового стану, оскільки для того, щоб грамотно керувати виробництвом, активно впливати на 

формування показників фінансової діяльності, необхідно постійно аналізувати дані про його стан і 

зміни, які в ньому проходять. Важливу роль відіграє постійне контролювання зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства, розроблення планів при виникненні проблемних ситуацій, 

прийняття нестандартних управлінських рішень у кризових ситуаціях, координація дій команди 

менеджменту і контроль за виконанням заходів та їхніми результатами.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. За результами проведеного дослідження 

було виявлено, що для забезпечення задовільного фінансового стану на кожному підприємстві в 

загальній системі фінансового менеджменту необхідними є розроблення й забезпечення реалізації 

системи аналізу та оцінювання фінансового стану, яка буде адаптована до особливостей 
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функціонування цього підприємства на ринку, завдань його фінансової стратегії й політики тощо. 

Основним чинником покращення фінансового стану вітчизняних підприємств у сучасних 

економічних умовах є виявлення оптимального співвідношення власного та позикового капіталу, 

яке забезпечило б мінімальний фінансовий ризик та максимальну рентабельність власного 

капіталу. Підприємствам необхідно систематично та детально аналізувати фінансовий стан як 

статично, так і в динаміці, та залежно від виявлених змін приймати відповідні рішення. 

 

Список використаної літератури 

1. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навчально-методичний посібник / 

О. Я. Базілінська. – К. : ЦНЛ, 2009. – 328 с. 

2.  Башнянин Г. І. Фінансова стійкість суб’єктів господарювання та шляхи її покращення / Г. І. Башнянин, 

І. В. Лінтур // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. –  2016. –  № 2 – С. 98-101. 

3. Білик М. Д. Фінансовий аналіз: навч. посібн. / М. Д Білик. – К. : КНЕУ, 2005. – 588 с.  

4. Бутковська Г. Р. Напрямки покращення фінансового стану підприємств України в сучасних економічних 

умовах / Г. Р. Бутковська, П. Г. Ільчук // Львівський національний політехнічний університет. –  2011. – 

№ 69 – С. 507-509.  

5. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. – 256 с.  

6. Гринів Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності: навч. посіб. / Б. В. Гринів. – К. : Центр учбової 

літератури, 2011. – 392 с. 

7. Донченко Т. В. Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства 

/ Т.В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 23-27.  

8. Матковський С. О. Статистика підприємств: навч. посіб. / С. О. Матковський. – К. : Алерта, 2013. – 560 с. 

9. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О. О. Непочатенко. – К. : Центр учбової 

літератури, 2011. – 328 с. 

10. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

11. Партин Г. О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах 

фінансово–економічної кризи / Г. О. Партин // Збірник науково–технічних праць Національного 

лісотехнічного університету України. – 2010. − № 10. − С. 276-279.  

12. Слободян Н. Г. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія 

і практика / Н. Г. Слободян // Тернопільський НЕУ, 2014. – т. 18, №2. – С. 239-245.  

13. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Ю. М. Тютюнник. – К. : Знання, 2012. – 815 с. 

 

Стаття надійшла до редколегії 13.01.2018 

Прийнята до друку 01.02.2018 

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF ANALYSIS OF FINANCIAL 

STABILITY OF BUSINESS STRUCTURES IN UKRAINE 

M. Rubakha, N. Striletska 

Ivan Franko National University of Lviv 

The article reveals the scientific approaches to the definition of financial stability and author's 

definition of financial stability based on scientific approaches. The basic tasks of analyzing the 

financial stability of the company are determined. Factors affecting the financial stability of the 

company are characterized. The financial stability of an enterprise is influenced by the following 

internal factors: the level of competitiveness of commodity products (works, services); the image of 

the enterprise in the business environment; level of dependence of the enterprise on lending; the ratio 

of volumes of accounts payable and receivables. External factors: socio-economic conditions of doing 

business; level of scientific and technological progress; legal and regulatory framework of production 

and financial and credit activity; political conditions; availability of solvent demand; fiscal policy of 
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the state; macroeconomic policy. Methodical aspects of evaluating the financial stability of the 

enterprise are identified. Types of financial stability and their characteristics are determined. It has 

been analyzed the economic content and algorithm of financial ratios calculation. It has been analyzed 

the level of financial stability of enterprises of Ukraine on a range of indicators for assessing financial 

stability. It has been offered ways of improving the management of financial stability of enterprises of 

Ukraine.  

The main directions of strengthening of financial stability of the enterprise are the reduction of the 

cost price of products (works, services), the development of innovation activities, more rational use of 

financial resources and efficient cost management; It is necessary to search for an optimal ratio of own 

and borrowed capital; Refinancing receivables; increase of efficiency of management of cash flows of 

the enterprise; optimization of sales policy and expansion of sales markets. 

The most important factor of financial stability and development of the enterprise is the 

realization of forecasting of its financial condition and constant control of external and internal 

environment of the enterprise, acceptance of non-standard administrative decisions in crisis situations. 

Key words: financial condition, financial stability, financial stability analysis, financial stability 

ratios, financial leverage, financial stability management, innovation activities, own and borrowed 

capital. 
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СТРАТЕГІЯ АНТИКРИЗОВОГО ПЕРСОНАЛУ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

О. Рудик 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Розкрито сутність та принципи поняття антикризового управління, визначено стадії 

організаційного розвитку господарюючого суб’єкта, які відокремлені одна від одної моментами 

організаційних криз, розглянуто сигнали, які попереджають кризу. 

Ключові слова: криза, антикризове управління, антикризовий менеджер, страхова 

організація. 

Проблеми виходу страхової організації із кризи та ефективного управління фінансовою 

стійкістю стоять перед будь-яким суб’єктом господарювання і вимагають оперативного вирішення. 

Це вимагає вироблення універсального підходу до організації антикризового управління з 

урахуванням індивідуальних особливостей діяльності страхової компанії. Сьогодні основною 

задачею залишається так перебудувати або адаптувати всю систему управління, щоб вона 

відповідала ринковим вимогам [1]. 

Зарубіжний досвід показує, що розробці стратегії управління страхових організацій у кризових 

умовах приділяється значна увага, про що свідчать ґрунтовні розробки теоретичних положень 

антикризового менеджменту. Питання сутності, специфіки завдань та інструментарію 

антикризового управління на рівні підприємства в умовах ринкової економіки стали предметом 

наукових досліджень А. Комахи, В. Й. Плиси, А. І. Пушкаря, А. Д. Чернявського, І. О. Щербаня. 

Метою дослідження є розглянути стадії організаційного розвитку суб’єкта господарювання та 

проблеми виходу із кризи  

Управління персоналом є сферою управлінської діяльності, найбільш чутливою до зміни 

суспільних настроїв, трансформації соціальних цінностей та світосприйняття. Страх втрат місця 

роботи, заощаджень, поваги оточуючих викликають формування нового світосприйняття 

працівниками свого місця роботи, своїх обов’язків і повноважень, самої природи праці. 

Деформується також сприйняття керівницької ланки – кожна зміна сприймається з осторогою чи 

не призведе вона до звільнень чи скорочення матеріального забезпечення працівників. Необхідні в 

умовах економічної кризи організації зміни відтак зазнають протидії з боку окремих працівників 

чи груп, непевних у своєму майбутньому, демотивованих, позбавлених підстав зберігати 

лояльність підприємству, його менеджменту і власникам. В цих умовах особливо актуальною стає 

проблема вироблення таких підходів до управління персоналом, котрі б компенсували втрату 

довіри до підприємства працівниками, котрі зазнали збитків у зв’язку з наростанням, а згодом – 

через наслідки світової економічної кризи, що захлиснула Україну. Вирішення цієї проблеми є 

необхідним з огляду на низку наукових та практичних завдань, що постали перед наукою 

управління підприємствами, зокрема вироблення теоретичних засад забезпечення ефективного 

управління персоналом в умовах економічної кризи, реалізація економічної політики протидії 

трудовому нігілізму, посилення мотивації працівників в контексті антикризового управління. 

Поняття “криза” найтіснішим чином пов’язане із поняттям “ризик”, яке в тій чи іншій мірі 

впливає на методологію розроблення будь-якого управлінського рішення. 

Останнім часом термін “антикризове управління персоналом” набув широкого поширення на 

сторінках газет та наукових журналів. Збільшилася кількість робіт вітчизняних економістів у цій 
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галузі, однак розуміння сутності цього напрямку управління, його змісту, особливостей, 

теоретичного підґрунтя ще досі знаходиться на стадії формування.  

 Вітчизняні страхові організації  про кризу починають говорити тільки тоді, коли вона вже є 

реальністю, і поступово набуває катастрофічних масштабів. За таких умов актуальності набула 

проблема прогнозування кризових ситуації та розробки ефективних заходів антикризового 

управління, а також підвищення результативності управління в цілому.  

Розглядаючи сутність та завдання антикризового управління, усі дослідники єдині в думці 

стосовно специфічності цього напряму управління, використання специфічних прийомів, форм та 

технологій менеджменту, некоректності його ототожнювання з управлінням в цілому або за умови 

макроекономічної кризи. В умовах кризи потрібна, часом гнучка, чутлива до змін зовнішнього 

середовища організаційна структура управління. На відміну від традиційного управління, на 

перший план в антикризовому управлінні персоналом часто виходить непередбачуваність у діях, 

відсутність чіткого розподілу функцій між учасниками на тривалий період. 

Для того, щоб організація домоглася успіху, керівник повинен уміти передбачати можливість, 

ймовірність появи тих чи інших виробничих ситуацій, бути готовим до них і діяти адекватно 

сформованим обставинам. [2, с.23-24]. 

Головною задачею менеджера в кризовій ситуації – не допустити чи пом’якшити етап шоку від 

наступаючої кризи, а також прискореної адаптації і стабілізації ситуації. Відповідно до викладених 

пропозиції система заходів менеджменту в кризових ситуаціях повинна містити в собі наступне: 

- постійний моніторинг зовнішньої і внутрішньої обстановки; 

- розробка заходів щодо зниження зовнішньої уразливості фірми; 

- підвищення гнучкості усередині фірм страхової компанії; 

- розробка підготовчих планів для недопущення кризових ситуацій, і попередні заходи для 

виконання цих планів; 

- впровадження планів докризових заходів при виникненні кризової ситуації. 

Оскільки криза – це періодичні потрясіння й закономірність живої і неживої природи, можна 

стверджувати, що в закономірних і періодичних змінах є багато корисного, незважаючи на те, що 

кризи досить різноманітні. З цього випливає, що менеджери страхових компаній в процесі 

антикризового управління вирішують три взаємозалежні задачі: розпізнавання «хвороби»; 

усунення причин, що перешкоджають оздоровленню виробництва; застосування в розв’язуваних 

задачах нестандартних управлінських антикризових мір. 

Антикризове управління повинне забезпечувати стратегічну орієнтацію, оскільки розвиток  

страхової організації, що не має чітко сформульованої стратегії функціонування, носить 

еволюційний характер, тоді як  в компанії, керованому відповідно до стратегічного плану, такий 

розвиток відбувається революційно. Довгострокова стратегія розвитку страхової компанії повинна 

піддаватися певним корективам відповідно до умов середовища та особливостей функціонування. 

Інакше, може виникнути криза – невідповідності способу функціонування страхової організації та 

зовнішніх умов.  Внаслідок цього доречним є твердження запропоноване Л.Грейнером про те, що 

негнучке стратегічне управління додає спрямованість розвитку будь-якого суб’єкта 

господарювання, але воно може й періодично приводити до організаційних криз. 

В умовах організаційної кризи страхова компанія (суб’єкт господарювання) може здійснити 

революційні внутрішні зміни, що виводять його на новий рівень розвитку. Л.Грейнер виділяє такі 

стадії організаційного розвитку, які відокремлювані одна від одної моментами організаційних криз. 

[3, с.26 ] 

1) стадія розвитку, що базується на творчості. Це стадія від моменту зародження компанії до 

його першої організаційної кризи – кризи лідерства. Характеристики: страхова компанія 

з'являється і розвивається завдяки своїм засновникам;  увага зосереджена на розроблення продукту 

та його маркетинг; організаційна структура не формалізована; зростання компанії не відповідає 

рівню знань та вмінь, якими володіють лідери. 

2) стадія розвитку, що базується на керівництві. Характеристики: організаційне зростання 

після усунення кризи керівництва; чітко спланована організація робіт і професійний менеджмент; 
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бюрократична  структура управління та жорстка централізація влади обмежують творчість 

середньої ланки; система управління стає джерелом суперечностей. 

3) стадія розвитку, яка базується на делегуванні. Характеристики: структурна перебудова 

системи управління та децентралізація функцій; делегування повноважень ухвалення рішень; 

збільшується потенціал розвитку організації; менеджери вищої ланки починають втрачати 

контроль над компанією в цілому. 

4) стадія розвитку, що базується на координації. Характеристики: зміни системи координації 

функціонування підрозділів; виділення стратегічних підрозділів, які мають високий рівень 

самостійності; виникнення перешкод між функціональними підрозділами та координуючим 

центром. 

5) стадія розвитку, заснованої на співпраці. Характеристики: подолання кризи меж; об'єднання 

колективу в команду однодумців; встановлення загальних інтересів та цінностей; зародження 

нового імпульсу до розвитку; загроза кризи психологічної втомленості, коли колектив не може 

працювати як єдина команда. Дана стадія вказує на логічну завершеність циклу розвитку даної 

компанії. Далі може слідувати реструктуризація та реорганізація, що в кінцевому результаті 

повертає суб’єкт господарювання до першої стадії розвитку, заснованого на творчості. 

Для успішного подолання кризи необхідно глибоко розуміти природу конкретної кризи, її 

причини з метою розроблення антикризових програм і заходів, які відповідають даному виду 

кризи. Але, на превеликий жаль, виявляється, що дуже часто компанії є непідготовленими до 

зіткнення з кризою і не завжди в стані правильно відреагувати на сигнали кризових ситуацій. І 

тому у зв’язку з цим Ф. Зейтель формулює такі сім сигналів, які попереджують про кризу (див. 

рис. 1): 

 
Рис. 2 Схема розвитку подій при кризовій ситуації [4, с. 78]. 

Здивування. Криза з’являється, як правило, несподівано, і тому часто організація взнає про неї, 

отримавши дзвінок від журналіста з вимогою надати хоч якусь інформацію. 

Недостатність інформації. Одночасно відбувається багато подій, за якими стає важко 

слідкувати. 
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Розвиток подій. Стає важко відслідковувати і контролювати будь-які події, розвиток кризи 

привертає увагу зовнішнього оточення (партнерів, конкурентів, регулюючих органів, 

громадськості). 

Втрата контролю. Низька якість менеджменту, яка стала, як правило, причиною появи кризи, 

тягне за собою втрату контролю над ситуацією. Одночасно відбуваються не тільки події, але і 

масове накопичення інформації. 

Посилення зовнішнього контролю. (Все наповнено слухами, всі потребують відповідей). 

Залучення зовнішніх експертів, посилення контролю зі сторони регулюючих органів. 

Блокування роботи страхової компанії. Складається враження, що всі настроєні проти. 

Виникає бажання, взагалі нікому нічого не говорити, щоб це не було використаним проти вас. 

Паніка. Появляється стан паніки, під час якої важко переконати кого-небудь застосовувати хоч 

якісь дії, розказати про те, що насправді відбувається на підприємстві.  

Крах компанії, або ліквідація кризи. На даному етапі реалізується антикризова програма і 

компанія «виживає», або ліквідація. 

Успішне подолання кризових ситуацій в ході виконання процесів антикризового управління 

можливе лише за умови можливо повного врахування наступних основних факторів[5, 6].: 

1) використання кваліфікованого антикризового менеджера (групи) і забезпечення глибокого 

причинного аналізу ситуації; 

2) послідовне впровадження заходів з удосконалення культури управління страховою 

компанією  на оперативному та стратегічному рівнях; 

3) покращення мотивації персоналу й залучення його в управління кризою на всіх можливих 

етапах для забезпечення співробітництва та зацікавленості; 

4) раціональне використання страхових резервів подолання кризових ситуацій за умов 

додержання стратегічного балансу інтересів фірми; 

5) уникнення руйнування потенціалу страховою компанією (виробничого, технологічного, 

науково-технічного та кадрового), як головного фактору його життєдіяльності, можливостей. За 

наявності кризи умови господарювання такі, що не забезпечується здатність потенціалу до 

самовідновлення; 

6) створення та збільшення гудвілу організації (репутації, заробленої у клієнтів, працівників, 

акціонерів та інших груп, зацікавлених в успіхах компанії);  

7) створення антикризової культури в організації (антикризове планування, підготовка, 

комунікації і оцінка ситуації після кризи). 

Однією з умов ефективного антикризового управління є оперативність реагування на сигнали 

про можливість загрози кризи. На підставі цього колектив авторів сформулював наступні 

принципи антикризового управління [3, с.14]: 

1) антикризове управління базується на плануванні та розробленні спеціальних оздоровчих 

програм стратегічного характеру, які ставлять перед собою мету -  стабілізацію діяльності та 

приріст темпів розвитку суб’єкта господарювання шляхом використання ефективних 

управлінських інструментів, впровадження постійних та послідовних інновацій, оперативного 

реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища при найменших фінансових і 

матеріальних втратах; 

2) моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища, активізація стану постійного 

очікування сигналів про можливу загрозу кризи; 

3) будь-яке зволікання впровадження відповідних заходів у страховій компанії, що 

знаходиться в умовах кризи, загрожує посиленням кризової ситуації та її наслідків; 

4) реалізація будь-якого антикризового заходу повинна бути строго цілеспрямованою та 

забезпечувати можливість досягнення заданого рівня ефективності; 

5) формування управлінських рішень повинне здійснювати на підставі оперативної та 

достовірної початкової інформації; 

6) система менеджменту повинна забезпечувати прогнозування розвитку подій із заданим 

рівнем достовірності; 
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7) в управлінській науці не існує універсальних антикризових стратегій, програм, заходів або 

рецептів подолання кризи; 

8) необхідне суворе ранжирування пріоритетів рішення виникаючих проблем через 

обмеженість ресурсів та часу внаслідок виниклої кризової ситуації; 

9) реалізацією антикризового управління повинні займатися компетентні фахівці з 

модернізованої управлінської ієрархії згідно вимогам кризових явищ; 

10) кінцева орієнтація на діяльність в умовах післякризового розвитку. 

Отже, можна зробити висновок, що в основі антикризового управління лежить процес 

постійного відстежування слабких сигналів, що свідчать про можливість розвитку негативних 

тенденцій та, як наслідок, кризи. 

Аналіз теорії та практики антикризового управління страхових компаній дозволив зробити 

висновок, що воно за своєю суттю є стратегічним і повинне будуватися на основі збалансованих та 

обґрунтованих стратегій. 

Сучасні концепції антикризового управління визначають стратегічний менеджмент як 

ефективний управлінський інструмент через такі особливості: 

- орієнтація страхової компанії на перспективу; 

- використання нових управлінських інструментів та технології; 

- рішення будь-яких управлінських  задач і зіставлення їх  з вимогами стратегії розвитку; 

- стимулювання внесків у практичну реалізацію стратегічних цілей; 

- реалізація заходів щодо розвитку страхової компанії згідно стратегічному плану. 

Антикризове управління діяльністю суб’єктів господарювання має суттєве значення в 

сучасних економічних умовах розвитку підприємницьких структур, оскільки забезпечує ефективну 

діяльність на основі передбачення та своєчасного реагування на негативні ситуації [7]. 

Таким чином, успішне антикризове управління – це здатність швидко та ефективно реагувати 

на зміни ситуацій, незалежно від того, чи можна їх передбачити чи ні. Головною умовою для  

успішного подолання кризи є певна готовність до неї. 
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SKILLED ASPECTS OF ANTICRISIS MANAGEMENT 

O. Rudyk  

Ivan Franko National University of Lviv  

Issues of an insurance organization's exit from the crisis and effective management of financial 

sustainability are faced by any business entity and require prompt resolution. This requires the 

development of a universal approach to the organization of crisis management taking into account the 

individual characteristics of the insurance company.  Today, the main task remains to rebuild or adapt 

the entire system in today, the main task is to either rebuild or adapt the entire management system to 

meet market requirements management to comply with market requirements. The necessary changes in 

the economic crisis of the organization of change are thus subject to counteractions by individual 

workers or groups that are uncertain in their future, demotivated, devoid of reasons to maintain loyalty 

to the enterprise, its management and owners. 

Domestic insurance organizations are beginning to talk about a crisis only when it is already a 

reality, and gradually becomes catastrophic in scale.  Under these conditions, the problem of 

forecasting the crisis situation and developing effective anti-crisis management measures, as well as 

improving the effectiveness of management in general, became a topical issue.  

Anticrisis management should provide strategic orientation, since the development of an 

insurance organization without a well-defined strategy of operation is evolutionary, whereas in a 

company managed in accordance with the strategic plan, such a development is revolutionary. 

The analysis of the theory and practice of crisis management of insurance companies made it 

possible to conclude that it is intrinsically strategic and should be based on balanced and well-

grounded strategies. 

Anticrisis management of business entities has a significant role in the current economic 

conditions of the development of business structures, since it provides effective activity on the basis of 

prediction and timely response to negative situations. 

Key words: crisis at the enterprise, anticrisis management, anticrisis manager. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ДОСВІД 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ  

Кянан Гаджі огли Салаєв  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Розкрито найбільш важливі аспекти діджиталізації національного господарства України, 

які доцільно врахувати для прискореного розвитку азербайджанської економіки. Наведені 

приклади нормативно-правових документів містять ряд позитивних та негативних наслідків, що 

дозволяє висвітлити шляхи формування мікросимуляційних моделей розвитку бізнесу за умов 

податкових змін, а також гармонізувати інтереси підприємців та центральних органів влади у 

напрямі активізації азербайджано-українських відносин шляхом зміцнення економічної безпеки 

національного господарства. 

Ключові слова: економічна безпека, національне господарство, Україна, Азербайджан, 

діджиталізація, інформаційне суспільство. 

В Україні тривалий час у наукових дослідженнях розглядається широкий спектр питань щодо 

формування теорій діджиталізації, інформатизації, комп’ютеризації та цифровізації національної 

економіки. Ще на початку 1960 р. була висловлена гіпотеза про обмеженість індустріального 

суспільства виробництвом речей і машин. На тлі активних структурних змін соціальної і 

транспортної інфраструктур впровадження інновацій у виробничо-технологічні процеси неминуче 

призведе до еволюції від індустріального до постіндустріального суспільства.  

У провідних наукових центрах (Міжнародний інноваційний центр, Національний науковий 

центр “Інститут аграрної економіки”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

та ін.) за останні роки було розглянуто низку інноваційних пропозицій та моделей діджиталізації 

України, зокрема, шляхом диференціації відповідних процесів на рівні урбанізованих та сільських 

територій, що підтверджує актуальність обраної проблеми. 

Серед значної кількості сучасних наукових досліджень, які намагалися обґрунтувати 

доцільність діджиталізації різних економічних систем, варто відзначити: А. Бірюкова, В. Фіщука 

[1], І. Хадж, П. Мідмор [2], В. Залізка [3, 4]. Ці та багато інших вчених (зокрема, [5; 6]) під різними 

кутами зору розкривали сутність поняття діджиталізації, але водночас не означали це поняття та 

використовували різні синоніми (інформатизація, комп’ютеризація, цифровізація), що обмежувало 

можливість проведення ретроспективного аналізу, унеможливлюючи розкриття  взаємозв’язків з 

поняттям “економічна безпека”. 

Мета статті полягає у висвітленні основних аспектів діджиталізації національної економіки 

України у контексті запозичення кращих практик задля стимулювання розвитку азербайджанської 

економіки та активізації азербайджано-українських відносин шляхом зміцнення економічної 

безпеки.  

Виклад основного матеріалу. Окреслена проблематика відіграє важливу роль в автоматизації 

процесів моделювання та оцінки рівня економічної безпеки підприємств, функціонуючих у системі 

локальних територій, які підлягають упорядкуванню в результаті децентралізації влади (зокрема, у 

частині адміністративно-територіальних змін). Під час побудови моделей діджиталізації реальної 

економічної  системи доцільно враховувати взаємозв’язок із такими науковими поняттями: 

“цілісність” – принципова неможливість зведення властивостей системи до суми властивостей її 

складників і виведення з останніх властивостей цілого; залежність кожного елемента, властивостей 
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і взаємне співвідношення системи від розташування окремих елементів і функцій усередині цілого; 

“структурність” – можливість опису системи через установлення її змістовної структури, тобто 

мережі зв’язків і взаємовідношень; “зв’язок” – обумовленість поведінки системи поведінкою її 

окремих елементів і властивостями її структури; “взаємовідношення” – взаємозалежність системи 

та середовища (система формує і виявляє притаманні лише їй властивості у процесі взаємодії із 

середовищем, будучи при цьому активним провідним компонентом цієї взаємодії); 

“ієрархічність” – кожний компонент системи своєю чергою розглядається як система, яка у свою 

чергу є одним із компонентів більш складної, багатокомпонентної системи; “множинність опису 

системи” – кожна множина може бути підмножиною іншої (більшої множини); “адекватність” − 

адекватне пізнання вимагає побудови безлічі різних моделей, кожна з яких описує лише певний, 

жорстко заданий аспект існування системи [7; 11]. 

Відомий економіст Д. Белл класифікував три основні характеристики, які традиційно 

використовують під час опису процесу діджиталізації усього економічного простору в умовах 

глобалізації: 1) у структурі зайнятості левову частку мають займати науково-інтелектуальні види 

діяльності; 2) інтеграція науки, техніки, соціології, екології та економіки відбуватиметься за 

рахунок масової комп’ютеризації, яка сприятиме переходу від виробництва речей до виробництва 

послуг; 3) зміна в усвідомленні природи інновацій, які встановлюють найвищий рівень 

пріоритетності теоретичних знань та інформації загалом [8]. 

Однак на відміну від азербайджанських науковців в Україні в умовах російської агресії у 

2016 р. було завершено проект “Цифрова адженда України – 2020” [1], основною місією якого є 

“…все, що може бути дигитизоване, має та буде дигитизованим», але варто зазначити, що подібні 

терміни не варто вживати в офіційній документації, а доцільно використовувати англійський 

переклад слова “digitize” − цифровий або ж скористатися українською фонетичною транскрипцією 

діджитал, що дозволяє використовувати термін “діджиталізація” до різник сфер національної 

економіки країни, розуміючи під цим переведення усіх видів інформації (текстової, графічної, 

звукової, візуальної) у цифровий формат, що описується комп’ютерним традиційним кодом (0;1). 

У запропонованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України порядку денному 

діджиталізації (цифровізації) нашої країни на період до 2020 року передбачено дотримання таких 

принципів (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Систематизація принципів діджиталізації (цифровізації) України на період до 

2020 року 
Джерело: систематизовано на основі [1]. 

 

Не викликає сумнівів існування тісного взаємозв’язку між діджиталізацією та рівнем 

економічної безпеки будь-якої розвиненої держави, насамперед через комп’ютеризацію процесів 

забезпечення продовольчої, виробничої та демографічної та екологічної безпеки локальних 
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територій. Це підтверджує, що в умовах децентралізації влади варто приділити суттєву увагу 

дослідженню проблем (низький рівень життя населення, трудова міграція, занепад виробничої та 

соціальної сфер, недостатній обсяг фінансування сільського сектору, нераціональне використання 

земельних ресурсів, депопуляція населення тощо), що сповільнюють розвиток територіальних 

громад. 

Більше того, без діджиталізації н можна уявити сучасні управлінські процеси, що суттєво 

прискорилися, а використання сучасних ПК мінімізували корупційний вплив на розподіл 

бюджетних коштів. 

Узагальнюючи дослідження сутності інноваційного розвитку економіки локальних територій 

(на прикладі розвитку агросектору та сільських територій) як важливої складової у процесі 

формування в Україні та Азербайджану постіндустріального суспільства [3] та [4] варто зазначити, 

що відсутність правового підґрунтя та системної політики в частині синхронізації відповідних 

нормативних документів у сфері економічної безпеки та діджиталізації України становлять загрозу 

національній безпеці. Цей негативний досвід має бути обов’язково врахований азербайджанським 

урядом.  

Зауважимо, що офіційно тенденції розвитку вітчизняного інформаційного суспільства в 

Україні до 2020 р. окреслено [5], де трансформація індустріального суспільства у інформаційне 

(або ж цифрове) планується через розширення сфери послуг і нематеріального виробництва у 

результаті науково-технічного прогресу, у тому числі масштабного, глибинного та динамічного 

проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери життєдіяльності особи, 

суспільства, суб’єктів господарювання та держави.  

Серед найбільших загроз для економічної безпеки є невиконання Закону України “Про 

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, відсутність 

Інформаційного кодексу України та Закону України “Про електронну комерцію” тощо. Загалом з 

точки зору правового забезпечення в Україні потрібно провести аудит та взаємоузгодження 

законодавчих та нормативно-правових документів, які регулюють питання у сфері “цифровізації” і 

доопрацювати їх відповідно до існуючих методик оцінки економічної безпеки України [9, 10], що 

мінімізує ряд викликів і загроз в умовах формування інформаційного суспільства.  

Більше того, варто затвердити чітку методику оцінювання, оскільки існуючі Методичні 

рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України “мають інформаційний, 

рекомендаційний, роз’яснювальний характер, та не є обов’язковими” [10]. 

Одним з негативним фактором, який сповільнює діджиталізацію України, є відсутність 

розроблених мікросимуляційних моделей для прогнозування економічних наслідків від змін у 

податковій, фінансовій та соціальній політиці. Така ситуація  призвела до того, що оновлення 

податкового законодавства не сприяє належним позитивним змінам, а часто має зворотній ефект, 

оскільки перманентні зміни не сприяють розвитку бізнес середовища. Як приклад, можна привести 

низьку фіскальну ефективність податку з доходів фізичних осіб, яка за п'ять років після введення 

зменшилася і склала за 2008-2018 рр. у середньому біля 4-6 % ВВП. Так само не виправдав себе 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зокрема у 2017 р. в Україні знову 

відбулася корекція визначення ставки цього податку у зв’язку зі значним збільшенням мінімальної 

заробітної плати. 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням ради ОТГ залежно від місця 

розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості. Інформацію про зональний поділ 

території та про ставки податку доцільно відобразити в окремих додатках до відповідного (розмір 

ставки податку не може перевищувати 1,5 % МЗП, за 1 м кв.). Що стосується статті 265 ПК 

України (податок на нерухоме майно), то без використання відповідних мікросимуляційних 

моделей у кращому випадку й надалі  не відбудеться ніяких позитивних змін в економічній 

ситуації країни, а в гіршому - приведе до ще більшої деградації депресивних територій, оскільки 

однаковий податковий тягар буде значно легше виплачувати в урбанізованих містах з високим 

рівнем доходів і компактними житловими площами. А це прямий шлях до урбанізації території, що 

суперечить тенденціям розвинених країн (Польща, Словаччина та ін.). 
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Таким чином, пропонується проводити діджиталізацію процесів моніторингу рівня 

економічної безпеки національного господарства на різних рівнях деталізації з високою культурою 

наукового мислення, яка починається з чітко категоріальної та правової бази. Більше того на 

сьогодні більшість діючих нормативно-правових документів, що впливають на економічну безпеку 

та діджиталізацію України втратили свою актуальність, оскільки не враховують такі нововведення: 

бази даних стають головним джерелом конкурентоспроможності та активом для бізнесу; 

розвивається ринок “Інтернету речей”, прогресує парадигма “спільного користування” тощо. 

Відтак пропонуємо використовувати у подальших дослідженнях найбільш загальний термін 

“діджиталізація”, що поєднуватиме у собі процеси комп’ютеризації, цифровізації та 

інформатизації, що дозволить окреслити єдиний вектор наукових досліджень.  

У зв’язку з цим Стратегію розвитку інформаційного суспільства потрібно суттєво 

доопрацювати позбавивши декларативності, окресливши новий понятійний інструментарій і 

врахувавши суттєві відмінності між сільськими та урбанізованими територіями у процесі 

забезпечення загальнодоступною інформаційною інфраструктурою на засадах сприяння 

вітчизняному виробництву новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. У цьому контексті 

найбільш головним завданням є створення належних умов для вільного доступу сільського 

населення України до онлайн мереж, оскільки на сьогодні майже 12 млн. осіб, що проживають в 

сільських населених пунктах і не мають високошвидкісного Інтернету. 

Особливо важливо провести мікросимуляційне моделювання наслідків реформування 

вітчизняної податкової системи одночасно з прийняттям Інформаційного кодексу, згідно якого 

інноваційний розвиток національної економіки є пріоритетним і має отримувати ряд податкових 

преференцій. Але станом на 1 сычня 2018 р. в Україні не активовано дієві податкові преференції 

для стимулювання науки, ІТ-бізнесу, а також інноваційного розвитку національної економіки. Не 

зважаючи на те, що у Стратегії розвитку інформаційного суспільства наука та інновації визнані 

основними векторами розвитку й передбачається стимулювання наукових та науково-технічних, 

приєднання до світових комп’ютерних мереж, стимулювання оновлення парку суперкомп’ютерів 

та ін. 
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ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY: EXPERIENCE OF 

DIGITIZATION OF UKRAINE 

Kyanan Gadji Salayev  

Ivan Franko National University of Lviv 

The article presents the most important aspects of the deductibility of the national economy of 

Ukraine, which should be considered for accelerated development of the Azerbaijani economy. The 

presented examples of normative legal documents contain a number of positive and negative 

consequences, which allows to highlight the ways of formation of micro-simulation models of business 

development in the context of tax changes, as well as to harmonize the interests of entrepreneurs and 

central authorities in the direction of activating the Azerbaijani-Ukrainian relations by strengthening 

the economic security of the national economy. The study identified, that among the major threats to 

economic security are the non-compliance with the Law of Ukraine About the Basic Principles of the 

Information Society Development in Ukraine for 2007-2015, the lack of the Information Code of 

Ukraine and the Law of Ukraine About E-Commerce, etc. In general, from the point of view of legal 

provision in Ukraine, it is necessary to conduct an audit and co-ordination of legislative and regulatory 

documents regulating issues in the field of "digitalization" and to finalize them in accordance with 

existing methods of assessing Ukraine's economic security, which minimizes a number of challenges 

and threats in the formation of an information society. This study suggest that especially important to 

micro-stimulations modeling effects of reforming the national tax system with the adoption of the 

Information Code, according to which the innovative development of the national economy is a 

priority and should receive a number of tax preferences. 

Key words: economic security, national economy, Ukraine, Azerbaijan, dyjitalization, information 

society. 
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УДК 330.1  

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ “ІНСТИТУЦІЇ” В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ  

О. Саловський  

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Розглянуто поняття “інституції”. У межах викладу проаналізовано ряд дефініцій провідних 

зарубіжних та українських вчених, досліджено еволюцію теоретичних визначень даної категорії 

та її економічного змісту, визначено три основних підходи до розуміння суті терміну. Крім 

того, здійснено смислове розмежування понять “інститути” та “інституції”, обґрунтовано 

правильність використання останнього. Як наслідок, сформульовано власну думку щодо 

сутності інституцій задля потреб подальших досліджень у царині інституційної економіки. 

Ключові слова: інституції, “правила гри”, формальні правила, неформальні правила, 

механізми примусу. 

Аналізуючи процес тривалої та подекуди затяжної еволюції вітчизняної господарської 

системи, варто взяти до уваги інституції, роль яких на сьогодні є визначальною. Вони суттєво 

впливають на господарський механізм і в залежності від конкретних умов можуть каталізувати або 

ж гальмувати розвиток. Як доводить практика, існування непродуктивних інституцій стримує 

економіку від прогресивного розвитку та буквально “консервує” її на певній стадії цивілізаційного 

поступу. 

Інституціоналізм як напрям наукової думки виник ще наприкінці ХІХ – початку ХХ століття і 

на сьогодні має неоднорідну структуру. Однак вагомі теоретичні досягнення представників цього 

напряму нерідко зумовлюють його віднесення до мейнстріму економічної науки поряд із 

неокласиками та неокейнсіанцями, хоча не всі економісти з цим погоджуються.  

Питаннями інституційного аналізу у свій час займались класики інституціоналізму Т. Веблен, 

Дж. Коммонс, В. Мітчелл, У. Гамільтон, О. Уільямсон, Т. Еггертсон, Д. Норт, Дж. Ходжсон. 

Сьогодні ці питання входять в коло інтересів відомих зарубіжних й вітчизняних вчених: 

Дж. Кемпбелла, В. Каспера, Р. Нельсона, А. Грейфа, Е. Шоттера, Д. Аджемоглу, В. Каспера, 

А. Гриценка, В. Дементьєва, Р. Пустовійта, О. Яременка, В. Тарасевича та ін. 

Мета роботи – ідентифікувати основні підходи до розуміння інституцій та їх ролі в економіці й 

суспільстві; представити низку визначень поняття “інституція”, які репрезентують бачення 

науковців різних країн, шкіл та епох, сформувати власне бачення цього феномену. 

Інституції (з лат. institutio – “звичай”, “традиція”) – “правила гри” у суспільстві, які 

узгоджують та координують діяльність індивідів, визначають допустимі та недопустимі для них 

альтернативи. За своєю суттю інституції структурують людську взаємодію, забороняють або 

спонукають суб’єктів обирати той чи інший тип поведінки, тобто спрямовують їх у конкретному 

напрямку. 

Застосування чільних положень інституційного підходу для аналізу економічних явищ вимагає 

правильної інтерпретації його фундаментальних передумов. Вихідною для інституціоналізму є 

категорія “інституція” як базовий аналітичний інструмент та об’єкт вивчення. Ранні 

інституціоналісти (Т. Веблен, В. Мітчелл, Дж. Коммонс) у своїх працях акцентують саме на 

використанні терміну “інституція”; зокрема Веблен – “економічне дослідження інституцій” (“An 

economic study of institutions”), Коммонс – інституційна економічна теорія (“Institutional 

economics”), Мітчелл – інституційна структура суспільства (“Institutional structure of society”).  

На пострадянському просторі терміни “інституція” (в значенні звичок, звичаїв, неформальних 

норм) та “інститут” (маючи на увазі формалізовані та офіційно закріплені у законодавстві правила) 
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були запроваджені штучно та звужено, до того ж, часто ототожнюючи поняття “інститут” та 

“організація”, які, по суті, є різними [2, с. 55-57]. Тому має місце смислова “подвійність” та  

підміна термінів. З приводу цього питання існують різні думки, проте ми поділяємо точку зору 

Т. Гайдай, тому з метою уникнення паралельності вживання послуговуватимемось лише поняттям 

“інституція”. 

Незважаючи на зростання ролі інституційної теорії, на сьогодні немає єдиного трактування 

поняття інституції. Така ситуація є результатом багатогранності категорії та неоднорідності у 

межах наукового напряму. Далі доцільно навести ключові інтерпретації цього терміну провідними 

дослідниками. 

Вперше в економічній теорії категорія інституції була запроваджена засновником напряму 

Т. Вебленом. На його думку, інституції – це “стійкі звичаї мислення, характерні для великої 

спільноти людей” [1, с. 107]. Крім того, категорія також включає й способи реагування на 

запроваджені стимули, організацію виробничого чи економічного механізму, плани / вказівки 

щодо регулювання і розвитку суспільного життя, чинні впродовж певного історичного періоду.  

Думку Веблена частково поділяв його колега У.Мітчелл – засновник емпіричного 

інституціоналізму. Інституції – панівні суспільні звички, які стандартизують поведінку людей та 

створюють відповідні тренди, коливання і цикли в економіці [25, с. 21-22]. Саме статистичній 

проблематиці інституціоналізму вчений і присвятив більшість своїх наукових доробків. 

Інший представник раннього інституціоналізму Дж. Коммонс наголошує на широті 

трактування поняття “інституція”, але зміщує акценти у поле правових стосунків. Для нього 

інституція – сукупність норм колективного характеру, покликаних контролювати, обмежувати або 

розширювати права осіб на індивідуальні дії. Під такими колективними проявами Коммонс розуміє 

суспільні звичаї, сімейні правила, корпоративні норми, профспілкові приписи, державні закони [16, 

с. 648]. 

Представник нової історичної школи Г. Шмолер під інституціями мав на увазі певний порядок 

громадського життя, який служить конкретним цілям і здатний еволюціонувати у часі. Саме вони 

створюють міцну базу для соціальних дій у тривалому періоді. Серед прикладів вчений наводив 

власність, рабство, шлюб, ринкову економіку, свободу торгівлі [28, с. 61].  

Одне із поширених на сьогодні визначень сутності поняття інституції запропонував 

американський інституціоналіст У. Гамільтон. Він розглядав цей феномен як “мовний символ”, 

котрий використовують для пояснення групи суспільних звичаїв [20, с. 85]; конкретний укорінений 

спосіб мислення, притаманний групі осіб або народу. Вчений вважав, що люди пристосовуються 

до світу, який є “переплетенням та безперервною тканиною інституцій”, котрі у свою чергу 

визначають сфери діяльності індивідів [10, с. 27]. 

Згідно із науковою інтерпретацією представника еволюційної теорії Дж.Ходжсона, 

інституція – “стійка система суспільних правил і звичаїв, яка структурує соціальну взаємодію” [6, 

с. 9] та визначає довгострокові шаблони поведінки. Такий комплекс охоплює мову, право та закон, 

гроші, етикет, системи міри й ваг. Вчений вважав, що інституції не завжди є ворогами свободи, 

оскільки не лише обмежують, але і спрямовують суспільні відносини у потрібне русло [22, с. 2].  

Американський економіст та історик угорського походження К. Поланьї досліджував 

економіку як інституціоналізований процес. Хоча вчений не намагався висунути комплексну 

теорію інституцій, його концепція також варта уваги. Під інституціями він розумів сукупність 

загальних правил і переконань спадкового характеру, які, накладаючи обмеження на права 

індивідів, тим самим відкривають їм можливості до дій. Інституції уособлюють баланс свободи та 

обов’язку, втілюючи мету та значення людського існування. Вони виступають тими соціально 

сконструйованими сутностями, які через призму культури надають форми і певної стабільності 

регулярним економічним процесам [26, с. 514]. 

Соціолог та економіст, автор концепції “дзеркального Я” Ч. Кулі під інституцією має на увазі 

складний інтегрований кодекс колективної поведінки, який базується на соціальній спадщині і має 

на меті задовольнити сталу потребу або бажання. Інший соціолог, засновник однієї із перших 

університетських кафедр соціології в Америці, Е. Богардус сформулював визначення інституції 
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наступним чином: структура суспільства, створена з метою вирішення людських потреб за 

допомогою усталених і обґрунтованих процедур [31, с. 307].  

Прихильники неоінституціоналізму О. Уільямсон та Т. Еггертсон визначають предметне поле 

інституцій цариною контрактних відносин. Саме вивченням механізмів управління контрактними 

відносинами, на думку Уільямсона, й займається інституційна теорія. Фірма, ринок та контракти 

виступають головними економічними інституціями [9, с. 11]. Такий погляд звертає особливу увагу 

на перебіг окремих трансакцій та проблему мінімізації відповідних трансакційних витрат. У той 

час Еггертсон наголошує на першочерговості норм та механізмів примусу щодо виконання 

контрактів, відмітивши такий факт: за дієвої політичної та інституційної складових господарської 

системи економічне зростання буде набагато стійкішим та тривалішим [11, C. 5]. 

С. Кроуфорд разом з Е. Остром розробили своєрідний “буквар” для інституційних досліджень, 

проаналізувавши як самі інституції, так і їхні складники [17, с. 582, 584]. Дослідники вважають, що 

інституції підтримують регулярність і стабільність людських дій у ситуаціях, регульованих 

нормами, правилами та спільними стратегіями. Остром та Кроуфорд розвинули так звану логіку 

ADICO (англ. ADICO: attributes (атрибути), deontic (деонтична логіка), aim (мета), conditions 

(умови), or else (“в іншому разі”). Атрибути – сукупність характеристик суб’єктів, на яких 

поширюється дія конкретної інституції. Сюди зараховуємо вік, стать, соціальний статус, професію, 

рівень доходу і т.д. Деонтична логіка оперує трьома групами модальних висловлювань: 

“дозволено”,  “заборонено” і “виконати обов’язково”. Мета – певна дія або результат, на яку (-ий) 

спрямована інституція та поширюються вимоги деонтичної логіки. Умови визначають як, де та 

коли має місце інституція. Компонент “в іншому разі” позначає санкції, котрі накладають на 

індивідів за недотримання мети (невиконання дії). 

Е. Фуруботн та Р. Ріхтер порівнюють інституції з правилами гри, аналізованими окремо від 

гравців, з усмішкою чеширського кота, взятою до уваги відособлено від нього самого. Вчені 

спираються на трьохкомпонентну структуру інституцій. Це комплекс формальних і неформальних 

правил разом із засобами примусу, який надає спрямованості людській діяльності і за умов 

ефективного функціонування суттєво знижує невизначеність та структурує повсякденне життя. 

Фуруботн та Ріхтер акцентують ще й на тому, що характер інституцій певною мірою залежить і від 

тих, хто та з якими цілями ними користується [18, с. 6-7].  

Один із представників еволюційної теорії економічного розвитку Р.Нельсон досить широко 

інтерпретує інституції за допомогою терміну “соціальні технології”. На противагу традиційному 

поняттю “технології виробництва” (“фізичні технології”), “соціальні технології” стосуються 

принципів координації та організації роботи і взаємодії суб’єктів у процесі виробництва. У такій 

концепції інституції постають у ролі чинників та обмежень, які регулюють соціальні технології. В 

такому трактуванні Нельсон до інституцій зараховував закони, норми, стереотипні очікування, 

механізми управління, стандарти. Науковець не зазначає чіткої межі між інституціями і 

організаціями [27, с. 3]. 

Японський економіст М. Аокі аналізував інституції як певний стан рівноваги, беручи за основу 

теорію ігор. Він визначає інституції наступним чином: чіткі та самопідтримувані шаблони 

соціальної взаємодії, втілені у правилах, які регулюють поведінку індивідів під час гри та 

визначають можливі способи досягнення певних цілей. В такій концепції Аокі припускає існування 

певного шляху, котрий веде до рівноваги і сприяє формуванню загальних знань про гру. 

Модифікувавши визначення стосовно останньої поправки, вчений вважав інституції сукупністю 

ендогенних загальних знань і правил стосовно одного із багатьох шляхів досягнення рівноваги [14, 

с.7-8]. 

Американський дослідник А. Грейф за основу теж брав трактування інституцій як стану 

рівноваги (у теорії ігор). Його дефініцію можна подати у такому вигляді: система соціальних 

чинників (норми, правила, переконання), які спільно створюють і підтримують регулярність 

поведінки певного типу. Така система забезпечує, заохочує і спрямовує індивідів дотримуватись 

конкретних моделей, можливих на даному етапі розвитку суспільства. Якщо якась норма або 

правило не впливають на поведінку суб’єкта, то ми не можемо зараховувати їх до складу 

відповідної інституції [19, с. 30]. 
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У концепції класика неоінституціоналізму Д. Норта постулюєтся обмежувальна роль 

інституцій. Останні є “правилами гри” в суспільстві або, точніше, рамками, які спрямовують 

людську взаємодію в певне русло і закладають відповідні стимули. Вони буквально звужують 

перелік допустимих дій та передбачають покарання різного рівня за вчинене порушення [5, с. 11].  

До того ж, Д. Норт проводить чітку відмінність між інституціями та організаціями і вважає 

таке розмежування необхідною передумовою для розроблення теорії інституцій. Організації 

створюються для досягнення певної мети і виступають головними агентами інституційних змін. 

Таким чином, якщо інституції є набором правил і законів, що визначають взаємодію окремих 

суб’єктів, то організації виступають суб’єктами, що діють, і самі можуть стати об’єктами 

інституційних змін. 

Сучасний турецький дослідник Д. Аджемоглу прихильно ставиться до концепції Норта та 

частково інтерпретує її у власній концепції. Науковець аналізував саме економічні інституції, 

трактуючи їх як правила гри, які суттєво впливають на структуру стимулів у суспільстві, та є 

факторами потенційного довгострокового зростання. До прикладу, без права приватної власності 

суб’єкти не мали б мотивів інвестувати у капітал, розвивати ефективні технології і отримувати 

прибуток у тривалому періоді. Аджемоглу зазначив, що інституції є ендогенними, позаяк 

виражають колективний вибір суспільства з приводу різноманітних питань. Не завжди для різних 

соціальних груп такий вибір збігається; саме в згаданих моментах економічні інституції 

переплітаються з політичною владою. Ось чому Аджемоглу наголошує на комплексному підході 

[13, с. 389-390]. 

Австралійський економіст В. Каспер та німецький економіст М. Страйт  співвідносять 

інституції з правилами. Думка вчених полягає у потрактуванні ключового поняття інституційної 

теорії таким чином: правила, які стримують прояви опортуністичної та хаотичної поведінки 

індивідів, роблять її значно передбачуванішою і, як наслідок, створюють сприятливі умови для 

ефективного поділу праці і зростання багатства [23, с. 30]. 

Представник сучасного інституційного аналізу Дж.Кемпбелл вважає інституції основою 

суспільного життя. Вони складаються з формальних і неформальних правил, механізмів примусу 

та контролю, а також з системи значень, яка визначає контекст соціальної взаємодії між 

індивідами, підприємствами, організаціями та іншими суб’єктами. Інституції віддзеркалюють 

багатовікові звички, традиції та зусилля їх творців. З іншого боку, вони впливають на розподіл 

ресурсів і влади сьогодні. Таким чином, інституції стають сполучною ланкою між минулим та 

теперішнім. Автор зауважує, що без них життя стало б хаотичним, оскільки інституції створюють 

орієнтири для людей (“як діяти?”, “що можна?”, “які дії заборонено?”), стають відправною точкою 

у вирішенні конфліктів і, як наслідок, прямують до подолання хаосу та встановлення стабільності 

[15, с. 1]. 

Сучасний американський економіст Е. Шоттер присвятив багато часу аналізу теорії ігор і 

розглядає інституції як елемент рівноваги у постійно повторюваній грі. Індивіди регулярно 

взаємодіють між собою і, як наслідок, розробляють стратегії для подальших дій, створюють 

домовленості (інституції), які сприяють збереженню рівноваги у грі. Для Шоттера інституції не 

виступають зовнішньо заданими. Швидше за все, їх формують індивіди в процесі систематичного 

співіснування одні з одними. Загальне визначення дослідника можна потрактувати наступним 

чином: інституція – прийнята в суспільстві регулярність певного типу поведінки у часто 

повторюваних обставинах. Вчений зауважив: контроль за їх дотриманням здійснюється індивідами 

самостійно або ж (в окремих випадках) спеціальним контролюючим органом [29, с. 9]. 

Нідерландський науковець П. Кейзер інтерпретує інституцію як правило, котре регулює 

людську поведінку, мислення та почуття. Вчений розробив власне бачення, центральним 

елементом якого стала абревіатура ПЕС (англ. PES – psychic, economic, social). Вона стосується 

трьох різних видів мотивації: психічно-емоційної, економічної та соціальної. В такій площині 

автор дещо модифікує визначення інституцій: це правила, які “обрамлюють” світ на мікро- і 

макрорівні, таким чином, аби індивіди у системі ПЕС-мотивації максимізували свою вигоду, 

враховуючи економічні, соціальні та психологічно-емоційні обмеження [24, с. 2, 20].  
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Американський філософ Дж. Серль пояснює інституції у вигляді комплексу установчих правил 

або суспільних регламентів. Їх можна записати у вигляді: Х набуває ознак У у контексті С. Х 

описує перелік атрибутів, якими володіє особа, об’єкт або суспільне явище. У, в свою чергу, надає 

конкретний статус і статусну функцію. С – ситуація. Наприклад, виконавши конкретні умови, 

індивід може набути статусу приватного власника і отримати відповідні права. Така концепція 

відрізняється від традиційного трактування інституцій як “правил гри”. Головна відмінність 

полягає у побудові моделей. “Правила гри” більше стосуються регулятивних моментів (потрібно 

робити дію Х у ситуації С), а доктрина Серля – установчих (ми констатуємо, що Х отримує статус 

У за обставин С). Інституція вкорінюється у результаті регулярної констатації [30, с. 8-10].   

Нідерландський науковець Ф. Хіндрікс пропонує уніфікувати провідні підходи до інституцій, 

які мають місце у працях сучасних економістів, математиків та філософів. Вчений згадує три 

головні підходи, які, на його думку, не протистоять, а доповнюють один одного: 

регулятивний (нормативний – the rules account) в основному базується на теоретичному 

доробку Д. Норта, трактує інституції у вигляді обмежень і правил, які побутують у певному 

суспільстві, надають йому організованої форми та скеровують поведінку людей. Критики 

концепції зауважили: правила (норми) не можна вважати власне інституціями, оскільки для їх 

дотримання бракує стимулів, а саме механізмів примусу [21, с. 460-461]. 

рівноважний (the equilibria account) розглядає інституції як стан рівноваги у теорії ігор, певний 

стереотип поведінки або стратегію (М. Аокі, А. Гріф, Е. Шоттер). Іншими словами, інституції – 

поведінкові закономірності. Важливо зауважити, що не кожну точку рівноваги можна вважати 

інституцією. Ними є лише ті, за яких індивіди узгоджують відповідні стереотипи поведінки задля 

досягнення блага та застосовують певний механізм координації.  [21, с. 464-466]. 

концепція установчих правил (constitutive rules account, Дж.Серль) визначає значимість 

інституцій через стійкі переконання у тому, що вони існують. У цьому випадку наша віра в 

інституції є символічною основою здійснення дій. Такі установчі правила регламентують умови, за 

яких конкретні характеристики об’єкта (суб’єкта) можуть гарантувати йому певний результат 

(статус), тобто, як наслідок, ми визнаємо певний факт. Такий підхід також послуговується 

терміном “правила”, тому його використання має бути обережним. 

Серед українських дослідників інституційної проблематики привертають увагу праці 

В. Дементьєва, А. Гриценка, В. Тарасевича, О. Яременка та Р. Пустовійта.  

В. Дементьєв у одній із своїх ключових публікацій [4] виокремлює низку рис, які дозволяють 

описати інституцію: чинність, соціальна природа, нормативний і дещо примусовий характер 

(зокрема, впливає на індивідів ніби ззовні), структурування людської взаємодії та ін. Інституції він 

вважає суспільним феноменом, адже вони походять та існують лише в царині соціального, і 

визначає їх як “сукупність дій одних людей, спрямованих на поведінку інших, які примушують 

останніх до певного типу поведінки і, таким чином, утворюють сталу соціальну структуру або 

організацію” [4, с. 90-91]. 

А. Гриценко досліджував інституції у ключі інституційної архітектоніки, тобто структури 

інституцій як взаємозв’язку традицій, стереотипів та дій індивідів, правил, норм та інших 

соціальних утворень в їх співвідношенні з суттю і особливостями певного суспільства. 

Архітектоніка акцентує на цілісності, тому в будь-яких повсякденних речах бачить віддзеркалення 

інституцій і не вважає їх просто складниками суспільного життя. У такому ракурсі соціум постає 

як одна комплексна інституція, яка є диференційованою всередині [3, с. 50-51].  

Дослідження В. Тарасевича переважно присвячені еволюційним аспектам інституцій, однак 

науковець також сформулював власне бачення цього феномену, виходячи із психологічних 

особливостей людської поведінки: способи та механізми впорядкування життєдіяльності людей, як 

ядро її свідомого, несвідомого та підсвідомого начал. Відповідно до позиції вченого, процеси 

життєдіяльності систематизовують Всесвіт (універсум) аналогічно до того, як інституції 

впорядковують життєдіяльність [8, с. 10].  

Не оминув пояснення суті інституцій і О. Яременко. Вчений розкриває значення терміну через 

розмежування правил та функцій в процесі господарської діяльності: “Дія, здійснювана суб’єктом 

в рамках певної господарської функції, відокремлюється від останньої і стає інституцією, коли 
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приймає для більшості діяльних суб’єктів безальтернативний (що само собою розуміється) 

характер”. Цінність інституцій, на його думку, виявляється у зниженні рівня невизначеності, адже 

певний закріплений порядок дій стає регулярним для індивідів, набуває форми “традиції, норми, 

безумовного способу господарської поведінки” [12, с. 3-4]. 

Р. Пустовійт розуміє інституції як правила та шляхи їх дотримання, причому також вбачає у 

них сукупність стимулів, яка дозволяє сформувати уявлення про особливості людської соціальної 

або господарської поведінки [7, с. 119]. Інституції генерують мотиви, котрі можуть як 

стимулювати, так і гальмувати розвиток економіки. Згідно із дослідником, соціально-економічна 

ефективність визначається не лише параметрами наявних ресурсів, але правилами (стимулами), які 

регулюють їх використання. 

Запропоноване різноманіття дефініцій значною мірою допомагає зрозуміти структуру та 

функції інституцій. Сучасні науковці, на відміну від класиків, тяжіють до деталізації визначень та 

відносно вищого ступеня виокремлення практичних аспектів. Також можемо спостерігати чітку 

еволюцію у розумінні інституцій: від звичаїв, звичок, кодексів поведінки (часто в симбіозі з 

терміном “'організації”) до правил та механізмів їх дотримання, і, як наслідок, до набагато 

ширшого та багатограннішого трактування на сучасному етапі. Сьогодні поняття ''інституції'' 

можна умовно розглядати з позицій трьох підходів: інституції як правила, інституції як рівновага, 

інституції як установчі правила. Проте у подальших наукових розвідках ми дотримуватимемось 

переважно першого підходу, зокрема викладеного на початку визначення про інституції як 

“правила гри” та механізми примусу до їх виконання. На нашу думку, саме воно найлаконічніше та 

найвлучніше передає суть і роль цього терміну. 
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The article investigates the essence and various interpretations of the term “institutions” in 

economics. It describes three main approaches to its meaning, analyzes the definitions of Ukrainian 

and foreign researchers and explores their evolution. In addition, a contextual distinction between 

“institutes” and “institutions” is made, the correctness of the latter is substantiated. As a result, the 

author has formulated an unbiased opinion on the essence of institutions for the purposes of further 

research in the sphere of institutional economics. 
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ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ ВАРШАВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ТА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

М. Ситницький 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Проаналізовано та здійснено порівняння навчального і наукового потенціалів 

Варшавського університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Виокремлено перспективні сфери міжнародної співпраці цих дослідницьких університетів з 

метою використання повною мірою їх власних можливостей для взаємної підтримки і 

кооперації на шляху до зміцнення своїх позицій на ринку навчальних і наукових послуг 

Європейського Союзу та світу. 

Ключові слова: сфери міжнародної кооперації, Варшавський університет, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, перспективи співробітництва. 

Головне питання, що стоїть перед дослідницькими університетами всього світу це підвищення 

рівня свого визнання на глобальному рівні. Це досягається за допомогою підвищення рівня 

індикаторів, що вимагають авторитетні рейтингові системи “QS World University Rankings” та 

“THE World University Rankings” та ін. Фактично, визнання ґрунтується на вагомості результатів 

наукових досліджень, що були отримані університетами. Рівень такого впливу та світового 

резонансу формує дослідницьким університетам глобальний позитивний імідж та передує 

отриманню високих нагород вченими, що створили такі результати.  

  Світове лідерство зобов’язує бути еталоном для наслідування, тому система стратегічного 

управління та планування дослідницьких університетів світового класу має бути інноваційною, 

враховувати і передбачати виклики та можливості майбутнього і забезпечувати творчу та 

комфортну атмосферу для гарантування сприятливих умов основному потенціалу дослідницьких 

університетів – вченим дослідникам з інноваційним типом мислення та нестандартними підходами 

до отримання наукових результатів. Саме це і вирізняє дослідницькі університети. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковою проблематикою в даній сфері досліджень 

займались авторитетні вчені України та Польщі.  

Л. В. Губерський систематизував документи, що висвітлюють становлення та розвиток 

академічного статусу студентів Університету Святого Володимира впродовж 1834-1917 років [1]. В 

цій праці показано систему управлінської бази нормативного характеру того часу, для здійснення 

регулювання академічного життя студентів Київського університету. Даний історичний досвід є 

цінним з огляду на збереження традицій у формуванні сучасної стратегії розвитку Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

М. О. Зубрицька, яка представляє Львівський національний університет імені Івана Франка, у 

своєму дослідженні, систематизувала думки видатних мислителів XIX-XX ст., які формотворчо і 

критично осмислювали ідею Університету та впливали на його розвиток впродовж віків [2]. Автор 

присвятила дану працю становленню університетів в Україні в період пошуку їхньої ідентичності в 

третьому тисячолітті. 

О. І. Жилінська у глибокій науковій праці розробила концепцію дослідження науково-

технічної діяльності, розкрила інституційні основи становлення науково-технічної діяльності, 

охарактеризувала організаційно-економічні аспекти зародження первісних форм науково-технічної 
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діяльності в Українських землях, показала роль класичних університетів у становленні науково-

технічної діяльності в Україні [3]. 

А. С. Філіпенко висвітлив думки видатних філософів стосовно ідеї Університету, його 

необхідності та становлення. Праця акцентує увагу на тому, що змістовне наповнення ідеї 

Університету полягає у визначенні пріоритетів, яким надається перевага в процесі підготовки 

креативного потенціалу нації [4]. 

Ухвалою Сенату Варшавського університету № 24 від 25.06.2014 р. [5] прийнято 

концептуальні засади розвитку середньострокової стратегії Варшавського університету на 2014-

2018 роки, які ми детально проаналізуємо. 

О. І. Жилінська, М. В. Ситницький дослідили системи рейтингування діяльності 

дослідницьких університетів, що застосовуються на світовому рівні та запропонували систему 

релевантних критеріїв для здійснення стратегічного аналізу та оцінювання діяльності 

дослідницького університету, що дають змогу об’єктивізувати результати оцінювання та 

мінімізувати рівень суб’єктивності консолідованих показників [6]. 

Аналізуючи основні програмні документи дослідницьких університетів прослідковується 

декларування курсу і напрямів розвитку Університетів, а способам, засобам та процедурам 

досягнення запланованих результатів приділено не достатньо уваги. Саме тому, в даній роботі ми 

хочемо більш глибоко проаналізувати можливості міжнародної співпраці Варшавського 

університету і Київського національного університету імені Тараса Шевченка для виділення сфер 

кооперації з метою пошуку ефективних засобів та способів для реалізації їх стратегічних планів. 

Основною ціллю даної статті є виділення перспективних сфер міжнародної кооперації 

Варшавського університету і Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 

метою використання повною мірою їх власних можливостей для взаємної підтримки і міжнародної 

кооперації на шляху до зміцнення своїх позицій на ринку навчальних і наукових послуг 

Європейського Союзу та світу. 

Дослідницькі університети, діяльність яких є об’єктом нашого дослідження є першими в своїх 

країнах та своєю управлінською поведінкою показують еталонні напрямки розвитку для 

дослідницьких університетів на національних рівнях України та Польщі. 

Варшавський університет (UW) є кращим дослідницьким університетом Польщі і має досить 

ефективну систему стратегічного управління, що реалізується після вступу Польщі до 

Європейського Союзу. За досить короткий проміжок часу Університет зміг зайняти достойне місце 

на освітньому ринку в Європі та світі і стати одним з лідерів серед наукових дослідницьких 

центрів. На сьогоднішній день Варшавський університет у напряму міжнародного співробітництва 

має: 800 іноземних партнерів; 400 університетів з 73 країн, які співпрацюють з Варшавським 

університетом за прямими угодами про співробітництво; 440 університетів співпрацюють з 

Варшавським університетом у рамках програми Erasmus +; 100 міжнародних наукових товариств 

та мереж, членом якого є університет; 2,1 тис. іноземних кандидатів на навчання; 4,4 тис. 

іноземних студентів та докторантів; 24 програми першого та другого циклів англійською мовою; 

24 галузі навчання проводяться спільно з іноземними університетами; 194 проекти, реалізовані в 

2016 році, фінансуються за рахунок грантів за міжнародними програмами (NCN, NCBR, FPR, 

H2020 та ін.); 400 конференцій з іноземними гостями в 2016 році.  

Проаналізуємо динаміку позиції Варшавського університету та Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у рейтингу “QS World University Rankings” у 2015-2018 рр., 

рисунок 1. 
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Рис. 1 Динаміка рейтингової позиції Варшавського університету та Київського університету 

*Джерело: розроблено автором на основі [7-10]. 

 

На рис. 1, простежується цікава ситуація. З 2015 року Варшавський університет суттєво 

випереджав Київський університет у рейтингу на майже на 86 позицій, але з 2016 року цей розрив 

почав поступово скорочуватись і вже у 2016 році розрив становив – 77 позицій, у 2017 році – 66 

позицій. У 2018 році склалась ситуація, що обоє цих дослідницьких університетів отримали рівну 

позицію в діапазоні 411-420. 

Зауважимо, що для побудови лінії тренду на рисунку 1, ми використали початкові показники 

позицій в рейтингу даних університетів, але за деякі роки вони відображаються у рейтингу в 

рамках діапазону. Покажемо уточнені цифри: Варшавський університет у 2018 р. – 411-420 місце; 

Київський університет з 2015-2016 рр. – 421-430 місце; 2017 р. – 432-440; 2018 р. – 411-420 місце. 

Такі позиції свідчать про суттєву ефективність управлінської праці керівництва Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та системне нарощування власного потенціалу 

для укріплення основних індикаторів, що враховуються у рейтингуванні: репутація в академічному 

середовищі; цитованість наукових публікацій; співвідношення чисельності викладачів і студентів; 

ставлення роботодавців до випускників; відносна чисельність іноземних викладачів і студентів. 

Варшавський університет має набагато більше ресурсів для розвитку та умов для нарощування 

наукового і навчального потенціалу чим Київський університет, але фактично, на рисунку 1, 

наявна ситуація системного зниження його позиції у рейтингу. Це може пояснюватись зміною 

пріоритетів в системі стратегічного управління Університету, що послабляє рейтингові позиції у 

середньостроковій перспективі, але дає стрімкий розвиток у стратегічній перспективі. Зараз якраз 

іде активна робота над укріпленням основних індикаторів, що враховуються у рейтингу і позиція 

Університету має зростати. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київський університет) є 

багатогалузевим класичним університетом дослідницького типу, основними завданнями якого є 

освітня, науково‐дослідницька та інноваційна діяльність. Університет має особливий статус та 

зберігає першу позицію серед університетів України маючи досить перспективний дослідницький 

потенціал і прагне зайняти достойне місце на ринку освітніх та наукових послуг Європи і світу. 

Київський університет має найкращі показники публікаційної активності серед українських 

університетів, займає перше місце у рейтингу роботодавців України за дослідженням 

рекрутингової компанії HeadHunter, має потужний викладацький склад і найбільші серед 

українських університетів обсяги наукових досліджень. У напрямі міжнародної діяльності 

Київський університет має: кількість публікацій у Scopus – 15441; кількість публікацій у Scopus за 
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2017 рік – 747; 315 партнерських угод (289 – із закладами вищої освіти та 26 – з міжнародними 

організаціями, фундаціями і посольствами з 64 країн світу); тут функціонують 32 центри; 

22 проекти програми Темпус; 365 зарубіжних відряджень здійснили викладачі і студенти у 2017 р. 

Порівняємо основні показники потенціалу, що характеризують діяльність Варшавського 

університету та Київського університету, що наведені у табл. 1.  

Таблиця 1 

Порівняння потенціалів Варшавського університету та Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 2017 

Критерій 
Варшавський 

університет 

Київський 

університет 

1. Тривалість Університетської традиції 201 рік  183 роки 

2. Освіта та вік Ректора 

Доктор  

хімічних наук, 

професор, 

53 роки 

Доктор  

філософських  наук, 

професор, 

76 років 

3. Позиція у рейтингу  

«QS World University Rankings» 
366 411‐420 

4. Кількість факультетів 21 14 

5. Кількість інших підрозділів (наукових і 

навчальних центрів, інститутів) 
30 7 

6. Чисельність професорів, осіб 775 (23,43%) 469 (16,9%) 

7. Чисельність студентів, осіб 44400 24776 

8. Чисельність докторантів (аспірантів), осіб 3200 1330 

9. Чисельність викладачів і науковців, осіб 7250 2900 

10. Чисельність абітурієнтів на рік, які беруть 

участь у конкурсі, осіб 
36400 27112 

11. Чисельність випускників щорічно, осіб 10400 7079 

12. Публікацій у періодичних виданнях 4339 5427 

13. Фонди наукової бібліотеки, примірників 5,9 млн.  3,2 млн.  

14. Кількість грантових програм  

«Горизонт 2020» 
48 4 

15. Укладених угод за програмою ERASMUS+ 1250 49 

16. Обсяги щорічного бюджету  

на наукові дослідження 

446 млн. злотих 

(106 млн. €**) 

98,190  млн.  грн. 

(27,5 млн. €**) 

17. Обсяги щорічного бюджету 
1400 млн. злотих 

(335 млн. €**) 

1465 млн. грн 

(41 млн. €**) 
*Джерело: розроблено автором на основі [11-13]. 

**Розрахунок проводився станом на 23.01.18 за курсом € Нацбанку Польщі та Нацбанку України. 

 

Таблиця 1 показала нам основні відмінності проаналізованих дослідницьких університетів. Ми 

бачимо, що значні можливості для розвитку Варшавського Університету забезпечив вступ Польщі 

до Європейського Союзу, але разом з цим, також створив і нові серйозні проблеми. Можливості 

проявились у розширенні участі в освітніх і дослідницьких програмах, що фінансуються 

Європейським Союзом і доступу до структурних фондів ЄС, що виділяються на розвиток 

інфраструктури і підвищення якості освіти, а також очікуваний приплив абітурієнтів з інших країн 

і розширення обміну студентами та викладачами. Контингент студентів нині у Варшавському 

університеті на 19624 осіб більше, ніж у Київському університеті, що формує позицію 

Університету в Європі та світі.  У свою чергу, виникли проблеми пов'язані з появою реальної 

конкуренції у процесі залучення студентів та коштів на дослідження. Молоде покоління 

дослідників представляють докторанти, що в майбутньому стануть викладачами цих університетів. 

Варшавський університет має на 1870 докторантів більше ніж Київський університет, що свідчить 
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про його значну перевагу у цьому науковому потенціалі, що представляють науковці нової 

генерації. 

Подібне явище може бути пояснене наявністю суттєвої різниці у чисельності професорів, у 

Варшавському університеті вона більша на 306 осіб. При такому професорському потенціалі 

керівництво докторськими дослідженнями відбувається на значно вищому кількісному та якісному 

рівні. Різниця у віці ректорів цих університетів, становить 23 роки. У показнику публікаційної 

активності у періодичних виданнях Київський університет випереджає Варшавський на 1088 

одиниць, але у наповненості літературних фондів Наукових бібліотек, Київський університет 

програє на 2,7 млн. примірників. 

У спільному навчальному та дослідницькому просторі, який формується в об'єднаній Європі, 

шанси утримати високий рівень власної конкурентоспроможності є низькими. Успішними будуть 

дослідницькі університети, які матимуть високий науковий рівень володіючи значними науковими 

досягненнями та пропонуючи сучасні освітні програми. На сьогоднішній день навчальний процес у 

Варшавському університеті забезпечує на 7 факультетів більше ніж у Київському університеті. 

Також, така перевага проявляється і у кількості інших структурних підрозділів (наукових і 

навчальних центрів, інститутів, тощо), що залучені до навчального та наукового процесів і 

становить на 23 одиниці більше. 

Контингент щорічного випуску студентів за 2017 рік у Варшавському університеті є більшим 

на 3321 випускника ніж у Київському університеті. Також, перевага присутня і у чисельності осіб, 

що подали заяви на участь у вступних випробуваннях і становить на 9288 абітурієнтів більше ніж у 

Київському університеті. Підписаних договорів за програмою ERASMUS+ Варшавський 

університет має на 1201 одиниці більше, що свідчить про високі показники академічної 

мобільності студентів та викладачів. 

Стосовно обсягів фінансування цих університетів слід сказати, що вони також є суттєво 

різними. Обсяг щорічного бюджету на проведення наукових досліджень у Варшавському 

університеті є вищими на 78,5 млн. євро. Також є вищими і показники кількості виконання 

грантових програм «Горизонт 2020» на 46 одиниць. За 2017 рік Варшавський університет мав 

загального фінансування на 294 млн. євро більше ніж Київський університет, що становить суму 

майже у 8 разів більшу при контингенті студентів орієнтовно у два рази більше. Це свідчить про 

суттєво ліпше фінансування навчального та наукового процесів. Якість викладання та наукових 

досліджень забезпечують майже у 2,5 рази більше контингенту викладачів та науковців, що дає 

свої якісні плоди.  Київський національний університет імені Тараса Шевченка ще має пройти цей 

шлях розвитку, який вже пройшов Варшавський університет у напрямку Євроінтеграції. Але, після 

довгоочікуваного вступу України до Європейського Союзу, цей процес для вітчизняних 

дослідницьких університетів суттєво прискориться, з огляду на те, що з’явиться більше 

можливостей використання спеціальних фінансових фондів та ресурсів. Сьогодні, важливим є 

інтенсифікація міжнародної співпраці цих двох університетів, що є лідерами у своїх країнах. Така 

співпраця, забезпечить синергічний ефект розвитку цих дослідницьких університетів і призведе до 

зміцнення їх конкурентоспроможності у навчальній і науковій сферах.  

Концептуальним документом стратегічного значення для Варшавського університету є 

“Стратегія Варшавського університету” [14], а для Київського університету “Програма розвитку 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012-2020 роки” [15]. Виходячи 

програмних засад у цих документах, охарактеризуємо можливі сфери міжнародної кооперації 

Варшавського університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

стратегічній перспективі (таблиця 2). 

Проведене дослідження показало значну перевагу Варшавського університету у сфері 

фінансування, матеріального забезпечення, участі у міжнародних програмах та проектах. 

Двовікова традиція існування Варшавського університету забезпечила створення потужного 

вищого навчального закладу світового класу, що на сьогоднішній день є одним з крупних 

дослідницьких центрів об’єднаної Європи та активно нарощує свій академічний авторитет на 

світовому рівні. Такий ефективний досвід реформ та перетворень необхідно врахувати у розвитку 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що є молодшим на 18 років і 
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прагне зміцнити свої позиції на Європейському ринку освітніх та наукових послуг. Використавши 

цю практику, Київський Університет стане прикладом для інших вітчизняних навчальних закладів 

дослідницького типу і забезпечить їх стрімке зростання вже по апробованому шляху реформ та 

перетворень.  

Таблиця 2 

Сфери міжнародної кооперації Варшавського університету та Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Сфера кооперації 
Ефект для 

Варшавського університету 

Ефект для Київського 

університету 

1. Інтеграція навчальної та 

наукової бази  

Отримання додаткового 

інтелектуального потенціалу, 

спільні публікації, гостьове 

сумісництво 

Отримання можливості працювати на 

сучасному обладнанні та публікуватись 

у рейтингових журналах, гостьове 

сумісництво 

2. Спільні програми 

подвійних  дипломів 

Додаткове фінансування з фондів 

ЄС 
Отримання Європейського партнера  

3. Академічна мобільність 
Інтернаціоналізація освіти, грантова 

підтримка 

Інтернаціоналізація освіти, грантова 

підтримка 

4. Міжнародна сертифікація 

навчальних програм 
Можливість поділитись досвідом  

Можливість вивчити досвід, підвищити 

конкурентоспроможність 

5. Післядипломна освіта 
Можливість збільшення  слухачів, 

збільшення фінансових надходжень  

Можливість проходження підвищення 

кваліфікації міжнародного рівня 

6. Маркетинг освітніх 

послуг 

Збільшення абітурієнтів з країн 

східного партнерства 
Збільшення абітурієнтів з країн ЄС 

7. Спільні наукові конкурси 

міжнародного характеру 

Розв’язання наукових проблем 

міжнародною групою вчених, 

побудова наукових мереж, наукова 

мобільність  

Можливість роботи з Європейськими 

науковцями, побудова наукових мереж, 

наукова мобільність 

8. Менеджмент наукової 

діяльності 

Оптимізація процесу наукових 

досліджень, збільшення 

управлінської компетентності 

керівників проектів 

Оптимізація процесу наукових 

досліджень, отримання Європейського 

досвіду управління науковими 

проектами в ЄС 

9. Культура 

Створення інтегрованої асоціацій 

випускників двох університетів, 

популяризація польської мови та 

цінностей ЄС в Україні  

Створення інтегрованої асоціації 

випускників двох університетів, досвід  

відзна-чення 200-річчя Університету, 

популяризація української мови та 

традицій  як частини європейської 

культури 

10. Літні та зимові 

школи  

Можливість надання навчальної та 

наукової бази Європейського рівня 

та залучення додаткового 

фінансування з ЄС 

Можливість підвищити рівень 

компетентності професійного 

спрямування студентам, викладачам та 

науковцям 

 

Наведені сфери міжнародної кооперації Варшавського університету та Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка мають стати для обох дослідницьких 

університетів орієнтирами у подальшій діяльності. Міцні партнерські відносини та 

інтернаціоналізація, будуть корисними, як для самих закладів освіти і науки так і для України та 

Польщі в цілому. 

Вивчення практики пошуку альтернативних джерел фінансування, інтенсифікації наукових 

досліджень у Європейських навчальних закладах дослідницького типу, стануть нашими 

подальшими напрямами досліджень. 
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POSSIBILITIES OF INTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN 

UNIVERSITY OF WARSAW AND TARAS SHEVCHENKO NATIONAL 

UNIVERSITY OF KYIV 

M. Sitnicki 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

This article presents the comparison of educational and scientific potential of University of 

Warsaw and Taras Shevchenko National University of Kyiv. It was concluded, that University of 

Warsaw has a significant advantage in terms of financing, material provision, quantity of professors, 

participation in international programs and projects. In the article it is represented the influence of 

more than two-century history of the existence of the University of Warsaw, which has provided such 
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a conditions to create a powerful world recognized higher education institution, which is one of the 

largest research and development center in Europe. In article it is delineated the possibility of usage of 

such an effective experience of reforming and transformations in the strategy of development of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv for strengthening its position on the European market of 

educational and scientific services. 

The article depicts main trends in ranking of these universities in world-known «QS World 

University Rankings» in period of 2015-2018. The analysis shows the negative trend of University of 

Warsaw while positive for Taras Shevchenko National University of Kyiv.       

In this article are identified main perspective areas of international cooperation of these 

universities, including integration of the educational and scientific database; double diploma joint 

programs; academic mobility; international certification of educational programs;  marketing and 

promotion of educational services; international scientific competitions; management of scientific 

activity; cultural exchange; summer and winter  educational and scientific schools. Due to the such 

collaboration and cooperation, the main output is supposed to give more opportunities for both 

universities to strengthen positions and gain more competitive advantages on the market of the 

educational and scientific services of the European Union and the world.  

The analytical materials and conclusions of the conducted research will be useful for the leaders 

of the national research universities in the process of forming their strategies of development in the 

context of the European vector of development of Ukraine. 

Key words: spheres of international cooperation, University of Warsaw, Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, possibilities of cooperation. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПРОЦЕСУ У 

СФЕРІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ  

О. Стасюк, І. Стахів 

Львівський державний університет фізичної культури 

Ддосліджено окремі аспекти та уявлення відносно актуальності застосування 

маркетингового процесу у сфері реабілітаційних послуг. Сформульовано висновок щодо 

необхідності даного процесу у сфері розвитку охорони здоров’я. 

Ключові слова: маркетинговий процес, реабілітаційні послуги, клієнти, попит. 

Економічні процеси, які останній часом досить швидко відбуваються в нашій країні, 

потребують комплексного розвитку нових ринкових відносин у всіх галузях суспільного життя, а 

також формування гнучкої та адаптованої системи управління і створення умов, які необхідні для 

ефективного функціонування всього економічного комплексу. 

Як відомо, економічний комплекс містить дві взаємопов'язані системи: сферу матеріального 

виробництва і невиробничу (соціальну) сферу. У рамках останньої організовується процес 

обслуговування населення і пропозиція споживачам різноманітних послуг. Сфера послуг 

(невиробнича сфера) переживає період майже революційних змін, у якому встановлено визнані 

правила та способи ведення бізнесу. Одне із таких правил, яке забезпечує ефективну роботу будь-

якого підприємства, фірми чи іншої організації, є правильна побудова маркетингового процесу 

відповідно до потреб споживачів та запитів окремої галузі [7, 8]. На початку нового тисячоліття ми 

стаємо свідками того, як докорінно змінюється спосіб життя і праці завдяки новим розробкам у 

сфері послуг. Таким новим різновидом послуг невиробничої сфери є реабілітаційні послуги, які 

надають реабілітаційні установи.  

Маркетингова концепція пропонує нові підходи та інструменти, які дозволяють 

реабілітаційним установам (центрам, відділенням)  ефективно функціонувати в умовах 

невизначенності (змінності) внутрішнього середовища, успішно вирішувати довгострокові 

стратегічні завдання, освоювати нові ринки і виводити на них нові послуги, а також 

пристосовуватися до змінних умов ринкової кон'юктури. 

Маркетинг необхідний не лише реабілітаційним установам (центрам, відділенням), він також 

необхідний їхнім потенційним і реальним клієнтам, державі й суспільству в цілому. Це пов'язано з 

тим, що саме маркетинг дозволяє виявити неякісне надання реабілітаційних послуг, допомагає 

клієнтам-неспеціалістам зробити правильний вибір в умовах численних пропозицій таких послуг, 

допомагає сформувати в осіб з особливими потребами додаткові мотиви і стимули до вчасного 

отримання реабілітаційних послуг і відповідно інтеграції їх у суспільство. Маркетинг виступає 

фактором контролю, оцінювання і, безсумнівно, гарантом доброякісної роботи реабілітаційних 

установ з клієнтами. Тим самим він вагомо допомагає державі, громадським організаціям і 

суспільству в цілому, особам, які зацікавлені у високому рівні якості реабілітаційних послуг. 

Однак, незважаючи на досить виражені позитивні ефекти використання маркетинга у сфері 

реабілітаційних послуг, стан наукових розробок цієї тематики в теперішній час не відповідає 

практичним потребам суб'єктів попиту та пропозиції. 

Це пояснюється тим, що загальна теорія маркетинга, яка розроблена у працях вітчизняних і 

зарубіжних авторів, створювалася на досвіді промислового виробництва економічно розвинутих 

країн і не є адаптованою до умов сфери послуг, а особливо реабілітаційних. Концептуальні 
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розробки зарубіжних маркетологів у сфері реабілітаційних послуг базуються на досвіді роботи 

реабілітаційних установ, які функціонують у країнах з розвинутою ринковою економікою і тому не 

відповідають сучасним умовам нашої країни. 

Таким чином, ні одна із відомих наукових праць не може претендувати на комплексний 

розгляд проблематики маркетингу у сфері реабілітаційних послуг в умовах економічної ситуації 

нашої країни. 

Проте існує гостра потреба в дослідженні згаданого питання саме в цій галузі, оскільки 

надання реабілітаційних послуг пов’язується із задоволенням потреб споживачів з особливими 

потребами і вимагає особливого, специфічного налагодження маркетингового процесу для 

забезпечення ефективної роботи реабілітаційних установ. Тобто персоналові реабілітаційних 

центрів важливо розуміти природу і сутність послуг, враховуючи їх специфіку в маркетинговій 

діяльності.  

Основною метою написання статті є доведення необхідності застосування маркетингового 

процесу у сфері реабілітаційних послуг. 

Окрім важливості маркетингу для персоналу реабілітаційних установ, знання цього аспекту 

діяльності є необхідне керівництву згаданих закладів для ефективного налагодження процесу їх 

діяльності. А особливо великі вимоги до маркетингової компетентності постають перед 

маркетологами у сфері реабілітаційних послуг. Це пов'язано з тим, що згадані спеціалісти повинні 

бути обізнані не лише з технологією маркетингу в комерційній та некомерційній діяльності, але й з 

загальними та специфічними особливостями сфери реабілітаційних послуг. Окрім того, 

маркетологи повинні бути економічно та юридично грамотним особами.  

Удосконалення маркетингу у сфері реабілітаційних послуг вимагає впровадження сучасних 

методів і прийомів, що дозволяють забезпечити адекватне задоволення запитів осіб з особливими 

потребами, соціальних груп і суспільства в цілому з урахуванням раціонального використання 

наявних ресурсів і вирішити завдання максимально можливої збалансованості між попитом та 

пропозицією цієї галузі.  

Маркетинг становить собою універсальний механізм управління ринковими процесами і 

цілком використовується в межах невиробничої сфери (сукупність видів діяльності, у процесі яких 

матеріальні блага не створюються). Відповідно ринок реабілітаційних послуг є складовою 

невиробничої сфери. 

Ринок реабілітаційних послуг — це система соціально-економічних відносин між 

реабілітаційними центрами, відділеннями реабілітації та їхніми пацієнтами для продажу та купівлі 

реабілітаційних послуг. Підвищення ефективності функціонування зазначених закладів передбачає 

впровадження маркетингового підходу у сфері реабілітаційних послуг [8]. 

Для реабілітаційних закладів маркетинг реабілітаційних послуг – це процес розробки, 

просування, реалізації й оцінювання реабілітаційних послуг шляхом установлення відносин обміну 

між реабілітаційними установами та споживачами реабілітаційних послуг для гармонізації 

інтересів та задоволення їх потреб, а також потреб їх родичів, опікунів та інших близьких для них 

осіб [4, 5]. Маркетинг реабілітаційних послуг допомагає кожному реабілітаційному центру зайняти 

своє місце на ринку реабілітаційних послуг, здійснювати підготовку кадрів відповідно до потреб 

пацієнтів. А клієнтам він повинен допомогти оцінити реабілітаційні послуги і зробити правильний 

вибір. Оскільки клієнтові у цьому випадку продається те, що не має конкретної форми, то вартість 

реабілітаційної послуги визначити важко. 

Отже, маркетинг реабілітаційних послуг має подвійну мету: 

- максимізацію прибутку реабілітаційної установи, що надає реабілітаційні послуги; 

- задоволення попиту споживачів.  

Маркетинг реабілітаційних послуг забезпечує найбільш продуктивне задоволення потреб: 

особистості ‒ у реабілітації; реабілітаційному закладові ‒ у конкурентоспроможності на ринку і 

матеріальному добробуті його працівників; організації ‒ у розвитку персоналу; суспільства ‒ в 

інтеграції неповносправних осіб. 

Основними напрямами дій у сфері маркетингу реабілітаційних послуг є одержання інформації, 

аналіз ситуації, аналіз конкуренції, одержання внутрішньої інформації (статистичні дані, 
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бухгалтерський облік реабілітаційного закладу), отримання зовнішньої інформації, дослідження 

ринку [2]. 

Таким чином, у загальному вигляді сутність маркетингової діяльності міститься в таких 

складових: 

 - виявлення споживчих потреб;  

- розробка відповідних послуг;   

- установлення відповідної ціни;  

- налагодження системи збуту;  

- ефективне стимулювання споживання. 

Маркетинг реабілітаційних послуг виконує кілька завдань [1, 9]. Найважливішими 

стратегічними завданнями маркетингу є визначення генеральної програми дій закладу, визначення 

й освоєння цільових ринків, орієнтація виробництва на задоволення потреб, запитів споживачів, 

створення комунікаційних та розподільних систем тощо. Інакше кажучи, основні стратегічні 

завдання маркетингу полягають у знайденні відповідей на такі запитання: 

- хто? ... дійсні і потенційні споживачі, клієнти, постачальники, посередники, конкуренти; 

- що і скільки?... продукувати, продавати; 

- коли і як? ... продукувати, рекламувати, здійснювати збут;  

- за скільки (за якою ціною)? ... пропонувати послуги; 

- навіщо? ... створювати чи розвивати установу, розширювати сферу впливу, нарощувати 

обсяги реалізації послуг.  

Основними тактичними завданнями маркетингу реабілітаційних послуг можна вважати такі: 

виявляння наявних і потенційних бажань споживачів, реального й можливого попиту на послуги і 

на цій підставі обґрунтування доцільності їх виробництва та збуту; організація науково-дослідних 

та проектно-конструкторських робіт для створення послуги, яка позитивно відрізнялася своєю 

якістю, конкурентоспроможністю і зручністю для споживачів від тієї, що вже є на ринку, 

модифікування послуг, узгодження її споживчих якостей із запитами ринку; планування й 

координація виробничої, збутової і фінансової діяльності реабілітаційного центру; організація і 

вдосконалення системи та методів збуту послуг; управління маркетинговою політикою цін; 

планування й реалізація заходів комплексу маркетингової комунікації; контроль та аналіз 

маркетингової діяльності реабілітаційного центру. 

Маркетинг, як зазначалося вище, в основному спрямований на три сфери діяльності [7]: 

1) пізнання наявного й потенційного попиту; 

2) стимулювання попиту; 

3) задоволення попиту шляхом пропозиції споживачам і посередникам відповідного продукту 

у відповідному місці. 

Перша з цих сфер пов'язана з проведенням маркетингових досліджень ринку, а особливо 

потреб, переваг і попиту, дві інші вимагають ведення відповідної політики послуги, цін, 

популяризації і дистрибуції. Зазначені інструменти впливу на ринок прийнято називати marketing-

mix, або комплексом маркетингу (7Р). 

Добір елементів комплексу маркетингу є похідною мети стратегій реабілітаційного центру. 

Застосування маркетингового інструментарію повинно належати до всієї сукупності заходів з 

погляду інтенсивності й часу застосування. 

Композиція комплексу маркетингу залежить від виду реабілітаційної послуги, оскільки 

значення її якісних параметрів, ціни і способів продажу є іншими залежно від обставин, наприклад, 

специфіки нозології чи травми пацієнта (надання декількох видів реабілітаційних послуг чи лише 

одного із них, тривалість надання реабілітаційної послуги), застосування новітніх технологій у 

наданні реабілітаційної послуги та ін. 

Композиція marketing-mix також залежить від категорії споживача. Інструменти впливу на 

споживачів реабілітаційних послуг потрібно вибирати залежно від їх мотивів, заможності, віку, 

характеру захворювання чи травми [1, 6]. 

Велике значення у виборі маркетингових інструментів впливу на ринок має час їх 

використання, який стосується життєвого циклу послуги. Кожна послуга в певний час розпочинає 
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своє ринкове життя, розвивається, а потім зникає з ринку. Нові реабілітаційні послуги вимагають 

іншої політики цін, популяризації і дистрибуції, аніж ті, які вже відомі. 

Оскільки реабілітаційна послуга пропонується на ринку у вигляді пакета послуг (ЛФК, масаж, 

фізіотерапія та ін.), то це вимагає диференційованого добору інструментів комунікації зі 

споживачами й посередниками. Спостереження ринку реабілітаційних послуг засвідчують велику 

взаємозалежність і комплексність маркетингових інструментів. Проведення, наприклад, нових 

заходів вимагає відповідних цінових рішень, реклами, а часто й зміни наявної організації й 

методики продажу. 

Як свідчать результати дослідження, дана інформація, а саме особливості налагодження 

маркетингового процесу, є актуальною і необхідною для керівників реабілітаційних установ, 

маркетологів, менеджерів, реабілітологів та інших працівників реабілітаційних закладів. Маючи 

необхідні знання, вони зможуть раціональніше організовувати маркетинговий процес для 

забезпечення ефективної діяльності реабілітаційних установ та задоволення потреб їх потенційних 

та реальних клієнтів.  

Дослідження даного напряму допоможе краще уявити значення і місце маркетингу в діяльності 

реабілітаційного закладу, виявити проблеми, які наявні в роботі реабілітаційної установи та 

провести відповідні дії для вирішення цих проблемних ситуацій. 
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RELEVANCE OF APPLICATION OF MARKETING PROCESS IN THE FIELD 

OF REHABILITATION SERVICES 

O. Stasyuk, I. Stakhiv  

Lviv State University of Physical Culture  

In the scientific work certain aspects and representations concerning the relevance of the 

application of the marketing process in the field of rehabilitation services are investigated.  The 

conclusion about the necessity of this process in the field of health care development is formulated. 

Economic processes that have recently been taking place quite quickly in our country require a 

comprehensive development of new market relations in all sectors of public life, as well as the 

formation of a flexible and adapted management system and the creation of conditions that are 

necessary for the effective functioning of the entire economic complex. 
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Marketing is needed not only for rehabilitation institutions (centers, offices), it is also necessary 

for their potential and real clients, the state and society as a whole.  This is due to the fact that it is 

marketing that can reveal the poor quality of rehabilitation services, helps non-specialists clients to 

make the right choice in the conditions of numerous offers of such services, helps to create additional 

motives and incentives for people with special needs to receive rehabilitation services in due time and 

accordingly integration.  them into society.  Marketing acts as a control factor, evaluation and, of 

course, a guarantor of benign work of rehabilitation institutions with clients.  In this way, he is 

important in helping the state, non-governmental organizations and society as a whole, to those who 

are interested in a high level of quality of rehabilitation services. 

Consequently, the marketing of rehabilitation services has a dual purpose: - Maximizing the profit 

of a rehabilitation institution that provides rehabilitation services;  - satisfaction of consumer demand. 

According to the results of the study, this information, namely the peculiarities of the 

establishment of the marketing process, is relevant and necessary for managers of rehabilitation 

institutions, marketers, managers, rehabilitation specialists and other workers of rehabilitation 

institutions.  With the necessary knowledge, they will be able to rationally organize the marketing 

process to ensure the effective operation of rehabilitation institutions and meet the needs of their 

potential and real clients.  The study of this area will help to better understand the importance and 

place of marketing in the activities of the rehabilitation institution, to identify problems that are present 

in the work of the rehabilitation institution and to carry out appropriate actions for solving these 

problem situations. 

Key words: marketing process, rehabilitation services, clients, demand. 
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ПІДХОДИ ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ 

ПОСЛУГ  

І. Стахів 

Львівський державний університет фізичної культури 

Досліджено особливості класифікації спортивно-оздоровчих послуг, виокремлено 

комерційний та некомерційний сектори. Сформульовано висновок про необхідність 

систематизації досліджуваного виду послуг. 

Ключові слова: класифікація, систематизація, спортивно-оздоровчі послуги, комерційні 

організації. 

Низький рівень оздоровчої рухової активності населення стримує формування здорового 

способу життя, від якого на 60% залежить стан здоров’я людини. Заняття спортом ефективно 

впливають на зміцнення здоров'я, процес фізичного удосконалювання, на формування морально-

вольових якостей людей. У спортсменів, що пройшли школу спортивної підготовки, більш міцно 

виховується потреба в систематичних заняттях фізичними вправами на довгі роки, звичка до 

здорового способу життя. Зростання спортивних результатів розширює уявлення про межі 

людських можливостей у прояві фізичних і морально-вольових якостей. 

Самостійні заняття фізичною культурою, спортом, туризмом дозволяють збільшити загальний 

час занять фізичними вправами, виконати тижневий обсяг рухової активності, прискорюють 

процес фізичного удосконалення, що є одним із шляхів впровадження фізичної культури і спорту в 

побут і відпочинок дорослого населення [2, с. 52]. Правильно організовані самостійні заняття 

забезпечують оптимальну безперервність і ефективність фізичного виховання.  

Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи передбачають широке залучення дорослого 

населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом, зміцнення здоров'я, 

удосконалювання фізичної і спортивної підготовленості студентів. Вони організуються у вільний 

від основної роботи час, у вихідні і святкові дні, в оздоровчо-спортивних таборах, під час 

навчальної практики, зборів, що проводяться у таборах. Ці заходи проводяться спортивним клубом 

на основі широкої ініціативи і самодіяльності, при методичному керівництві фахівців з фізичного 

виховання й активній участі громадських організацій. 

В даний час, у зв’язку з радикальними змінами в економіці, більша частина старих 

організаційних структур поступово зникає, трансформується переважно в комерційні структури [4, 

с. 159]. Разом з тим, останнім часом відбувається одночасна реанімація певної частини 

громадських організацій, зокрема, добровільних спортивних товариств. Це викликано об'єктивною 

необхідністю використання накопиченого досвіду спортивно-оздоровчої діяльності цих організацій 

в нових економічних умовах, що сприятливо позначається на розвитку і функціонуванні 

некомерційного сектора.   

Дослідженням класифікації послуг спортивно-оздоровчої сфери займаються такі вітчизняні 

автори, як А. Площинська, А. Мічуда, О. Кузьменко, О. Пащук, М. Дутчак та інші. Проте 

досліджуване питання ще не набуло достатнього розв'язання всіх поставлених проблем, які 

виникають у процесі вивчення. 

Основною метою написання статті є детальна класифікація спортивно-оздоровчих закладів та 

виокремлення специфіки їх діяльності. 
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У спортивно-оздоровчій сфері виділяють комерційні і некомерційні організації. Комерційні 

успішно функціонують у сфері професійного спорту, наданні платних спортивно-оздоровчих 

послуг, організації видовищних спортивних заходів (спортивні концерти, виставки, змагання). В 

основному це професійні та аматорські комерційні спортивні клуби та оздоровчі центри, 

спортивно-оздоровчі організації платні спортивні секції тощо. Однак, як показує практика, 

послуги, надані цими організаціями, часто недоступні широким верствам населення через досить 

високу оплату. Крім того, значна частина спортивно-оздоровчих послуг за своєю природою є 

соціально-необхідними благами і не можуть забезпечуватися тільки комерційними структурами. 

Це відноситься до масового любительського спорту, фізична культура і спорт інвалідів, розвиток 

фізичної культури в дитячих дошкільних і освітніх установах, на виробництві, за місцем 

проживання. У нашій країні надання цих послуг традиційно забезпечувалося державою та 

громадськими організаціями (в основному, профспілками). На сьогоднішній день держава не в 

стані забезпечити фінансування більшості соціально-необхідних, спортивно-оздоровчих послуг у 

повному обсязі через обмеженість бюджетних ресурсів. Громадські організацій з великими 

труднощами адаптуються до ринкових умов.  

Таким чином, виникає необхідність у створенні і розвитку нових форм організацій, які 

поєднували б у собі можливості використання сучасних методів ведення господарювання з 

можливістю розвитку соціально-необхідних напрямків спортивно-оздоровчої діяльності. Цими 

можливостями наділені некомерційні організації, які функціонують в різних формах: громадські 

об'єднання та асоціації, фонди, громадські клуби та установи спеціальної професійної освіти і т.п. 

Спортивно-оздоровчі організації беруть участь в організації роботи з розвитку фізичної 

культури і спорту серед різних груп населення, створюють умови для охорони і зміцнення 

здоров’'я спортсменів, беруть участь у спортивних змаганнях та навчально-тренувальних заходах 

осіб, підвищують економічний розвиток території (регіону), де вони розташовані, забезпечують 

спортсменам і тренерам необхідні умови для тренувань, а також іншим чином сприяють цим 

особам у досягненні високих спортивних результатів [1, с. 106]. 

Досліджувані організації можуть бути членами міжнародних спортивних об’єднань, набувати 

права і нести обов’язки відповідно до статусу членів міжнародних спортивних об'єднань, якщо такі 

права і обов’язки не суперечать законодавству України. 

Комерційні та (або) некомерційні організації можуть об’єднуватися в асоціації та спілки. 

Юридичні особи, що переслідують отримання прибутку, як основну мету своєї діяльності ‒ 

комерційні організації. Юридичні особи, що не мають на меті одержання прибутку і не 

розподіляють отриманий прибуток між учасниками, є некомерційними організаціями. 

У переважній більшості випадків спортивно-оздоровчі організації ‒ це некомерційні 

структури. 

Висока плата за спортивно-оздоровчі послуги в комерційних організаціях робить їх 

недоступними для малозабезпечених верств населення ‒ пенсіонерів, молоді, дітей. Зменшення 

обсягів державного фінансування призводить до скорочення мережі спортивних споруд, особливо 

за місцем проживання, а це, в свою чергу, призводить до зростання злочинності, зниження рівня 

економічного розвитку регіону, погіршення здоров'я населення. Зменшення бюджетного 

фінансування негативно позначається на функціонуванні спортивно-оздоровчої сфери, для 

багатьох з яких державна підтримка становить важливе джерело доходів.  

Спортивно-оздоровчі органазації на сучасному етапі економічних відносин відіграють значну 

роль у збереженні і заповненні фізичного і духовного здоров'я нації. А це, у свою чергу, є 

надзвичайно важливим елементом економічного і політичного життя суспільства, значущим 

компонентом світоглядної та ідеологічної позицій, пріоритетів і поведінки людей. Здоров’я нації 

позначається на культурі, освіті, охороні здоров'я, науці. 

Згідно з чинним законодавством організаційно-правові форми спортивно-оздоровчих 

організацій без участі держави на практиці створюються в одній з наступних форм, які 

представлені на рис. 1. 
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Рис. 1 Форми спортивно-оздоровчих організацій 
Джерело: розроблено автором. 

Діяльність у галузі фізичної культури і спорту може здійснюватися й індивідуально, тобто 

конкретним громадянином (фізичною особою). У цьому випадку фізична особа реєструється як 

індивідуальний підприємець. 

Існує цілий ряд проблем, що гальмують розвиток некомерційного сектора в спортивно-

оздоровчій сфері. Серед них можна виділити наступні: 

- відсутність довготривалої цільової державної програми; 

- підтримки та розвитку саме спортивно-оздоровчих послуг;  

- неефективна реалізація регіональних та територіальних програм;  

- слабкий інтерес вітчизняних і зарубіжних інвесторів до вкладення коштів у досліджувану 

сферу через недостатність податкових пільг та інших стимулюючих преференцій;  

- не отримали достатнього розвитку інститути спонсорства і меценатства; 

-  слабо вивчений, узагальнений і використаний передовий досвід економічно розвинених 

країн світу щодо створення та функціонування інституційних та організаційних форм суб'єктів 

спортивно-оздоровчої сфери.  

Аналіз досліджуваного питання дозволяє зробити висновок про те, що механізм 

функціонування спортивно-оздоровчого ринку найбільш повно відповідає вимогам сучасності при 

виконанні соціальних завдань, які не можуть бути реалізовані повною мірою в рамках тільки 

комерційного сектора з урахуванням низької підприємницької зацікавленості. Це особливо 

актуально в умовах скорочення бюджетних асигнувань і не належного життєвого рівня населення 

України. 

Некомерційна спрямованість діяльності спортивно-оздоровчих організацій має за мету 

розвиток того чи іншого виду спорту, фізичної культури і захист економічних і соціальних 

інтересів членів організації, пропаганда здорового способу життя тощо. Така особливость цілей 

Форми спортивно-оздоровчих організацій 

некомерційні організації 

 

громадська організація (об'єднання), 

включаючи спортивні федерації  

 

некомерційне партнерство 

автономна некомерційна організація 

об'єднання юридичних осіб (асоціації та 

спілки) 
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функціонування тягне за собою певну специфіку господарської діяльності, оплати праці і т.д. 

Наприклад, оплата праці будується, як правило, за типом фіксованих винагород членам 

організацій, а в деяких випадках має місце залучення добровільної неоплаченої праці активістів. 

Господарська діяльність організована таким чином, щоб забезпечити максимальне досягнення 

специфічних цілей організації, іншими словами, стоїть завдання своєрідної максимізації здійснення 

цілей організації, а не чистого доходу, як це має місце в комерційних організаціях. 

В умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки посилюється увага до 

розробки та реалізації якісно нового механізму відтворення робочої сили, зростає роль соціально-

економічних факторів, що визначають цей процес, в тому числі і в сфері спортивно-оздоровчої 

діяльності. Остання відіграє значну роль у процесі суспільного відтворення, будучи одним з 

основних засобів забезпечення здоров'я індивіда, розвитку її особи, здатності до сприйняття 

освітніх процесів, розуміння культури і традицій нації. 

Однак система спортивно-оздоровчих послуг, її науково-технологічний і кадровий потенціал 

ще далекі від загальновизнаних вимог світових стандартів, бо фінансове забезпечення 

здійснюється за залишковим принципом з фактором зниження державного, регіонального та 

муніципального фінансування в десятки разів. Надії на розвиток платних спортивно-оздоровчих 

послуг та істотного поліпшення роботи в цій області не дають поки що суттєвих позитивних 

результатів. 

Виділяють також фізкультурно-спортивні товариства ‒ громадська організація фізкультурно-

спортивної спрямованості, що створюється громадянами України з метою сприяння розвитку 

фізичної культури та спорту [3, с. 5]. Розробка оптимальних основ фінансового забезпечення 

діяльності системи спортивно-оздоровчих послуг особливо важлива на рівні регіону. 

Фізична культура є складовою загальної культури суспільства, засобом зміцнення здоров'я, 

розвитку фізичних, морально-вольових, інтелектуальних здібностей і гармонійного формування 

особистості людини. Органічною частиною фізичної культури є спорт, соціальна цінність якого 

обумовлена його стимулюючим впливом на поширення його серед різних верств населення. 

Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні послуги, спрямовані на широке залучення 

населення, особливо молоді, до регулярних занять фізичною культурою і спортом, сприяють 

зміцненню його здоров'я, підвищенню розумової і фізичної працездатності тощо. Більшість із них є 

платними, найпопулярнішими - гімнастика, легка атлетика, плавання, лижний, велосипедний 

спорт, спортивний туризм, спортивні ігри, стрільба та інші. 

Класифікаційні підходи та критерії, що застосовуються у вітчизняній та іноземній сервісологіі, 

досить різноманітні, і тому доцільним є спробувати на основі критичного аналізу наявних систем 

впорядкування безлічі видів послуг у сфері фізичної культури і спорту відобразити своє бачення 

цієї важливої проблеми, яка, маючи безумовне теоретичне (науково-пізнавальне) значення, грає 

важливу роль і в практичній площині. Зокрема, наявність уніфікованого підходу до класифікації 

послуг на спортивно-оздоровчому ринку дозволили б упорядкувати і спростити методологію 

статистичного обліку (яку сьогодні складно назвати задовільною), що, в свою чергу, збільшило б 

достовірність наукового аналізу соціально-економічних процесів, що відбуваються на ринку 

послуг фізичної культури та спорту, і дозволило б державним і регіональним органам влади 

ефективніше регулювати даний ринковий сегмент. 

В даний час існують міжнародні та національні класифікації послуг, причому, базуючись на 

східних критеріях, підходи в різних країнах будуються з урахуванням національних особливостей. 

При цьому різноманіття видів послуг та їх динамізм зумовлює труднощі (а, фактично, - 

неможливість) вироблення єдиної наукової платформи для проведення робіт з систематизації 

послуг. 
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APPROACHES TO THE SYSTEMS OF SPORT AND HEALTH SERVICES 

I. Stakhiv  

Lviv State University of Physical Culture  

The peculiarities of the classification of sports and health services are investigated, the 

commercial and non-commercial sectors are singled out. The conclusion is made on the necessity of 

systematization of the studied type of services. 

In the sports and recreational sphere, there are commercial and non-profit organizations. 

Commercial successfully operate in the field of professional sports, providing paid sports and health 

services, organizing spectacular sports events (sports concerts, exhibitions, competitions). Basically, 

these are professional and amateur commercial sports clubs and wellness centers, sports and health 

organizations, paid sport sections. 

Thus, there is a need for the creation and development of new forms of organizations that would 

combine the possibility of using modern methods of economic management with the possibility of 

developing socially necessary areas of sports and recreation activities. These opportunities are 

endowed by non-profit organizations that operate in different forms: public associations and 

associations, foundations, community clubs and institutions of special professional education. 

The classification approaches used in domestic and foreign servicesology are quite diverse, and 

therefore it is expedient to try, based on the critical analysis of existing systems of organizing many 

types of services in the field of physical culture and sports, to reflect their vision of this important 

problem, which, having unconditional theoretical (scientific-cognitive) value, plays an important role 

in the practical plane. In particular, the availability of a unified approach to the classification of 

services in the sports and recreation market would allow to streamline and simplify the methodology of 

statistical accounting (which today is difficult to call satisfactory), which, in turn, would increase the 

reliability of the scientific analysis of socioeconomic processes taking place in the market of services 

physical culture and sports, and would allow state and regional authorities to more effectively regulate 

this market segment. 

Currently, there are international and national classifications of services, and, based on the 

Eastern criteria, approaches in different countries are based on national peculiarities. At the same time, 

the variety of types of services and their dynamism predetermines difficulties (and, in fact, the 

impossibility) of developing a single scientific platform for work on the systematization of services. 

Key words: classification, systematization, sports and health services, commercial organizations. 
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ІНТЕГРАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ 

ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ  

Н. Струк  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Доведено актуальність та своєчасність розкриття інтегративних тенденцій розвитку 

облікової системи ділового партнерства підприємств із покупцями у процесі функціонування 

CRM-системи (Customer Relationship Management). Застосування CRM-системи дає змогу 

підвищити оперативність обліку господарських операцій із покупцями, що уможливлює 

прийняття управлінських рішень на основі ведення єдиної бази клієнтів. Автоматизація бізнес-

процесів підприємства під час взаємодії з клієнтами оптимізує маркетингові процеси та 

забезпечує конкурентоспроможність підприємства на ринку. Автором з’ясовано інтегративні 

тенденції розвитку облікової системи ділового партнерства підприємств із покупцями у процесі 

функціонування CRM-системи. Зазначено, що лідерами на світовому ринку CRM-систем є 

“Вpm’online Sales”, “Microsoft”, “Oracle” та “Salesforce”. 

Ключові слова: бюджетування, ділове партнерство підприємства із покупцями, 

інструментарій управлінського обліку, інтегративні тенденції, калькулювання, управління 

витратами, управлінське рішення, CRM-система. 

Сучасний етап розвитку облікової системи характеризується її здатністю забезпечувати 

контроль за використанням ресурсів підприємства, максимально задовольняти потреби 

користувачів облікової інформації та оцінювати ефективність прийнятих управлінських рішень 

керівниками різних центрів відповідальності. Значної популярності набувають інформаційні 

системи для автоматизації бізнес-процесів підприємства під час взаємодії з клієнтами, що 

оптимізує маркетингові процеси та забезпечує конкурентоспроможність підприємства на ринку – 

CRM-системи (від англ. Customer Relationship Management). Інтегративна ж функція науки полягає 

у поєднанні практичного, пізнавального і ціннісного досвіду суб’єкта. З іншого боку доведено, що 

найбільш «живучими» системами є ті, що найменше були інтегровані у цілісну систему та мали 

відносно автономний характер. Тому передбачуваним є те, що розвиток облікової системи ділового 

партнерства підприємств із покупцями відбувається через інтеграцію зі CRM-системами, проте 

характерна автономія для кожної з них є безсумнівною. Саме потреба у розкритті інтегративних 

тенденцій розвитку облікової системи ділового партнерства підприємств із покупцями, зокрема у 

процесі функціонування CRM-системи, обумовлює актуальність теми нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розкрито сутність облікових систем та 

тенденцій їх розвитку, дає змогу виокремити ґрунтовні дослідження науковців, серед 

найвідоміших: праці М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, Л. Л. Горецької, Л. В. Гуцаленко, 

С. В. Івахненкова, Н. М. Малюги, М. С. Пушкаря, В. Ф. Палія, Я. В. Соколова, В. В. Сопко, 

Р. Мейгса, Г. Велша, Д. Шорта, А. Ягурової, інших. З-поміж напрацювань вчених-економістів 

стосовно застосування CRM-систем на підприємствах, вартими уваги є публікації: 

М. Є. Висоцької, Б. Р. Гевко, Л. Б. Ліщинської, А. О. Малюкіної, Г. В. Мозгової, О. М. Тімофєєвої, 

В. В. Ходзицької, М. М. Шигун. Серед зарубіжних напрацювань, у яких розкрито переваги 

використання CRM-системи для прийняття управлінських рішень на підприємствах: праці 

Д. Андерсона, Б. Голденберга, Д. Дейвіса, К. Керра, П. Моліно, С. Трофімова, Д. Уїльямса, інших. 

Попри короткі публікації експертів, практикуючих бухгалтерів-аналітиків, маркетологів, 
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менеджерів щодо неможливості уникнення інтеграції облікової системи та CRM-системи, 

констатуємо відсутність наукового підходу до висвітлення цього процесу.  

Метою нашого дослідження є з’ясування інтегративних тенденцій розвитку облікової системи 

ділового партнерства підприємств із покупцями у процесі функціонування CRM-системи. 

Концептуальна сутність управління діловим партнерством із клієнтами полягає у досягненні 

підприємством конкурентних переваг шляхом встановлення, підтримання і розвитку 

довгострокових економічно вигідних взаємовідносин та розуміння їх індивідуальних потреб. При 

цьому серед найбільш доречних шляхів удосконалення процесу прийняття управлінських рішень є 

впровадження CRM-системи. CRM-система – “інформаційна система, призначенням якої є 

автоматизація бізнес-процесів підприємства, що забезпечують взаємодію всіх її підрозділів з 

клієнтами на рівні, визначеному CRM-ідеологією” [1, с. 13]. CRM-система передбачає 

застосування нових управлінських та інформаційних технологій, через які компанії акумулюють 

знання про клієнтів та вибудовують взаємовигідні відносини з ними. Концептуально CRM-система 

реалізується за допомогою спеціального програмного забезпечення і технологій, що уможливлює 

автоматизацію й удосконалення бізнес-процесів у сфері продажу, маркетингу та обслуговування 

ділових партнерів – покупців. Це дає змогу підприємству звертатися до замовників послуг із 

цікавими пропозиціями у найбільш зручний момент часу і за найбільш вдалими каналами зв’язку. 

Сутність стратегії управління діловим партнерством із покупцями розкривається через такі 

критерії: орієнтація на довготривалу перспективу, зважаючи на стратегічне планування і 

прогнозування змін на ринку; вихід на ринок не лише з пропозицією товарів і послуг, але й зі 

засобами вирішення проблем; застосування стратегії і тактики ділового партнерства з покупцями, 

зважаючи на вимоги покупців; індивідуальний підхід до кожного покупця та взаємодія з ним. Тому 

основними цілями CRM-системи є: визначення найбільш успішних ділових партнерів, 

налагодження продуктивної взаємодії із ними, запобігання їх переходу до конкурентів, збільшення 

доходу компанії, підвищення результативності бізнес-процесів, скерованих на залучення та 

утримання клієнтів.  

Для належного інформаційного забезпечення системи управління діловим партнерством із 

покупцями на підприємстві має бути інтегровано облікову та CRM-системи. Насамперед 

зауважимо, що розуміння значення облікової системи в управлінні діяльністю підприємства нами 

розглянуто та виокремлено її структурні елементи та підсистеми, принципи та тенденції розвитку 

[2]. Тому згаданий інтеграційний процес передбачає вирішення комплексу завдань для реалізації 

управлінської функції: 

1) сформувати критерії та порядок оцінки якості інформації для CRM-системи, яка 

створюється у системі бухгалтерського обліку;  

2) розробити методику оцінки якості облікового циклу у CRM-системі та процесу обробки 

облікової інформації;  

3) встановити порядок генерування потрібного менеджерам обсягу даних у системі обліку та 

порядок трансформації облікових даних у аналітичну інформацію.  

Адже основне завдання CRM-системи ‒ через облікове забезпечення досягти достовірного 

відображення інформаційного зворотного зв'язку між ринком та збутовою діяльністю. Достовірне 

планування асортименту виробництва та завантаження виробничих потужностей неможливе без 

інформації про бюджети продажу, яка формується в управлінському обліку.  

Класифікація функцій CRM-системи, запропонована Б. Голденбергом, світовим фахівцем у 

сфері систем управління взаємодією з клієнтами, передбачає 10 компонентів функціональності: 

продажу через управління контактами; управління продажами через прогнозування та аналіз циклу 

продажу, регіональний аналіз та формування звітності; для продажу за телефоном, створення і 

розподілу списку потенційних клієнтів, реєстрації дзвінків, прийому замовлень; управління часом 

та планування; обслуговування клієнтів і відображення інформації про це у звітності; маркетингу 

через управління маркетинговими кампаніями, управління потенційними операціями та клієнтами; 

для вищого керівництва через простоту використання показників звітності; синхронізації даних із 

мобільними користувачами і портативними пристроями; електронної торгівлі, управління 

операціями через Інтернет; для мобільних продажів, генерація і робота зі замовленнями [3, р. 236]. 
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Як бачимо багато компонентів ґрунтуються на обліковому забезпеченні бізнес процесів. Тому для 

глибшого розуміння технології процесу облікового забезпечення ділового партнерства з 

покупцями, виокремимо його основні складові за чотирма блоками функціонування CRM-системи, 

представлених Ліщинською Л. Б. [4, с. 208] : 

1) Облікове забезпечення автоматизації маркетингу – збір і систематизація даних про цільову 

аудиторію, генерація списків потенційних покупців, використання засобів планування та 

контролю, узагальнення облікових даних для кожної цільової групи за видами товару та регіонами, 

розроблення інструментарію для виявлення та аналізу вимог покупців, управління потенційними 

угодами, стану ринку та конкурентів.  

2) Облікове забезпечення автоматизації продажу – облік, прогнозування та аналіз процесу 

продажу, формування показників звітності, аналіз прибутків і збитків за кожним діловим 

партнером, з’ясування чинників, що дадуть змогу залучати потенційних клієнтів.  

3) Облікове забезпечення процесу автоматизації обслуговування клієнтів – формування та 

коригування бази даних про контракти з клієнтом, моніторинг виконання замовлень за даними 

аналітичного обліку, контроль процесів обробки запитів і заяв від клієнтів, формування 

внутрішньої звітності про результати обслуговування клієнтів, створення бази знань про типові 

проблеми та засоби їх вирішення.  

4) Облікове забезпечення процесу управління якістю – застосування інструментарію 

управлінського обліку у контексті безперервного вдосконалення діяльності для постійного 

поліпшення якості роботи компанії. 

Через інтеграцію облікової та CRM-системи здійснюється: збір, систематизація, класифікація, 

аналіз і зберігання інформації про виявлені недоліки ділової взаємодії, групування пропозицій 

замовників щодо розширення функціональності, аналіз якості товарів і послуг. Це дає змогу 

використовувати інформацію для покращення ділового партнерства з покупцями, для прикладу, 

пропонувати актуальні продукти конкретним замовникам чи визначати величину знижок для 

різних сегментів ринку.  

Потреба в різноманітній інформації змінюється залежно від етапу прийняття рішень у процесі 

функціонування CRM-системи: пошук альтернативних варіантів дій і збір даних про них, 

планування діяльності, поточне регулювання та наступний аналіз. Неможливість застосування 

одного методу обліку витрат змушує використовувати комплекс методів обліку витрат на різних 

етапах роботи із покупцями. 

“Тільки об’єктивна інформація є підставою для прийняття результативного управлінського 

рішення у процесі функціонування CRM-системи. При цьому ступінь інформаційного 

забезпечення керівників усіх рівнів управління підприємством визначається здатністю бухгалтерів-

аналітиків використовувати методи калькулювання собівартості продукції і управління витратами, 

планування і бюджетування” [5, с.170]. 

Бюджетне планування і контроль є одними з основних інструментів управлінського обліку, що 

дає змогу правильно розподілити ресурси відповідно до стратегічного плану, пов’язати кількісно 

стратегічні цілі підприємства з оперативними планами та показниками, виявити роль і вагомість 

чинників, що впливають на прийняття управлінських рішень у процесі функціонування CRM-

системи. Бюджетування дає змогу пов’язати завдання CRM-системи з конкретними цілями 

підприємства, чітко визначити відповідальних осіб за кожною сферою та завданням, керувати 

фінансовими ресурсами підприємства, стимулювати керівників відділів до продуктивної роботи. 

Тому бюджетування у процесі функціонування CRM-системи – не лише кількісне обґрунтування 

плану, але й механізм управління діловим партнерством із покупцями, який дає змогу 

координувати роботу співробітників усіх підрозділів підприємства для досягнення спільної мети. 

Лише правильно організований процес фінансового планування і управління бюджетом у процесі 

функціонування CRM-системи дає змогу підприємству розвивати діяльність. 

Іншим інструментом управлінського обліку, через який облікова система інтегрується зі CRM-

системою, є організація та методика калькулювання. Науково обґрунтована організація 

калькулювання на підприємстві дає змогу формувати достовірну й повну інформацію про 

собівартість активів і результати діяльності підприємства, а також окремих його підрозділів. 
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Складаючи кошториси витрат за економічними елементами та статтями калькуляції під час 

впровадження та функціонування CRM-системи, є змога оперативно впливати на них у разі 

виникнення відхилень від плану. Від повноти врахування витрат, у процесі функціонування CRM-

системи, залежить достовірність величини амортизаційних відрахувань та формування окремих 

статей калькуляції витрат діяльності підприємств.  

Схематичне відображення циклу інтеграції облікової інформації у CRM-системі підприємства 

представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схематичне відображення циклу інтеграції облікової інформації у CRM-системі 

підприємства 
Джерело: сформовано автором.  

 

У багатьох організаціях відділи контролю, маркетингу та обслуговування клієнтів поки діють 

незалежно один від одного, через що подання інформації про замовника часто суперечливі, а дії - 

неузгоджені. CRM-система полегшує координацію дій різних відділів, забезпечуючи їх спільною 

платформою обліку для взаємодії з клієнтами, дає кожному з них доступ до повної інформації. 

CRM-система дає змогу збільшити прибутки в розрахунку на одного замовника, підвищити 

ефективність заходів щодо збуту традиційних для компанії товарів і послуг, знизити накладні 

витрати, а також витрати на маркетинг та адміністрування, розширити перелік пропонованих 

товарів і послуг, підняти власний імідж. На рис. 2 представлено схематичне відображення 

інтеграції облікової системи ділового партнерства підприємства із покупцями та CRM-cиcтеми 

підприємства. 

Збір, вивчення та аналіз вхідних даних, формування 

регістрів аналітичного обліку та узагальнення даних у 

синтетичному обліку 

Бюджетування агрегованих облікових даних за центрами 

відповідальності в управлінському обліку 

Аналіз результатів ділової взаємодії, 

коригування планів, підходів, та 

методики калькулювання 

Аналіз ринкових можливостей компанії, 

обмежувальних чинників, переваг і 

попиту покупців 

Процес ділового партнерства через 

відповідні канали і точки контакту 

Розроблення повідомлень і сигналів для 

кожного покупця та ринку загалом 

Функціонування CRM-системи 
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Рис. 2. Схематичне відображення інтеграції облікової системи ділового партнерства 

підприємства з покупцями та CRM-cиcтеми підприємства 

Джерело: сформовано автором. 

 

У класифікації інформаційних систем управління взаємовідносинами з покупцями 

Тімофєєва О. М. виокремлює три підходи до побудови CRM-систем, які можуть бути 

реалізованими разом або окремо: оперативний ‒ забезпечує оперативний доступу до інформації у 

ході контакту з клієнтом під час продажу та обслуговування; колабораційний (співробітницький) ‒ 

призначений для спільного аналізу даних, що характеризують діяльність клієнта і підприємства; 

аналітичний ‒ забезпечує безпосередню участь клієнта в діяльності підприємства і можливість 

впливати на процеси розробки продукту, його виробництво, сервісне обслуговування [6, с. 658-

659]. 

Впровадження такої системи передбачає великі витрати часу та грошових коштів. Беручи до 

уваги напрацювання науковців Шигун М. М. та Ходзицької В. В. [7], нами сформовано основні 

етапи застосування інструментарію управлінського обліку у процесі функціонування CRM-системи 

на підприємстві наведено на рис. 3. 
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аналіз релевантної 
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ділову взаємодію, 
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планів 

Внутрішні 

чинники 

Зовнішні 

чинники 

CRM-система 

Облікова система ділового 

партнерства підприємства із 

покупцями 

Прийняття управлінських рішень щодо доцільності та перспективності ділового 

партнерства підприємства з покупцями 
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Рис. 3. Основні етапи застосування інструментарію управлінського обліку у процесі 

функціонування CRM-системи на підприємстві 

Джерело: сформовано автором. 

 

На першому етапі функціонування CRM-системи на підприємстві найбільш дієвими є 

інструменти стратегічного управлінського обліку “збалансована система показників” та 

“стратегічні карти”, розроблені Р. С. Капланом і Д. П. Нортоном. “Balanced Scorecard” (BSC у 

перекладі “збалансована система показників”) дає змогу збільшити масив інформації для 

прийняття управлінських рішень, спрямованих на довготривалу перспективу розвитку 

підприємства з урахуванням потреб клієнтів, покращення іміджу підприємства, підвищення 

популярності бренду, збільшення асортименту продукції тощо. “Strategy maps” (стратегічні карти) 

інтерпретують схематичну побудову стратегії підприємства, що передбачає цифрове відображення 

успіху підприємства. Залежно від того, до якого типу відноситься підприємство, змінюються 

пріоритети наведених перспектив. 

На другому етапі функціонування CRM-системи, зокрема для оцінки й перегляду діяльності 

функціональних підрозділів (центрів відповідальності), відповідно до прийнятої стратегії бізнесу, 

дієвими є інструменти управлінського обліку ‒ калькулювання на основі діяльності та теорія 

обмежень. “Activity-Based Costing” (АВС, калькулювання на основі діяльності) – діяльність 

підприємства поділяється на бізнес-процеси, кожен із яких поділяється на дрібніші операції, 

визначається фактор витрат за кожним видом операції, визначається ставка розподілу витрат і 

здійснюється розподіл накладних витрат між об’єктами обліку диференційовано за згаданими 

операціями. 

Третій етап функціонування CRM-системи передбачає реінжиніринг процесів, що належать до 

роботи з клієнтами, де інструментами управлінського обліку є “стандарт якості шість сигма” і 

теорія обмежень. “Six Sigma Quality Standard” (стандарт якості шість сигма) передбачає досягнення 

підприємством рівня якості, за якого у загальній мільйонній кількості можливих дефектів буде не 

більше ніж три, чотири або менше. Фінансовим показником є витрати на якість, за якими 

формують звіт. “Theory of Constraints” (ТОС, теорія обмежень), – вимірювання продуктивності 

ґрунтується на чотирьох основних показниках: загальних змінних витратах, продуктивному 

маржинальному прибутку (маржинальному прибутку на основі пропускної здатності), операційних 

витратах та інвестиціях. Адже метою підприємства є збільшення пропускної здатності або 
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зменшення змінних чи операційних витрат, що приведе до зростання прибутку підприємства, 

збільшення інвестицій і, як наслідок, зростання грошових потоків.  

На четвертому етапі вибираються програмні продукти для забезпечення роботи з клієнтами. 

Інструментом управлінського обліку є політика відкритої звітності. “Open Book Management” 

(політика відкритої звітності) передбачає, що персонал бере безпосередню участь в управлінні 

підприємством, а цілі підприємства стають цілями кожного окремого працівника. При 

впровадженні CRM-системи компанія аналізує процеси бізнесу, додатки і технології, які вона 

використовує для роботи з клієнтами, визначає терміни впровадження, бюджет і плановані 

результати. Саме тому чітко структуровані етапи застосування інструментарію управлінського 

обліку для впровадження CRM-системи на підприємстві дають змогу краще розуміти план дій та 

визначити обсяг часу, якого потребує кожен із етапів. Найбільш затребувані програмні продукти на 

світовому ринку: “Вpm’online Sales”, “Microsoft CRM”, “Oracle”, “Salesforce”, “Sales Expert (Quick 

Sales)”, “SAP”, “TerraSoft CRM”, “WinPeak CRM”, ін.  

Найбільші вітчизняні виробники бухгалтерського програмного забезпечення (“ABBY”, “1С”, 

“Галактика”, “Парус”, “Terrasoft”, “SAAS” ін.) вже включили CRM-модулі до своїх програм. 

Рекомендувати ці модулі можна діючим користувачам відповідних систем, причому з 

мінімальними потребами в CRM-системах. Щороку багато світових аналітичних агентств публікує 

свої рейтинги інформаційних систем і технологій. Системи оцінюються за значним переліком 

критеріїв і зазвичай багато систем не потрапляють через невідповідність стандартам. 

На рис.4 представлено рейтинг CRM-систем світу від аналітичного агентства “Forrester Wave” 

[8]. Лідерами на світовому ринку CRM-систем для великих підприємств є “Microsoft”, “Oracle”, 

“Salesforce”. На рис. 5 представлено рейтинг CRM-систем для малого і середнього бізнесу світу від 

аналітичного агентства “Forrester Wave” [8]. Лідерами на світовому ринку CRM-систем для малого 

і середнього бізнесу є “Вpm’online Sales”, “Microsoft”, “Oracle”, “Salesforce”. Проте варто 

зауважити, що до лідерства для усіх суб’єктів бізнесу близьке розташування має система “SAP”, 

яка інтенсивно впроваджується в Україні, успішно інтегруючи  CRM-систему з обліковою 

системою підприємства. 

Зауважимо, що групою експертів, станом на початок 2018 року, серед найкращих CRM-систем, 

інтегрованих  із обліковою системою для України названі: “bpm’online sales, Битрикс24, Microsoft 

Dynamics CRM, OneBox, CRM/ERP програма, amoCRM, SaaS CRM система, Мегаплан Продажі, 

1С:CRM, LiraCRM, Хмарна CRM, SugarCRM, Tend CRM, Real Estate CRM, ПАРУС ‒ Менеджмент 

і Маркетинг,  NetHunt CRM, vTiger CRM, Open-source CRM система” [9]. 

 
Рис. 4. Рейтинг CRM-систем світу для великих підприємств від аналітичного агентства 

“Forrester Wave” 
Джерело: представлено автором за [8]. 
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Ще раз наголошуємо, що CRM-система не функціонує автономно, для повноцінної роботи 

потрібна інтеграція її з обліковою системою, у тому числі й із фінансовим обліком. Різниця між 

обліковою системою та CRM-системою проявляється у функціях, які виконують ці системи. У 

обліковій системі фіксується факт, що відбувся: факт відвантаження товару або факт надходження 

грошових коштів. Облікова система оперує документами із числовим наповненням. У той же час 

головним елементом CRM-системи є покупець і процес побудови ділового партнерства компанії 

стосовно покупця. 

 
Рис. 5. Рейтинг CRM-систем на світовому ринку для малого і середнього бізнесу від 

аналітичного агентства “Forrester Wave” [8]. 
Джерело: представлено автором за [8]. 

 

Маючи лише облікову систему, не можливо чітко вказати скільки було здійснено телефонних 

розмов, зустрічей, які були підписані документи, хто візував, скільки часу витрачено для 

відвантаження товару. Знайомство з покупцем в обліковій системі починається тільки з моменту 

фіксації факту продажу, тоді як для CRM-системи факт продажу ‒ це лише один із етапів ділового 

партнерства з покупцем. 

У обліковій системі ділового партнерства з покупцями фокусується увага на взаємодії з 

клієнтами, чим ставиться перед адміністративним персоналом підприємства завдання щодо 

максимізації прибутку, який забезпечується кожним покупцем. У CRM-системі відбувається збір 

інформації про ділових партнерів на усіх етапах життєвого циклу такої взаємодії (залучення, 

утримання), що використовується для ведення бізнесу шляхом побудови взаємовигідних відносин. 

CRM-система є не лише програмним продуктом, а елементом бізнес-стратегії побудови стійких 

ділових відносин компанії. Тому важливими є якість обраної CRM-системи та наявність 

перспектив для її вдалої інтеграції з обліковою системою ділового партнерства підприємства з 

покупцями. 

Отже інтегративні тенденції розвитку облікової системи ділового партнерства підприємств із 

покупцями  розкриваються через застосування інструментарію управлінського обліку для дієвого 

впровадження CRM-системи на підприємстві, а також через тісну інтеграцію зі системою 

фінансового обліку, що дає змогу детально сегментувати клієнтську базу, вибудовувати 

персоналізовані комунікаційні сценарії, зважаючи на фінансову історію покупців. Констатуємо, що 

достовірне планування асортименту виробництва та завантаження виробничих потужностей 

неможливе без інформації про бюджетні показники продажу, які отримуються зі CRM-системи, 

застосовуючи інструменти управлінського обліку для досягнення бажаного ефекту від ділової 
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взаємодії. Доведено, що ступінь інформаційного забезпечення керівників усіх центрів 

відповідальності визначається здатністю бухгалтерів-аналітиків вміло використовувати методи 

калькулювання і управління витратами, способи планування і бюджетування, які є найбільш 

дієвими інструментами управлінського обліку.  

Перспективами подальших досліджень є з’ясування нових можливостей інтеграції CRM-

системи в управлінську діяльність підприємства, що уможливить зменшення витрат і ризиків, 

збільшення внутрішньої віддачі такої системи. Відповідно рекомендуємо залучати ширший 

інструментарій управлінського обліку для збільшення майбутніх економічних вигод підприємства 

від ділового партнерства із покупцями на ринку. 

 

Список використаної літератури 

1. Висоцька М. Є. Застосування CRM-системи в процесі прийняття управлінських рішень на виробничому 

підприємстві / М. Є. Висоцька. ‒ Х. : Інфодиск, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM),12 см. – Систем. 

вимоги: Pentium; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.  

2. Струк Н. С. Сутнісна характеристика облікової системи підприємства / Н. С. Струк, Н. В. Хоча // Вісник 

Національного університету “Львівська політехніка”: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 

становлення і проблеми розвитку. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська 

політехніка». ‒ 2012. ‒ № 721. ‒ 323 с. ‒ С. 236-241.  

3) Barton J. Goldenberg. CRM Automation Prentice. Hall Professional, 2002. – 294 р. 

4) Ліщинська Л. Б. Основні аспекти автоматизації роботи з клієнтами засобами CRM-систем / 

Л. Б. Ліщинська // Вісник Хмельницького національного університету. ‒  Хмельницький. ‒ 2015. ‒ № 5. ‒ 

С. 206-209. 

5) Ромашко О. М. Особливості управлінського обліку витрат підприємства / О. М. Ромашко // Вчені записки 

університету “Крок”. Серія Економіка. ‒ 2014. ‒ № 36. ‒ С. 167-174.  

6) Тімофєєва О. М. CRM-стратегія клієнт-орієнтованого маркетингу / О. М. Тімофєєва // Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. ‒ 2009. ‒ Вип. 2. ‒ С. 656-663. 

7) Шигун М. М. Методичний інструментарій стратегічного управління витратами / М. М. Шигун, 

В. В. Ходзицька // Часопис економічних реформ. ‒ 2014. ‒ № 3. ‒ С. 39-46. 

8) Рейтинг лучших CRM-систем 2017 года. URL: https://coprime.com.ua/ru/ blog/2017/05/25/crm-rating-2017. 

9) Топ 10 лучших CRM систем для Украины. URL: http://www.livebusiness.com.ua/tools/crm/. 

 

Стаття надійшла до редколегії 12.01.2018 

Прийнята до друку 01.02.2018 

INTEGRATIVE TENDENCIES OF DEVELOPMENT THE ACCOUNTING 

SYSTEM OF BUSINESS PARTNERSHIP WITH CUSTOMERS 

N. Struk  

Ivan Franko National University of Lviv  

The article contains author’s evidence of urgency and importance of investigation the integrative 

tendencies of development the accounting system of business partnership with customers in the 

process of the CRM-system (Customer Relationship Management) functioning. The CRM-system 

application let to increase the accounting efficiency of economic transactions with customers, which 

allows making the managerial decisions based on maintaining a unified customer base. The business 

processes automatization in the interaction with clients optimizes marketing processes and ensures the 

company’s competitiveness in the market. The main author’s purpose was to investigate the integrative 

trends of development the accounting system of business partnership with customers in the process of 

CRM-system functioning. The scientific significance of the research is the systematization of the 

scientific approaches to the development of the enterprise’s accounting system and the experts’ 

practical views regarding the functional essence of the CRM-system, which made it possible to present 

integrative trends of development the accounting system of business partnership with customers. The 



ІНТЕГРАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА …  

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 

 

223 

practical value of the research belongs to presentation the rating of systems’ automatization of the 

business partnership with the customers, as well as to distinguishing the main stages of using the 

management accounting tools in the process of CRM-system implementation at the enterprise. 

The results of study let to make a conclusion that the integration trends of development the 

accounting system of business partnership with customers are disclosed through the use of 

management accounting tools for the effective implementation of the CRM-system at the enterprise, as 

well as through close integration with the financial accounting system, which allows to segment the 

client base, to create the personalized communication scenarios by taking into account the customers’ 

financial history. Accordingly, the reliable planning of the production assortment and loading of 

production capacity is impossible without the information on the budget indicators of sales received 

from the CRM-system by using the management accounting tools with the aim to achieve the desired 

effect of business interaction. It is proved that the level of managers’ information provision at all 

centres of responsibility is determined by the accounting analysts’ ability to skilfully use the methods 

of calculation and cost management, as well as planning and budgeting methods, which are the most 

effective tools of managerial accounting. 

Key words: budgeting, business partnership with customers, management accounting tools, 

integrative trends, costing, cost management, management solution, CRM-system. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИЙ 

ДОСВІД  

О. Терешко, Л. Яструбецька, І. Демиденко 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Визначено та обґрунтовано недоліки організації податкового контролю в Україні, зокрема 

способів його здійснення, проаналізовано відповідний зарубіжний досвід і запропоновано 

заходи, спрямовані на удосконалення вітчизняної системи адміністрування податків у сучасних 

умовах її реформування. 

Ключові слова: податкові платежі, податкові органи, податковий контроль, способи 

податкового контролю, податкове навантаження, податкова звітність, ефективність роботи 

податкових органів. 

Одним із важливих чинників економічного зростання будь-якої країни є ефективна податкова 

політика. Адже саме податки виступають основним універсальним фінансовим інструментом за 

допомогою якого держава може регулювати відповідні економічні та соціальні процеси, 

стимулюючи або стримуючи їх розвиток. Усім також відомо, що саме податки – це істрично 

найдавніша форма фінансових відносин між державою та членами суспільства і з плином часу їх 

вплив на економічну систему країн лише зростає. 

Сьогодні, в умовах глобалізації загалом та євроінтеграції зокрема, податкову систему 

вважають однією із невідʼємних складових механізму формування, забезпечення і зміцнення 

фінансової безпеки будь-якої держави. 

У свою чергу, як показали різноманітні дослідження, ефективність податкової політики 

залежить не лише від рівня податкового навантаження на субʼєктів господарювання, а й від 

багатьох інших чинників, серед яких найважливішим вважаємо організацію податкової роботи 

фіскальних органів. Нажаль, в Україні, система державного адміністрування податків не 

забезпечує належного виконання передбачених податковою політикою функцій та завдань, тому, 

дослідження проблем її організації загалом та податкового контролю, зокрема, вважаємо 

актуальним і необхідним в сучасних умовах реформування державних фінансів. 

У даному контексті варто зауважити, що теоретичні основи та практичні аспекти податкового 

контролю в Україні і зарубіжних країнах знайшли своє відображення у працях багатьох науковців, 

зокрема: В. Андрущенка, Г. Балашова, З. Варналія, В. Вишневського, Ю. Іванова, О. Замасло, 

А. Крисоватого, А. Кізими, В. Кміть, І. Луніної, Д. Реви, А. Соколовської, Н. Ткаченко, 

О. Шевченко та інших. 

Водночас, проблеми, пов’язані з організацією ефективної податкової роботи вітчизняних 

конролюючих органів, яка може забезпечити повноцінне наповнення різних видів бюджетів, 

зниження частки тіньової економіки та одночасне дотримання балансу прав і інтересів як держави, 

так і платників податків залишаються невирішеними та потребують подальших досліджень. При 

цьому, для кращого пошуку можливих варіантів їх розвʼязання, вважаємо доцільним і необхідним 

аналіз відповідного зарубіжного досвіду, особливо тих країн, які досягли значно більшого успіху у 

сфері розвитку економіки та права. 

Таким чином, мета нашого дослідження полягає у визначенні найважливіших сучасних 

недоліків організації податкового контролю в Україні та напрямів його вдосконалення з 

урахуванням відповідного зарубіжного досвіду. 
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Отож, насамперед, розглянемо сутність поняття “податковий контроль” та окремі особливості 

його реалізації у вітчизняній практиці. Згідно Податкового кодексу України (далі – ПКУ), 

податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою 

контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також 

дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та 

касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючі органи [1]. При цьому, статтею 62 ПКУ передбачено 3 основні 

способи здійснення податкового контролю, а саме: ведення обліку платників податків, 

інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів та перевірки і звірки 

відповідно до вимог чинного вітчизняного законодавства. У свою чергу, ведення обліку платників 

податку передбачає створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за 

правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових 

санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

діяльності контролюючих органів передбачає комплекс заходів із збору, опрацювання та 

використання інформації, необхідної для виконання покладених на них функцій та завдань [1]. 

Очевидно, що у підсумку, усі зазначені способи податкового контролю мали б забезпечити 

ефективність адміністрування податків і, таким чином, - сприяти виконанню державою своїх 

функцій. Однак, вітчизняні реалії сучасного стану справ у зазначеній сфері свідчать про наявність 

серйозних проблем, першочерговими з яких вважаємо: складність обчислення і сплати податків; 

процедур та правил обліку платників податків, особливо в частині формування і подання 

відповідної податкової звітності; недосконалість інформаційно-аналітичного забезпечення 

податкової роботи, а також відсутність партнерських взаємовідносин між державою, в особі її 

представницьких, у тому числі й фіскальних органів та платниками податків. Саме ці чинники, на 

наш погляд, стають сьогодні причинами порушень податкового законодавства, сприяють 

зростанню частки тіньової економіки та суттєво знижують інвестиційний імідж держави як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому фінансовому ринках. 

Підтверджують зазначені висновки результати досліджень Групи Світового банку та 

аудиторської компанії Price Waterhouse Coopers (далі – PwC) щодо стану оподаткування у різних 

країнах (рейтинг “Paying Taxes”). Таке щорічне дослідження проводиться, починаючи з 2006 року. 

Країни ранжуються за показником простоти сплати податків, а перше місце – найбільш високий 

показник. Дослідження базується на оцінці нормативних актів, що регулюють діяльність малих та 

середніх підприємств. Окрім того, рейтинг “Paying Taxes” є складовою рейтингу “Doing Business”, 

який оцінює легкість ведення бізнесу у світі [13]. Важливо також зазначити, що рейтинг “Paying 

Taxes” визначається на основі чотирьох індикаторів, зокрема: кількість податкових платежів; 

загальна ставка податку; час, витрачений на підготовку й подання податкової звітності та сплату 

податку, а також – індекс ефективності роботи податкових органів після подачі звітності (індекс 

пост-подачі).  

У 2012 році, коли Україна вперше потрапила до числа країн, які досліджувались, ми отримали 

181 місце зі 182 країн [8]. За результатами рейтингу “Оподаткування 2017” Україна займала 

84 позицію. Однак, у рейтингу “Оподаткування 2018” стався неймовірний прорив і позиція нашої 

держави покращилась майже вдвічі, з 84 до 43 місця серед 190 країн. Таким чином, Україні вдалося 

поставити відразу два рекорди – індивідуальний, який враховує позицію країни у загальному заліку 

та регіональний – такого швидкого росту у Східній Європі ще не спостерігалося. Зауважимо, при 

цьому, що лідерами рейтингу є країни, в яких оподаткування майже відсутнє, ‒ це зокрема ОАЕ, 

Катар, Гонконг [11].  

Згідно з оприлюдненими даними, загальне податкове навантаження (яке враховувало 

загальний розмір ставок податків) в Україні становить – 37,8 %, тоді як у ЄС – 40,5 %, а загальний 

світовий показник – 39,9 % [10]. Водночас, Україна займає третю позицію за кількістю податкових 

платежів, яких є 5, тоді як у США – їх є 11; у Франції, Німеччині та Нідерландах – 9; у 

Великобританії – 8, а в Швейцарії -19 (див. табл. 1). Загалом у Європі цей показник становить в 

середньому – 12, у регіоні – 16,2, а в світі – 24. За свідченнями експертів, саме така невелика 

кількість податкових платежів, а також зменшення податкових ставок, особливо зниження ставки 
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єдиного соціального внеску, забезпечили нам таку високу позицію в рейтингу. Іншими 

позитивними кроками у напрямі податкового контролю стали відносно прості процедури 

уточнення податкових декларацій та відшкодування ПДВ за неекспортними операціями, а також 

узгодження правил податкового і бухгалтерського обліку [8;13]. Водночас,  

Таблиця 1 

Основні показники оподаткування в Україні та зарубіжних країнах 

за рейтингом “Paying Taxes 2018” 

№ Країна 

Позиція 

країни в 

загальному 

рейтингу 

Загальна 

кількість 

податкових 

платежів 

Загальне 

податкове 

навантаження 

(загальна 

ставка 

податку,% ) 

Загальний 

час на 

підготовку, 

подання 

звітності та 

сплату 

податків 

(год.) 

1 США 36 11 43,8 175 

2 Великобританія 23 8 30,7 110 

3 Франція 54 9 62,2 139 

4 Німеччина 41 9 48,9 218 

5 Нідерланди 20 9 40,7 119 

6 Австрія 39 12 51,8 131 

7 Італія 112 14 48,0 238 

8 Литва 18 11 42,7 109 

9 Латвія 13 7 35,9 169 

10 Естонія 14 8 48,7 50 

11 Швейцарія 19 19 28,8 63 

12 Швеція 27 6 49,1 122 

13 Норвегія 28 4 37,5 83 

14 Фінляндія 12 8 38,4 93 

15 Польща 51 7 40,5 260 

16 Україна 43 5 37,8 328 

17 Молдова 32 10 60,5 181 

18 Японія 68 14 47,4 151 
Примітка: сформовано на основі джерела [11]. 

зазначені фактори все ж не дали можливості Україні потрапити у першу 20-ку найкращих за 

рейтингом держав. Більше того, багато країн, кількість платежів і ставки податків у яких суттєво 

перевищували такі ж відповідні показники у нашій державі, ‒ отримали кращі позиції в рейтингу. 

Так, наприклад, США, маючи обсяг податкового навантаження 43,8 % та 11 податкових 

платежів, ‒ отримали 36-те місце; Австрія, з навантаженням у 51,8 % та 12-ма податками, ‒ посіла 

39-ту позицію; Швеція з податковим навантаженням у 49,1 % та 6-ма податковими платежами 

стала 27-ю, а Естонія, маючи 8 податкових платежів та навантаження у 48,7 %, ‒ отримала 14 місце 

(див. табл. 1). Отже, ми отримали чергове підтвердження вищезазначеного висновку про те, що в 

сучасних умовах розвитку світової економіки, кількість податків та розмір податкових ставок – це 

не єдині, і не основні фактори, які визначають ефективність податкової політики. Проведені 

дослідження показали, що більш важливим чинником сьогодні є організація податкового контролю 

і, насамперед, в частині обліку платників податків та інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності контролюючих органів. Бо саме такі способи здійснення контролю визначають 

процедури та правила податкового обліку, форми податкової звітності та особливості її подання й 

опрацювання, а в кінцевому підсумку – час, витрачений субʼєктами господарювання на виконання 

свого обовʼязку щодо обчислення, нарахування і сплати податків. Власне саме цей останній 
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фактор – фактор часу, попри малу кількість різновидів податкових платежів та відносно невелике 

податкове навантаження, відкинув Україну на 43-тю позицію у вищезгаданому рейтингу, 

дозволивши іншим багатьом країнам нас випередити. Порівняймо знову лише деякі дані: в Україні, 

при наявності 5-ти основних податкових платежів і загальної ставки податку – 37,8 %, час, який 

витрачається субʼєктами господарювання на підготовку й подання звітності та на сплату податків, 

складає в середньому ‒ 328 годин (див. табл. 1, рис. 1). 

Рис. 1. Оподаткування в Україні та зарубіжних країнах за рейтингом “Paying Taxes 2018” 
Примітка: сформовано на основі джерела [11]. 

 

Це найбільший показник як серед європейських країн, так і в загальносвітовому масштабі. У 

ЄС середнє його значення становить – 161 годину, а середній світовий показник – 240 годин [10].  

Якщо детальніше розглянути обрані нами країни, то отримаємо такі дані: у США на підготовку 

звітності та сплату 11 податків витрачають 175 годин, у Німеччині на 9 різновидів податків 

витрачають 218 годин, у Великобританії – на 8 податків необхідно витратити 110 годин, а в 

Естонії – всього 50 годин. Відповідно Великобританія отримала 23 місце в загальному рейтингу, а 

Естонія, - 14-те. І це при тому, що загальна ставка податку у Великобританії складає 30,7%, а в 

Естонії – 48,7 %. Важливо також зауважити, що за індексом пост-подачі український показник 

складає 85,95 при європейському ‒ 81,6, тобто суттєво не програє, отже, саме організація обліку та 

інформаційно-аналітичне забезпечення податкової роботи потребують сьогодні першочергової 

уваги органів законодавчої і виконавчої влади в контексті податкових реформ.  

Для пошуку варіантів вирішення таких надзвичайно складних завдань, розглянемо знову 

відповідний зарубіжний досвід. При цьому, необхідно зауважити, що особливості реалізації різних 

способів податкового контролю залежать, насамперед, від характеру взаємовідносин між державою 

та платниками податків. Загалом, у світовій практиці виділяють три моделі таких 

взаємовідносин [7]: 1) – домінування держави у взаємовідносинах “держава – платники податків”; 

2) – домінування платника у взаємовідносинах “держава – платники податків”; 3) – модель 

“взаємних зобовʼязань”.  

Відповідно, у першому варіанті платники податків розглядаються як постачальники 

фінансових ресурсів, що наділені, насамперед, обовʼязками. Останнє, в свою чергу, зменшує 

зацікавленість субʼєктів господарювання у добровільному виконанні своїх податкових зобовʼязань 

та збільшує адміністративний тиск і державний контрольний апарат.  
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У другій моделі – внаслідок слабкого державного апарату та безконтрольних дій платників 

податків ухилення від оподаткування також зростає, що у підсумку може спричинити кризу 

державних фінансів і посилення державного контролю аж до домінування держави над платником.  

У третій моделі – всі субʼєкти податкових відносин є рівноправні і діяльність кожного з них 

підконтрольна та підзвітна. При цьому платник розглядається не як обʼєкт контролю, а як рівний 

партнер, який сплачує платежі податкового характеру за отримання належних послуг та гарантій з 

боку держави. Таким чином, повністю погоджуємось із висновками дослідників про те, що 

вдосконалення системи адміністрування податків, у тому числі й податкового контролю, - має 

розпочинатись із налагодження партнерських взаємовідносин між державою, в особі відповідних 

органів та платниками податків [7; 12]. 

У даному контексті цікавим, на наш погляд, є досвід США. Серед основних завдань податкової 

служби США виділяють: 

- збільшення надходжень від добровільної сплати податків; 

- полегшення процедури сплати податків для платників податків; 

- підвищення якості та ефективності роботи служби і більш повне задоволення запитів 

клієнтів. 

Загалом, взаємовідносини податкової служби та платника податків будуються на двох 

передумовах: по-перше, всі інструктивні матеріали з оподаткування правильні і якщо платник 

податків не згоден з положеннями інструкції, то він повинен це довести в суді; по-друге, платник 

податку спочатку завжди правий і тільки рішення суду може змінити ситуацію. Тому запит 

додаткової інформації або перевірка можуть призвести не до збільшення податку, а до повернення 

переплачених сум [9, с. 93]. 

Якщо ж платник податків не згоден з результатами перевірки, то він має право оскаржити їх у 

Відділі оскаржень ФПУ, Податковому, Апеляційному або Окружному суді.  

Також цікавим є підхід до податкового контролю у Франції. І попри те, що у згадуваному нами 

вище рейтингу ця країна відстає від України на 11 позицій (54 місце), для підготовки податкової 

звітності та сплати 9-ти податків при загальній ставці – 62,2 % у Франції витрачають всього 

139 годин (див. табл. 1, рис. 1). Якщо платник податків не подав у належний термін податкову 

декларацію і не реагує протягом 30 днів на вимогу її надати, а також у разі відсутності відповіді на 

запити податкового органу або в разі перешкоди податковій перевірці – застосовується спеціальна 

процедура “taxation dʼoffice”. Податкові органи самостійно оцінюють базу оподаткування на 

підставі доступної їм інформації і направляють повідомлення, яке платник податків може 

оскаржити лише в судовому порядку [2, с. 155]. Саме тому у Франції дуже широко застосовується 

право на отримання різноманітної інформації як у платників податків, так і в третіх осіб [6]. 

Контроль з виїздом на місце зазвичай здійснюється за наявності серйозних підстав для підозр у 

приховуванні великих сум доходів. Перевірки як правило проводять за три попередні роки. 

Спеціальних положень про частоту перевірок у законодавстві немає, однак за рідкісними 

вийнятками, повторні перевірки щодо одного періоду не проводять. 

Відносини між податковим органом і платником податків будуються у формі обміну думками: 

кожна сторона відстоює свою правоту. Податкові органи зобов'язані письмово відповідати на 

запитання платника податків, останній може використовувати ці відповіді для свого захисту. 

Крім зазначеного, важливо також зауважити, що сьогодні для налагодження партнерських 

взаємовідносин між платниками податків та державою першочергове значення, на наш погляд, 

мають саме якісні показники функціональної ефективності роботи фіскальних органів [3; 4; 12]. 

Серед таких показників, насамперед, варто виділити: рівень кваліфікації працівників податкових 

органів; морально-етичний рівень персоналу фіскального відомства та самооцінка інтенсивності 

його зусиль з підвищення власної репутації, а також якість законодавства у сфері оподаткування. 

Перелічені чинники у своїй сукупності разом із рівнем корупції у податкових органах та в державі 

загалом, формують ставлення платників податків до податкової служби, рівень податкової моралі і 

культури суспільства, а в підсумку, ‒ частку тіньової економіки, рівень податкової та фінансової 

безпеки держави. У даному контексті, важливу роль, на наш погляд, має також статус фіскального 

відомства. Враховуючи досвід зарубіжних країн, абсолютно погоджуємось із пропозиціями щодо 
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необхідності трансформації ДФС України [5]. Таким чином, підсумовуючи результати проведеного 

дослідження, пріоритетними вважаємо удосконалення якісних параметрів роботи податкових 

органів та удосконалення обліку платників податків та інформаційно-аналітичного забезпечення 

податкової роботи.  
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EXPERIENCE 
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Among the various problems of reforming the domestic financial system, special attention are 

needed the questions of improving the her tax component. After all, taxes are the main source of 

financial resources of the state and an important financial instrument for regulating socio-economic 

development of society. By performing such a dual role, taxes directly affect the state of public 

finances, on the one hand, and on the results of business entities, from the other. As a result, the 

efficiency of administering tax payments, including tax control, significantly affects the share of the 

shadow economy in the state and its level of financial security. The main weaknesses of the 

organization of tax control in Ukraine are substantiated and analyzed. Research has shown that in 

today's conditions of development of the world economy, the tax administration system has a priority 

in the system of administration of taxes, not tax rates and their number, but the time spent by business 

entities for tax reporting and taxation. Thus, today the improvement requires, first of all, the system of 

tax payers accounting and informational and analytical support of tax work. Particular attention is also 

devoted to the problem of establishing partnerships between the state and taxpayers.  

Key words: tax payments, tax authorities, tax control, methods of tax control, tax burden, tax 

reporting, efficiency of tax authorities. 
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СТАРТАПИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

С. Тесля, Р. Ільків  

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Розглянуто теоретичні аспекти стартапів, виокремлено основні джерела їх фінансування. 

Проаналізовано проблеми створення потенційно успішних вітчизняних стартапів. Доведено 

необхідність посилення ролі держави у розвитку стартап-компаній та запропоновано шляхи і 

інструменти їх стимулювання. 

Ключові слова: стартап; інновації; інноваційна діяльність; інвестиційна діяльність; 

венчурна компанія. 

Вирішення сучасних проблем розвитку економіки України передбачає, насамперед, створення 

умов для економічного зростання за рахунок впровадження інновацій. Саме інновації є 

ефективним засобом подолання кризових явищ, просування на ринок конкурентоспроможної 

продукції та розвитку ринку високих технологій. Формування інноваційної економіки сприяє 

ефективному соціально-економічному розвитку країни. Досвід найбільших інноваційних країн 

світу доводить, що саме розвиток малого бізнесу є рушійною силою інноваційного 

підприємництва. Саме тому, для розвитку вітчизняної економіки актуальними стають проекти та 

бізнес ідеї, створені на основі інновацій. 

На сьогодні відомо чимало історій успіху українських стартапів. Інноваційні розробки, 

створені нашими співвітчизниками, дають змогу залучити чималий обсяг інвестицій та сприяють 

соціально-економічному розвитку держави. В Україні розробляється велика кількість стартапів у 

різних галузях, від сільського господарства до ІТ сфери, які мають значний потенціал. 

Практичні особливості реалізації стартап проектів та перспективи розвитку малого 

інноваційного підприємництва найбільш повно представлені в працях зарубіжних фахівців. Різні 

аспекти менеджменту стартапів представлені в роботах C. Бланка, К. Гильбо, Б. Купера, 

Д. Маллінса, Н. Пателя, Б. Фелда, В. Харниша та інших. В той же час, з огляду на актуальність 

окресленої проблематики для нашої країни, спостерігається активізація інтересу до неї з боку 

вітчизняних економістів. Зокрема, можна виділити праці М. Барабаш, Ж. Говорухи, 

Д. Збанацького, Н. Івашова, М. Кравченко, О. Корнуха, М. Мальчика, О. Попка, Н. Ситник, 

Э. Чазова інших. З науково-практичної точки зору проблематика стартапів в Україні досліджена 

недостатньо. Попри значний світовий досвід  вітчизняні стартапи мають свої особливості 

становлення і розвитку, що зумовлено, з одного боку, глобалізаційними процесами, а з іншого – 

особливостями національної економіки.  

З огляду на зазначене, основною метою дослідження є виявлення проблем, що перешкоджають 

успішній реалізації  вітчизняних стартапів, а також визначення перспективних напрямів розвитку 

інноваційного підприємництва в Україні. 

Поняття “стартап” (з англ. “start up” ‒ запускати) є порівняно новим для України, проте вже 

набуло значної популярності, особливо серед молодих людей, оскільки саме їх оригінальні ідеї, 

цілеспрямованість та наполегливість дають змогу реалізувати нові проекти. Загалом стартапом 

називають новостворену компанія, діяльність якої базується на використанні інноваційних ідей та 

технологій. До основних ознак стартапу можна віднести: новаторство, швидке зростання, 

необхідність залучення інвестицій, високий рівень невизначеності тощо. 

Ключовою проблемою інноваційного бізнесу є складність отримання фінансування. Маючи 
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навіть геніальну ідею, організувати виробництво та просування продукту на її основі без 

зовнішньої матеріальної допомоги молодим підприємцям неможливо. Існують різні способи 

залучення інвестицій до фінансування стартапів. 

На початковому етапі стартапу інвесторами найчастіше виступають засновники, їх родичі або 

друзі. В англійській мові закріпилося скорочення 3F, яке описує перших інвесторів більшості 

стартапів ‒ friends, family and fools (з англ. ‒ “друзі, родина і дурні”) [1]. Початкові кошти 

покривають витрати команди на проживання, розробку бізнес-плану і прототипу майбутнього 

продукту. Але обсяг власних та сімейних коштів здебільшого є незначним. Крім того, в нинішніх 

умовах економічної та політичної нестабільності в Україні, це джерело фінансування стартапів має 

більш теоретичний, ніж практичний характер, оскільки платоспроможність населення перебуває на 

вкрай низькому рівні. 

Іншим джерелом фінансування нових проектів є краудфандінг – це колективна, добровільна 

співпраця людей, які об’єднують свої ресурси з метою фінансування і підтримки інших людей. 

Прикладом найвідомішого світового онлайн-центру краудфандінгу є проект “Kickstarterr” – 

стартап, який заснований на добровільному внесенні грошових коштів в інвестиційні проекти. 

В Україні розвиток краудфандингу почався зі створення у 2009 р. блогу, де люди ділилися 

своїми ідеями, – платформи соціальних інновацій Big Idea. У 2012 р. Big Idea запустила на своєму 

сайті краудфандингову платформу Спiльнокошт. На сьогодні за допомогою Спільнокошта 

профінансовано більш ніж 150  проектів, до яких долучилося 21 215 осіб. Загальна сума 

фінансування складає понад 10 млн грн [2]. 

Первинну фінансову підтримку на доволі лояльних умовах, порівняно з іншими інвесторами, 

стартапам можуть надавати і грантові організації. Суть діяльності грантових організацій полягає у 

наданні фінансової підтримки молодим креативним людям із прогресивними ідеями. Так, в Україні 

є конкурси стартапів з призовим фондом як грантом. Наприклад, за три роки існування конкурсу 

хардверних стартапів Vernadsky Challenge cтартапи-переможці отримали сумарно 5 мільйонів 

гривень грантового фінансування. Також існують конкурси стартапів, в яких вони змагаються не за 

грант, а за інвестиції у свій проект. Одним з таких є Sikorsky Challenge, який в 2015 році зміг 

залучити близько26 млн дол. інвестицій для проектів-учасників конкурсу[1]. 

Головними ж інвесторами стартапів сьогодні виступають венчурні фонди, бізнес-ангели та 

бізнес-акселератори (бізнес-інкубатори) . 

Венчурний фонд (англ. Venture fund ‒ ризикований фонд) ‒ інвестиційний фонд, що 

орієнтований на роботу з інноваційними підприємствами та проектами. До особливостей 

венчурного фінансування можна віднести: відносно невелика частка в капіталі компанії, яка 

завжди менша контрольного пакету; інвестиції на ранніх стадіях проекту; участь фонду в у 

правлінні стартапом; продаж частки компанії після виходу продукції на ринок; диверсифікація 

ризиків. Звичайний термін венчурної інвестиції становить 3-5 років, а в деяких випадках термін 

може сягати 7-8 років [3]. 

“Бізнес-ангели” ‒ це відносно нова для України категорія інвесторів, хоча у всьому світі вона 

вважається однією з найбільш результативних. Саме за підтримки бізнес-ангелів стартували такі 

всесвітньо відомі стартапи, як Twitter, Google, PayPal, Facebook, Skype.  

Бізнес-ангели – це фізична особа, яка готова вкладати власні кошти в стартап на початковому 

етапі (або навіть на нульовому), в обмін на частку в майбутньому підприємстві. Більшість бізнес-

ангелів інвестують паралельно в кілька проектів, заздалегідь розраховуючи, що частина з них не 

окупить вкладених коштів, деякі вийдуть на мінімальну заплановану рентабельність, і лише 

незначна їх частина дадуть прибуток у розмірі 1: 5 або 1:10 по відношенню до суми інвестицій. Від 

портфельного інвестора бізнес-ангел відрізняється тим, що він готовий не тільки вкладати 

фінансові кошти, а й допомагати власними діловими зв’язками та досвідом роботи на ринку [2]. 

Наступним джерелом фінансової підтримки стартапів є бізнес-акселератори (бізнес-

інкубатори), які являють собою як установи, так і організовані ними програми інтенсивного 

розвитку компаній через менторство, навчання, фінансову та експертну підтримку в обмін на 

частку в капіталі компанії. Характерною особливістю акселераторів є те , що вони пропонують 

структуровану програму, яка допоможе команді відпрацювати свою бізнес-модель, набути потрібні 
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зв’язки і збільшити продаж. Головною відмінністю акселераторів від бізнес-інкубаторів для 

традиційного малого та середнього бізнесу є програма акселерації, яка триває від 3-х місяців до 

півроку (в бізнес-інкубаторі програма може тривати від 1 до 4 років). Переважно бізнес-

акселератори працюють в парі з венчурним фондом (фонд дає інвестиції, акселератор - освітню 

програму, нетворкінг, інфраструктуру).  

Учасник акселератора (стартапер) отримує змогу: попрацювати з кваліфікованими фахівцями 

різних напрямків (переважно з технологічними, фінансовими, юридичними фахівцями, бізнес-

консультантами); пройти майстер-класи, стажування, лекції, воркшопи в суміжних галузях, 

набуваючи знань, які стануть необхідними для розвитку бізнесу в майбутньому; здійснювати свої 

розробки в сприятливому середовищі (акселератори забезпечують офісним простором, офісною 

технікою, доступом до мережі Інтернет); отримати інформаційну підтримку; залучити інвестора[3].  

Щороку в Україні зростає кількість інноваційних ідей та прогресивних людей, які готові 

втілювати ці ідеї. Згідно з рейтингом країн за кількістю стартапів, складеним сервісом Startup 

Ranking, Україна займає 39 місце у світі (зі 150-го), і з показником в 204 стартапи [4]. Чимало з них 

стали відомими та популярними у світі. Прикладами успішних українських стартапів є 

Depositphotos, Terrasoft, TemplateMonster, Coursmos, Сlickky, Augmented Pixels, GitLab, Petcube, 

Grammarly та ін. Наприклад, Grammarly, який з допомогою штучного інтелекту може перевіряти 

текст на граматичні та стилістичні помилки, отримав 110 мільйонів євро інвестицій від 

американських венчурних фондів. Ця сума є рекордною протягом всієї історії фінансування 

стартапів в Україні. 

Згідно з дослідженням UVCA (The Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association), в 

Україні інвестуванням стартапів на різних стадіях їх розвитку займаються 17 венчурних фондів, 6 

фондів прямих інвестицій і 1 корпоративний фонд. Як правило, фонди готові інвестувати в 

розвиток проекту від 50 тис. дол. до десятків мільйонів доларів в залежності від стадії проекту і 

типу фонду. Значна частина з них (37 %) готові інвестувати від 100 тисяч до 1 мільйона доларів, 

13 % фондів готові вкласти в розвиток проекту понад 10 мільйонів доларів[6]. 

Чинниками, які позитивно впливають на розвиток інновацій в нашій державі, є дешева 

кваліфікована робоча сила, значний науковий потенціал, віддаленість від військового конфлікту 

освітніх центрів – Києва, Харкова, Львова, Дніпра тощо.  

На шляху здійснення науково-технічної та інноваційної діяльності, безумовно, стартапи мають 

безліч перешкод, головна з яких – несприятливий бізнес-клімат та макроекономічна нестабільність. 

Це підтверджується й міжнародним рейтингом Doing Business 2017, де Україна посіла 80-те місце 

за легкістю ведення бізнесу. 

Очевидно, що незбалансованість доходів і витрат державного бюджету, дефіцит якого стрімко 

зростає; високі темпи інфляції; зміни валютного курсу в комплексі створюють несприятливі 

фінансові умови для ухвалення приватним сектором рішень про інвестиції та інновації.  

Серед негативних факторів, що перешкоджають інноваційній діяльності, стартапи зазначають 

також про недостатню підтримку з боку держави, відсутність належної інфраструктури, 

недосконалість судової системи, брак коштів (як власних, так і запозичених) та труднощі із 

захистом прав інтелектуальної власності. 

Через вище названі проблеми більшість життєздатних українських стартапів реєструється за 

кордоном. Розробка може вестися в Україні, і тут навіть буде сплачена частина податків. Але 

основна діяльність, в тому числі операції з продажу та залучення інвестицій, здійснюватимуться в 

країні реєстрації.  

Світовий досвід свідчить, що державна підтримка інноваційних стартапів відіграє ключову 

роль у їхньому зростанні та успішному розвитку. Керівництво ЄС та уряди її країн-членів: 

Німеччини, Франції, Фінляндії, Австрії, Ірландії, Швеції, Норвегії та інших, продовжують 

запроваджувати різноманітні програми підтримки інноваційних стартапів, надаючи компаніям 

кредити на пільгових умовах під проекти, податкові пільги, гранти для студентів, випускників і 

підприємців та створюючи сприятливе середовище для венчурних інвесторів. Нові члени ЄС – 

Польща, Чеська Республіка, Литва, Угорщина також долучилися до цього процесу. 

Українські чиновники неодноразово наголошували на необхідності створення фонду стартапів 



СТАРТАПИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 
233 

для їх фінансового забезпечення, проте довгий час не приймали ніяких рішень. Вперше уряд заклав 

кошти на фінансування підтримки інновацій у проект держбюджету 2018 року та створив Раду 

інноваційних технологій. У проект бюджету для фінансування Фонду підтримки інновацій 

виділили 50 млн грн [7]. Проте це лише незначний крок на шляху до розвиненої інноваційної 

економіки.  

Тим часом, поки державна підтримка є досить обмеженою, фонд прямих інвестицій Western 

NIS Enterprise Fund (WNISEF), створений за кошти уряду США, запустив новий фонд U.Ventures 

для інвестування в перспективні IT-стартапи в Україні та Молдові [8]. Запланований обсяг 

інвестицій становить понад 5 млн дол., тобто в декілька разів більше, ніж державне фінансування. 

Інвесторами в Україні можуть виступати і різні міжнародні фінансові інститути. Наприклад, 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав гранти десятьом українським 

стартапам, що пов’язані з кліматичними технологіями. Цей факт підтверджує, що українські 

інноваційні проекти є справді перспективними та потрібними в світі. 

Для успішної діяльності стартапів в Україні необхідно створити сприятливий інвестиційний 

клімат. Чимало експертів вважають, що погіршення ситуації із залученням інвестицій пов’язано з 

веденням війни в нашій державі. Проте важко погодитись із цим твердженням. До прикладу, 

воєнний конфлікт в Ізраїлі не завадив йому вести активну інноваційну діяльність (Ізраїль займає 12 

позицію в світовому рейтингу стартапів). Тому можна стверджувати, що найважливішим кроком 

для залучення інвестицій є покращення макроекономічного середовища в Україні. Для цього 

потрібно досягнути наступні цілі: 

- скоротити дефіцит бюджету; 

- зменшити внутрішній та зовнішній державний борг; 

- знизити інфляцію; 

- вдосконалити податкову систему (звільнити стартапи від податку на прибуток, надати їм 

податкові пільги, ввести систему дотацій; прикладом може слугувати досвід розвинутих країн, 

які пішли назустріч стартап-проектам, та змогли вдало підлаштувати податкове законодавство 

під необхідні умови для розвитку інноваційних компаній); 

- полегшити доступ до кредитних ресурсів (знизити процентні ставки, спростити умови надання 

кредитів тощо); 

- врегулювати відносини щодо захисту прав інтелектуальної та приватної власності; 

- викорінити корупцію, стикаючись з якою, в інвесторів зникає бажання працювати в Україні 

(проводити постійні ревізії, перевірки державних органів, ввести систему премій за 

інформування про корупцію, збільшити міру відповідальності за порушення даної норми 

тощо; приклад успішної боротьби з корупцією ‒ Сінгапур). 

Оскільки стартапи не одразу приносять прибуток, то їм вигідно працювати в країнах, де можна 

мінімізувати витрати на створення та обслуговування компанії. Тому, якщо Україні вдасться 

створити відповідне економічне середовище, це привабить не лише українські, а й іноземні 

стартапи. Успішним прикладом може слугувати Ірландія, яка створила вигідні умови існування 

бізнесу, і як наслідок – такі світові гіганти як Apple та Google зареєстровані саме в ній. 

Одним із альтернативних варіантів розвитку стартап-проектів може бути налагодження 

співпраці з університетами та іншими навчальними закладами. Це було б вигідно державі, 

закладам освіти і студентам-розробникам.  

Умови глобального ринкового середовища диктують необхідність активізації стартапів як 

найбільш ефективного способу підвищення конкурентоспроможності країни і подальшого її 

розвитку. Україна володіє значним інноваційним потенціалом, який може забезпечити розвиток 

економіки знань та вивести країну на високий рівень науково-технологічного прогресу. 
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STARTAPS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR 

DEVELOPMENT 

S. Teslya, R. Ilkiv 
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The article deals with the theoretical aspects of startups, which are defined as a newly formed 

company whose activities are based on the use of innovative ideas and technologies. The main signs of 

the startup include: innovation, rapid growth, the need to attract investment, high level of uncertainty, 

etc. The main problem of innovation business is the complexity of receiving funding. Sources of 

startup funding include own funds, crowdfunding, venture funds, business angels and business 

accelerators (business incubators) and various grants and contests. 

Every year in Ukraine, the number of innovative ideas and progressive people who are ready to 

embody these ideas is growing. According to the ranking of countries by the number of startups, 

compiled by Startup Ranking, Ukraine ranks 39th in the world (from the 150th), with an index of 204 

startups. Examples of successful Ukrainian startups are Depositphotos, Terrasoft, TemplateMonster, 

Coursmos, Сlickky, Augmented Pixels, GitLab, Petcube, Grammarly, etc. 

However, the Ukrainian economy has a number of unresolved issues that restrain the attraction of 

investments into innovative entrepreneurship. The main ones are: insufficient support from the state; 

Migration of the latest projects abroad; lack of proper infrastructure; lack of favorable investment 

climate. 

Startup support is a complex process, the implementation of which includes: increasing state 

investment; support of social orientation of innovative projects; development of entrepreneurial 

culture; strengthening of the regime of intellectual property; drafting by the state authorities bills that 

will promote the development of innovative entrepreneurship; Strengthening of information 

opportunities of participation of Ukrainian innovators in international programs. 

Key words: startup; innovation; innovative activity; investment activity; venture company. 
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УДК 336  

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  

Л. Ткачик, І. Конопкіна, М. Пелех 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Розкрито проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, дано оцінку 

державної підтримки їхнього розвитку. Виокремлено чинники, які перешкоджають розвиватися 

малим і середнім підприємства, та надано рекомендації щодо підвищення ефективності 

державної програми підтримки МСП. 

Ключові слова: малий і середній бізнес, державна підтримка, економічний клімат, стратегія 

розвитку малого підприємництва, конкуренція. 

За останні роки в Україні посилився інтерес до проблем і перспектив розвитку малого та 

середнього бізнесу з боку науковців та практиків, до аналізу тенденцій змін у даному секторі 

економіки. Малий і середній бізнес в Україні вже досить тривалий час функціонують у складних 

умовах соціально-економічного розвитку, проте саме його розвиток є ознакою прогресивної 

економіки. На даний момент, залишається актуальним питання спрощення умов ведення 

підприємницької діяльності, що, у свою чергу, сприятиме зростанню кількості робочих місць у 

сфері підприємництва. 

Світовий досвід свідчить про те, що ефективна ринкова система передбачає одночасне 

існування і взаємодію багатьох великих, середніх та малих підприємств, і саме така практика 

забезпечує стійке і динамічне загальне соціально-економічне зростання в країні. Провідну роль у 

цьому процесі відіграє держава, шляхом проведення політики всебічної підтримки бізнесу, зокрема 

малого і середнього, що є обов’язковою умовою економічної стабілізації країни. В Україні 

розвиток малого підприємництва залишається на низькому рівні, що є результатом неякісного 

керівництва державних органів, що веде до негативних наслідків, таких як: підвищення рівня 

безробіття, погіршення конкуренції, формування несприятливого економічного клімату в державі 

тощо. 

Українські науковці, такі як О. Г. Борісов, О. А. Деренько, В. І. Захарченко, А. В. Іванищева, 

М. М. Ільчишин, Д. А. Ісаченко, М. Я. Квик, Г. М. Колісник, І. М. Комарницький, Г. А. Лех, 

Ю. О. Ольвінська, Т. А. Піхняк, О. І. Тимченко, О. Я. Туркало, В. В. Федорченко, Г. Г. Цегелик, 

І. Є. Шайдюк та багато інших активно досліджували проблеми розвитку малого та середнього 

бізнесу. Належне потрібно віддати і зарубіжним вченим, а саме Дж. Кейнсу, Д. Рікардо, Ж. Сею, 

А. Сміту, Й. Шумпетеру та ін.  

Метою статті є аналіз сучасного стану розвитку малого та середнього бізнесу, оцінка 

державної політики підтримки підприємництва в Україні та надання рекомендацій щодо її 

удосконалення. 

Сектор малого та середнього підприємництва (далі – МСП) посідає ключове місце в економіці 

за кількістю, зайнятістю та обсягами реалізації продукції. На даний момент, за офіційними даними, 

розміщеними на сайті Державної служби статистики, малий і середній бізнес в Україні забезпечує 

майже 80 % робочих місць  і створює 59 % доданої вартості, що перевищує аналогічні показники 

Польщі та Німеччини. Насправді ж варто брати до уваги саме якісні показники при аналізі 

аналогічної ситуації в інших країнах. В Німеччині малий та середній бізнес гарантує державі 

надходження значної частини ВВП. В загальному згідно відомостей ООН на малих та середніх 
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підприємствах працює половина працездатного населення світу та створюється від 30% до 60% 

національного продукту, відповідно до рівня розвитку країни. Жителі України користають з малого 

та середнього бізнесу всього 15 % ВВП. 

Економічна коньюктура стабілізується завдяки участі малого підприємництва, яке збалансовує 

попит і пропозицію та підвищує рівень конкуренції. Основним призначенням є становлення 

середнього класу, який формують власники середнього та малого бізнесу. Це і є основою для 

формування інтелектуального ядра нації і переходу до освітченого та громадянського суспільства.  

Таблиця 1 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі 

та мікропідприємства у 2016 році 
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306369 383 0,1 14832 4,9 291154 95,0 247695 80,8 

Джерело: [2]. 

 

Згідно наведеної таблиці, можна зробити висновок, що близько двох мільйонів малих та 

середніх підприємств становить 99,8 % від всіх українських підприємств. При цьому частка  МСП 

у ВВП України у 2015 році була 59 %. Інша справа – оплата праці. Якщо на великих підприємствах 

середня заробітна плата в місяць за підсумками 2014 року складала більше 6,8 тис. грн, то на 

середніх підприємствах цей показник – 4,4 тис. грн, а на дрібних підприємствах – лише 2,7 тис. 

грн. Саме це і є проявами непрозорих умов діяльності. Річ у тім, що на великих підприємствах 

заробітну плату платять офіційно, і тому вона вища, на середніх і малих підприємствах 

практикують виплату заробітної плати в “конверті”, тому вона офіційно нижча, ніж на великих 

підприємствах.  

По всій території України поширена практика ведення тіньового бізнесу, що є ризиком, 

особливо для МСП. Дуже часто середній і малий бізнес бере на себе ризики великого бізнесу та 

бере участь в схемах ухилення від оподаткування останнього. Ці проблемні питання мають бути 

врегульовані державою посилення контролю за реалізацією таких схем, удосконалення 

податкового законодавства та ефективну політику підтримки малого і середнього підприємництва.  

Адже, запорукою успіху країни в економічному поступі, в першу чергу, є створення відповідних 

умов для його розвитку. Враховуючи це, необхідно не забувати про розмежування потреби в 

сприянні формуванню та розвитку бізнесу і потребу в державному втручанні в діяльність цього 

сектору економіки. Є низка чинників, пов’язаних із функціонуванням державних структур, які 

формують несприятливий для МСП клімат. Саме на них має бути закцентована увага при 

покраценні економічного клімату в країні. Серед таких можна виділити: 

-   слабо розвинений інститут права власності та конкуренції; 

- адміністративні бар’єри, які виникають в процесі розвитку малого бізнесу; 

- неналежний рівень розвитку  об’єктів інфраструктури, що є необхідними для підтримки 

МСП; 

- серед МСП переважають такі, що виробляють продукцію з низькою доданою вартістю; 

- доступ до фінансових, майнових, природних та інших ресурсів є досить обмеженим; 
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- зростання кількості підприємств, що працюють в тіні. 

Для України важливим пріоритетом розвитку підприємництва є саме конкурентоздатність і 

доступ до міжнародних ринків. Важливо відзначити, що в ЄС відсутня спрощена система 

оподаткування, натомість є вимога платити податки на загальних підставах. Це свідчить про те, що 

в економічно розвинених країнах спрощена система оподаткування вводилася на перехідний 

період, щоб бізнес став на ноги після кризи або економічних потрясінь, проте, в Україні цей 

перехідний період затягнувся. Іншими словами, зараз спрощена система використовується великим 

бізнесом для мінімізації податків. Проте відмова від спрощеної системи оподаткування нанесе 

суттєвий удар по нашому малому і середньому бізнесу.  

Які ж мають бути основні чинники, що визначають формування політики державної підтримки 

малого бізнесу? У ринковій економіці, державні органи, що мають відповідні повноваження, не 

повинні втручатися в діяльність підприємств, керувати їхнім розвитком та надавати вказівки. Йде 

мова саме про формування сприятливих умов для діяльності, тобто визначення напрямів та цілей 

функціонування малого підприємництва та середнього бізнесу в Україні.  

Слід згадати про те, що формально державна підтримка малого та середнього підприємництва 

протягом останніх кількох років є визначеною в урядових документах як один із головних 

напрямів економічної реформи. Також варто зазначити, що для удосконалення механізму 

підтримки малого підприємництва зроблено лише перші кроки, які не завжди були на шляху 

формування цілісної політики. На жаль, низка заходів державного регулювання має суперечливий 

характер, основні напрями підтримки фактично не забезпечені відповідними ресурсами. Створення 

сприятливіших умов та політики для розвитку малого і середнього бізнесу вимагає чіткого 

наукового підходу. Натомість держава, у контексті підвищення ефективності діяльності 

підприємств, постійно шукає нові форми організації виробництва та зменшення податкового 

навантаження, що відбивається на сучасному стані підприємств. 

Політика держави щодо формування сприятливого середовища для повноцінного 

функціонування підприємств може здійснюватися шляхом прямої підтримки у вигляді дотування 

чи субсидування або ж сприяння розвитку інфраструктури малого підприємництва. Згідно з 

ухваленою урядом Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 

року, повноцінне використання можливостей малого і середнього бізнесу є не тільки економічним, 

але і соціальним завданням державної політики. Країни, пріорітетом яких є розвиток малого та 

середнього бізнесу, який є одним з ключових елементів розвитку економіки будь-якої країни, 

проводять численні заходи щодо сприяння його розвитку. Хорошим прикладом проведення 

політики підтримки є Німеччина, де було запущено близько двохсот програм підтримки малого та 

середнього бізнесу, під загальною назвою Mittelstand, метою яких є надання кредитів для таких 

підприємств сумою 15,5 мільярдів  євро щороку. Не менш важливим сектор малого та середнього 

підприємництва є у Сполучених Штатах Америки. Серед заходів сприяння можна виділити 

зниження податоквих ставок та утворення організацій, таких як U.S. Small Business Administration 

(SBA), діяльність якої вже більше половини століття спрямована на підтримку бізнесу і надання 

підприємствам фінансової допомоги та консалтингових послуг. Такі організації також виступають 

гарантом компанії перед кредиторами, більше того вони можуть надавати позики у розмірі до двох 

мільйонів доларів. Нестандартний підхід до розвитку малого та середнього бізнесу застосовують у 

Польщі. Цей підхід полягає у створенні урядом державних венчурних фондів, метою яких є 

інвестиції у різноманітні стартапи. Зараз в Польщі держбанк 60 % усіх кредитів надає саме малому 

та середньому бізнесу. Максимальна сума такої гарантії становить до 1 мільйона євро, а вартість – 

перший рік безкоштовно, другий – 0,5 %. 

Протягом останніх років Україна не докладає зусиль для того, щоб малий та середній бізнес 

міг отримувати так звані “дешеві” кредити. Банкіри свідомо обходили увагою сектор малого та 

середнього бізнесу, вважаючи його занадто  дрібним і ненадійним для масштабного 

співробітництва. Все це привело до того, що підприємці уникали співпраці з банками та навчилися 

обходитись без них, що зробило цей сектор більш мобільним. Як наслідок, це призводило до 

тінізації, тож гроші від них потрапляли в український бюджет лише частково.  
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Інститут економічних досліджень та політичних консультацій оприлюднив інформацію про те 

як функціює малий та середній бізнес в Україні [3]. За даними ІЕД, український бізнес не довіряє 

банківській сфері. 67 % усіх малих та середніх підприємств ніколи не звертались за кредитами до 

банків. У сфері IT банкам не довіряють аж 80 % підприємств. 

Основними перешкодами для розвитку підприємства бізнесмени назвали низький попит 

(59 %), несприятливу політичну ситуацію (44 %) та високі ставки податків (35 %). На сплату 

податків у 2016 році підприємства витрачали в середньому 24,9 % доходу. 

На даний момент, згідно з Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні 

на період до 2020 року, розвиток малого і середнього бізнесу потребує оновлення стратегічних 

підходів до реалізації державної політики і має ґрунтуватись на принципах Акту про малий бізнес 

для Європи [4]. Стратегія передбачає створення регіональних програм розвитку малого та 

середнього підприємництва на основі застосовуванням кластерно-орієнтованого підходу, що 

дозволить врахувати регіональні особливості та пріоритети розвитку. Необхідно зосередити увагу 

на якісному показнику розвитку, який прямо залежить від того, як держава впливатиме на кредитні 

ставки для бізнесу. 

Варто зазначити, що існує ряд негативних соціально-економічних явищ, які виникають через 

негативний вплив на розвиток малих та середніх підприємств. Серед них: зниження обсягів 

виробництва продукції, погіршення конкурентного середовища та підвищення рівня цін, посилення 

безробіття та послаблення соціальної захищеності громадян, зменшення податкових надходжень 

до бюджету, а також зниження рівня демократизації суспільства і підприємницької активності. 

Підприємцям часто обіцяють сприяння та допомогу зі сторони держави, але фактично ігнорують 

потреби українських підприємців при прийнятті політичних рішень. До прикладу у надто швидкі 

терміни наприкінці 2016 року було прийнято рішення підняття рівня мінімальної зарплати. У 

результаті таких дій, це не дало підприємцям достатньо часу адаптуватися до нових вимог, а також 

в сукупності із підвищеними штрафами за недотримання трудового законодавства розширило 

можливості для зловживань з боку контролюючих органів. Лише на початку 2017 року в Україні 

закрилося 250 000 фізичних осіб-підприємців. 

У  плані дій уряду зазначено, що до 2020 року Україна має посісти не нижче 30-го місця у 

рейтингу Doing Business. За результатами 2017 року можна спостерігати  підняття в Doing Business 

2018 на 4 пункти і відтепер Україна посідає 76 місце з 190 країн. Звіт “Ведення бізнесу” дозволяє 

визначити якість правил регулювання підприємницької діяльності, що підвищують чи обмежують 

ділову активність, та їх застосування у 190 країнах. Згідно з опитуванням, проведеним Спілкою 

українських підприємців, у 2017 році 63 % підприємців розширили бізнес попри кризові явища в 

українській економіці. В опитуванні взяли участь українські компанії – члени СУП з різних 

регіонів України, різні за видами діяльності та різні за розміром [6]. Респонденти – переважно 

представники малого та середнього бізнесу. Також виявлено, що якість регулювання ринку праці є 

важливим фактором розвитку малого і середнього бізнесу. Тому без реформи ринку праці, ми не 

можемо чекати суттєвого підняття у рейтингу.  

Ще однією великою проблемою, яка “душить” малий і середній бізнес, є корупція, що стала, на 

жаль, невіддільною ознакою України. Створювати та розвивати власний бізнес у країні, де інколи 

сума хабарів може серйозно перевищувати стартовий капітал, неможливо. У Тransparency 

International дали кілька слушних порад українцям, підказавши, які першочергові кроки можуть 

допомогти “видряпатися” з корупційного “болота”. В організації зазначили, що нам треба 

активніше залучати бізнес, і український, і міжнародний, до встановлення нових прозорих правил 

взаємовідносин у трикутнику “суспільство – влада – бізнес”. Експерти TI впевнені, що через 

методи дерегуляції, прогнозованість податкового законодавства в країні, становлення верховенства 

права можна забезпечити стабільні умови для ведення бізнесу. 

Отже, серед пріоритетних завдань, якими має керуватись держава для  ефективного 

функціонування малого та середнього бізнесу в Україні можна виділити такі: 

- державна підтримка розвитку факторингової та лізингової діяльності;   
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- полегшення доступу до фінансових ресурсів шляхом зниження облікової ставки 

Національного банку України, стабілізації курсу гривні, вдосконалення та поширення механізмів 

гарантування кредитів для малого підприємництва;  

- забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва у виконанні замовлень для 

державних, регіональних і місцевих потреб; 

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності; 

- покращення ресурсного та матеріального-технічного забезпечення суб’єктів малого 

підприємництва та підвищення ефективності їх фінансово-господарської діяльності;  

- активізація практики організації інтеграційних та кооперативних процесів між суб’єктами 

малого підприємництва та іншими секторами економіки. 

Висновки. Аналізуючи ряд проблем, з якими сьогодні стикається малий та середній бізнес в 

Україні, можна сказати про те, що держава створює більше складнощів, ніж допомагає малому 

бізнесу. Серед таких факторів є ситуації, коли контролюючі органи перевищують свої посадові 

повноваження, користуються своїм службовим становищем і створюють для бізнесу додаткові 

труднощі. Існують також проблеми у судовій системі, а саме наявність величезної кількісті 

неправосудних рішень, які потім оскаржуються підприємцями. Провідне завдання державної 

політики сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в Україні полягає в адаптації світової 

практики регулювання малого підприємництва до сучасних умов українського ринку, оскільки 

саме від всебічної підтримки малого бізнесу з боку державних органів залежить докорінна ринкова 

трансформація економіки України. Щоб сформувати стійку фінансову систему в країні і створити 

середній клас, державі треба рятувати малий і середній бізнес. Зокрема, необхідне послаблення 

щодо кількості перевірок, кількості необхідних документів, складання різноманітної суворої 

звітності, а також полегшення механізму та пільгові умови отримання кредитів. Крім того, 

потрібно подбати про той малий і середній бізнес, який захоче здійснювати експортно-імпортні 

операції, особливо в рамках зони вільної торгівлі з ЄС. Їм треба допомагати в отриманні інформації 

щодо того, куди та як експортувати певний товар, які документи потрібно мати, які перевірки 

проходити тощо. 
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STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 

BUSINESS IN UKRAINE 

L. Tkachyk, I. Konopkina, M. Pelekh  

Ivan Franko National University of Lviv 

Small and medium-sized enterprises sector occupies a key place in the country's economy. Today, 

small and medium businesses in Ukraine provide almost 80 % of jobs and create 59 % of added value. 

About two million small and medium enterprises make up 99,8 % of all Ukrainian businesses. 

Therefore, increasing the effectiveness of its functioning is a priority task for the state.  

There are many factors in Ukraine that hinder the development of small and medium-sized 

businesses. These include the weakly developed institute of property rights and competition; 

administrative barriers, improper level of infrastructure development; limited access to financial, 

natural and other resources, property; increase in the number of enterprises operating in the illegal 

sector. 

The first steps have been taken to improve the mechanism for supporting small businesses. 

However, a number of state regulation measures are controversial and not provided with adequate 

resources. Creating more favorable conditions and policies for small and medium-sized businesses 

need a clear scientific approach. 

Thus, among the priority tasks that the state should be guided for the effective functioning of 

small and medium-sized businesses in Ukraine, one can distinguish the following: state support for the 

development of factoring and leasing activities; facilitating access to financial resources by reducing 

the discount rate of the National Bank of Ukraine; stabilization of the hryvnia exchange rate; 

improvement and extension of mechanisms for guaranteeing loans for small businesses; provision of 

participation of small business entities in government orders; improvement of the regulatory 

framework in the field of entrepreneurial activity; Establishing a dialogue between business and 

government. 

Key words: small and medium business, state support, economic climate, strategy of small 

business development, competition. 
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КОНЦЕПЦІЯ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ ПРОЦЕДУР ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ 

РІШЕНЬ В ІНТЕГРОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  

Є. Цікало 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Запропоновано концепцію параметризації процедур прийняття і реалізації рішень, яка 

ґрунтується на запиті процедурами показників ознак інтеграційного базису системи управління 

суб’єкта господарювання та показників елементів його господарської діяльності, з врахуванням 

зв’язків з показниками ступеня інтеграції і ефекту діяльності, в межах розв’язання задач 

управління діяльністю та інтеграцією, самоорганізацією системи. 

Ключові слова: інтегрована система управління, інтеграційні ознаки, інформаційно-

економічний механізм, інформаційні компоненти, економічні компоненти, показники елементів 

господарської діяльності, процедури прийняття і реалізації рішень, ступінь інтеграції, ефект 

діяльності. 

В системі управління суб’єкта господарювання функції управління здійснюються через 

механізм прийняття і реалізації рішень (ПРР). Механізм, за своєю природою, є інформаційно-

економічним, оскільки націлений на досягнення суб’єктом економічного результату на основі 

інформаційно-прикладного опрацювання протікання господарської діяльності з виробленням 

інформаційно-ідентифікованих впливів на діяльність та з обов’язковим інформаційним зворотнім 

зв'язком. В механізмі виділимо інформаційну і економічну складові, які проектуються на систему 

ПРР, як підсистему системи управління суб’єкта. В умовах сформованого інтеграційного базису 

системи управління, що визначає її статус інтегрованої, функціонування компонент механізму 

передбачатиме необхідність запиту інтеграційних ознак в процесах і процедурах ПРР на 

підсистемному рівні інтегрованої системи управління.  

 Врахувавши вимоги до компонент інформаційно-економічного механізму ПРР, структуровані 

ознаки інтеграційного базису, що викладені в роботах [1; 5; 6], та прикладну технологічність 

процесів в інтегрованій інформаційній системі управління [2; 3; 7; 8], виробимо теоретичні  

концептуальні положення параметризації процедур ПРР, що становить мету дослідження. 

На процедурному рівні інформаційно-економічного механізму задіюватимуться інтеграційні 

ознаки. Для того, щоб скласти концептуальний погляд на формування зв'язку механізму з 

інтегрованістю середовища його прикладання, через процедури і ознаки, застосуємо "процедурно-

процесно-задачний" підхід до інтерпретації функціонування механізму, ілюстративно підкріпивши 

теоретичні викладення рис. 1. 

Процедура прийняття чи реалізації рішення виступає технологічною одиницею відповідного 

процесу ПРР та входить до складу задачі, що розв’язується в підсистемах системи ПРР. З 

підсистемою асоціюється етап (фаза) процесу прийняття чи реалізації рішення, на якому 

спрацьовуватимуть окремі компоненти механізму і розв’язуватиметься частина задачі управління. 

В підсистемі відбувається поєднання компонент на основі спільності їх функціонування, що 

проявляється як якісно-змістовна відповідність сумісних властивостей інформаційної і економічної 

компонент та їхніх характеристик. Поєднаним (наборам) конкретних властивостей і характеристик  

поставимо у відповідність процедури ПРР. Очевидно, процедури повинні забезпечити реалізацію 

властивостей компонент, що, відповідно, визначатиме зміст властивостей самих процедур. 

Характеристики процедур формуватимуться на основі відповідних характеристик компонент і 
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застосовуваних методів ПРР. Процедури, набувши властивостей і характеристик компонент, 

будуть представляти алгоритмізований інформаційно-економічний зміст рішень на етапах процесів 

ПРР під час розв’язання задач управління. 
 

Властивості / Характеристики 

Економічні 

компоненти 

ІЕМПРР 

Процедури прийняття і            

реалізації рішень 

Процедури прийняття і            

реалізації рішень 

 

Задачі      

управління 

інтеграцією і 

самоорганізацією

жю 

 

Показники 

інтеграційних 
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елементів дія- 

льності (ефек- 

тоформуючі) 
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Ефект 
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управління 
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            В  и  д  и   ( н  а  п  р  я  м  и  )       і  н  т  е  г  р  а  ц  і  ї 

Інформаційні 

компоненти 

ІЕМПРР 

 
Рис. 1. Інтеграційна та економічна основи параметризації процедур ІЕМПРР в інтегрованій 

системі управління 

представляти алгоритмізований інформаційно-економічний зміст рішень на етапах процесів ПРР 

під час розв’язання задач управління. 

Задача охоплена в ІСУ видами інтеграції (цільовою, організаційною, функціональною, 

інформаційною, інструментально-прикладною) і відповідними інтеграційними ознаками. У ході 

розв’язання задачі,  параметри (характеристики, виражені через значення показників) цих ознак, з 

одного боку формують параметр ступеня інтеграції, а з іншого – вони залежать від характеристик 

(параметрів) процедур ПРР, рівно ж як і характеристик компонент інформаційно-економічного 

механізму ПРР (ІЕМПРР). Тобто параметризація рішень і параметризація стану інтеграції пов’язані 

між собою. 

Управління інтеграцією (інтеграційними процесами) суб’єкта господарювання, на основі 

оцінок ступеня інтеграції, з врахуванням самоорганізаційних процесів підтримки і розвитку 

інтегрованої системи, передбачатиме цілеспрямоване досягнення значень інтеграційних ознак 

(прямуючи до задоволення інтеграційних вимог) через значення характеристик інформаційних і 

економічних компонент, процедур ПРР. 

Для дослідження зв’язку ступеня інтеграції і економічного ефекту діяльності суб’єкта 

господарювання (в т.ч. ефекту від інтеграції) треба за кожною процедурою виконати прив’язку  

показників інтеграційних ознак до ефектоформуючих показників (часткових показників 
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діяльності) через компонентні інформаційно-економічні характеристики (КІЕХ). При цьому 

ефектоформуючі показники і сам показник ефекту виступатимуть характеристичними 

показниками, що відтворюватимуть (відображатимуть) КІЕХ.  

Зв’язки між показниками інтеграційних ознак (частковими показниками інтеграції) і 

характеристичними показниками повинні бути взаємними і чутливими до відображень того, як 

досягнення певних значень одних показників впливає на значення інших.   

Таким чином будуть створені передумови для керованого впливу інтеграційних заходів на 

ефект через інтеграційні ознаки. Зворотно, на запит з отримання ефекту, можна буде реагувати на 

дезінтеграційні наслідки, що проявляються (відтворюються) в інтеграційних ознаках, та 

вдосконалювати інтеграцію системи.  Прив’язка інтеграційних ознак, ступеня інтеграції до ефекту 

разом з моделями процедур ПРР складатиме базис знань про стан інтеграції та синергетичний 

(економічний) ефект в ІСУ. 

Система ПРР забезпечує розв’язання задач управління господарською діяльністю суб’єкта  у 

поєднанні із задачами управління інтеграцією і самоорганізацією ІСУ на основі процесно-

процедурної доктрини компонентної імплементації їх інформаційно-економічним механізмом ПРР. 

Виконання процедури ПРР передбачатиме спільне опрацювання показників інтеграційних 

ознак і ефектоформуючих показників діяльності, ступеня інтеграції і ефекту діяльності. 

Інформаційно-алгоритмічний зміст такого опрацювання  (рівно ж зміст процедури) складатимуть 

властивості і характеристики інформаційних і економічних компонент ІЕМПРР, підкріплені 

розрахунковими методами та відібрані для потреб розв’язання задач  управління господарською 

діяльністю, інтеграцією, самоорганізацією, і активовані процедурами цих задач. 

Виконання процедури ПРР може ініціюватися такими способами: 

"зверху", виходячи з оцінки відповідності значень показників ступеня інтеграції і ефекту 

діяльності; 

"знизу", виходячи з оцінки відповідності значень показників інтеграційних ознак і елементів 

діяльності, вплив яких позначиться на ступені інтеграції і ефекту, окрім випадку невизначеності в 

результатах впливу. 

В загальному функціональному вигляді процедура (p ) буде представлена так: 

  =  f ( k,  c,  q ),                                       (1) 

де   k  К,   c  Ψ,  q  Ω ;  К – множина об’єднаних (спарених пар), на підставі якісно-змістовної 

відповідності, властивостей і характеристик інформаційних і економічних компонент; Ψ  – 

множина пар (пар відповідності) взаємно пов’язаних  показників  інтеграційних ознак і 

ефектоформуючих показників діяльності; Ω – множина пар відповідності між показниками ступеня 

інтеграції і ефекту діяльності.  

Для процедури, яка відносяться до інформаційної і економічної компонент однієї  

підсистеми  та  до  рішення  стосовно одного  елемента  господарської 

діяльності,   названі вище множини опишуться так: 

                         К  =  { << vi , hiј ˃ ,  < ve , heg ˃˃},                     (2) 

де  i  I,  ј  Јi ,  e E,  g  G; vi – і-та  властивість інформаційної компоненти, hiј –  ј-та  

характеристика  і-тої  властивості; ve – е-та  властивість економічної компоненти, heg  – g-та  

характеристика  e-ої  властивості; 

                 Ψ  =  { < ml ,    ˃ },                                            (3) 

 де  z  B, z :  m  M, l  Lm , d  D; zml  –  z-й показник l-ої інтеграційної ознаки m-го виду 

інтеграції;  – ефектоформуючий показник d, відповідний до показника zml ;  

                          Ω   =  { <  s,  w  ˃ },                                            (4) 

де  s  S,   w  W;   s – показник ступеня інтеграції, w – показник ефекту господарської діяльності. 

Ступінь інтеграції представимо як співвідношення між кількістю задекларованих 

(очікуваних, запланованих) інтеграційних ознак в інтеграційному базисі на плановий період і 

кількістю тих ознак, які справдилися або, тих, які не відповідають вимогам, тобто не відбулися в 
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повній чи частковій мірі, що проявилося у невідповідності фактичних значень їхніх показників 

плановим:  

                              s1  =  ε
 в 

/ ε  = 1  ε 
н.в.

/ ε,                                           (5)                 

де s1 – ступінь інтеграції, розрахований за кількістю інтеграційних ознак,                 0  s1 1; ε, – 

запланованих і нових, які виникли в ході діяльності; ε
 в

, ε 
н.в

 – кількість інтеграційних ознак 

відповідно тих, що повністю відповідають, і тих, що не відповідають (частково і повністю) 

вимогам, які діють у плановому періоді (за значеннями показників ознак). 

Додатковим показником s2 ступеня інтеграції, який доповнюватиме попередній s1, буде 

такий,  що розраховуватиметься за значеннями показників ступеня досягнення інтеграційних 

вимог (ступеня відповідності інтеграційних ознак вимогам, розрахований як відносний показник): 

              s2  =   Σ  σі 
в.
 / Σ σі   =  1  Σ  σі 

н.
 /  Σ σі  ,                            (6) 

                             і  І1         і  І                  і  І2
.
        і  І 

де 0  s2 1; І = І1  І2; σі – плановий ступінь відповідності і-ої інтеграційної ознаки вимозі 

(запланованої або нової, яка виникла в ході діяльності); σі
в
  – фактичний ступінь відповідності і-ої 

інтеграційної ознаки вимозі; σі
н. 

– фактичний ступінь невідповідності і-ої інтеграційної ознаки 

вимозі. 

Показник ефекту господарської діяльності є суб’єктно-цільовим, специфікованим на 

часткових, формуючих його  показниках, та функціонально-орієнтовано залежним  (за методикою 

розрахунку, визначеною суб’єктом) від них:   w =  (  ). Часткові показники , що 

характеризують елемент діяльності, інтегрований за видами m і ознаками l інтеграції, стають 

функціонально залежними від  показників zml , як   = γ (zml). Функціональна залежність γ 

встановлюється з врахуванням специфіки елементів господарської діяльності конкретного суб’єкта 

господарювання. Враховуючи взаємозв'язок (взаємовплив) елементів і ознак, показник zml  

формуватиметься відповідно до потреб елемента за показником через обернену 

функціональну               залежність – zml = γ
-1 

( ). У ході діяльності ця залежність може 

переглядатися з висуненням нових вимог до ознак чи інтеграційного базису загалом. 

Процедура виконуватиметься так: на підставі оцінок відповідності показників ступеня 

інтеграції s і ефекту w, а  також показників інтеграційних ознак zml і ефектоформуючих показників 

 відбуватиметься компонентне інформаційно-економічне опрацювання zml  і за 

алгоритмами процедур ПРР, в межах розв’язування задач управління, з метою досягнення 

потрібних значень s  і  w. Дії за процедурами стосуватимуться процесів господарської діяльності 

та, пов’язаних з ними, процесів інтеграції і дезінтеграції, еволюційної і революційної 

самоорганізації.  

Опрацювання показників ознак і формування ефекту проходитиме на рівнях: сприйняття 

впливів на показники і реагування на впливи. Очевидно, що рецептори сприйняття впливів 

(приймачі вхідних сигналів) і відтворення реагування на впливи (транслятори вихідних сигналів) 

складатимуть субстанціональну базу відповідності між показниками. Пропонуємо в якості 

рецепторів використовувати носії елементарних одиниць економічної (техніко-економічної) 

інформації в показнику – реквізити, що піддаються на практиці обліковій ідентифікації [4]. Саме 

на реквізити покладається забезпечення рецепторної чутливості до дуже "тонких" змін в процесах і 

системі в цілому.   

 Показник представлятиметься як реквізитна рецепція (інтеграційна і економічна) параметрів 

елементів (структурних одиниць) господарської діяльності. До складу елементів увійдуть: 

сегменти (види діяльності тощо), процеси (постачання, виробництва тощо), операції (фінансові, 

матеріальні тощо), господарські дії (підготовчі розпорядчі, виконавчі тощо). Отже, показник 

інтерпретуватиметься як відображення множин  – V: F → U, де V – множина показників, F – 

множина елементів господарської діяльності, U – множина реквізитів;  V  =  { <  x, y  ˃ }, x  X,  X 

⊂ F;  якщо X = F, то  x  A,                 A ⊂ F, A = ;  y  Yx  , Yx   ⊂ U ;  x – елемент, y – реквізит. 
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У складі елементів діяльності містяться господарські дії, що деталізують операцію на 

низовому рівні виконання. Такі дії складатимуть частину операції і стосуватимуться безпосередньо 

технології її виконання, включаючи адміністративно-управлінський супровід. Дії повинні бути 

сприйняті під час спостереження і задокументовані у вигляді реквізитів, щоб стати підставою 

відображення господарської операції в обліку.   
Виконання облікової систематизації  і агрегування показникових даних на реквізитній основі, в часі 

дасть змогу отримати динамічний ланцюжок інтегрованої економічної інформації про хід діяльності та стан 

системи і приймати, на цій основі, інтегровані тактичні і стратегічні рішення. 
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THE CONCEPT OF PARAMETERIZATION PROCEDURES OF MAKING AND 

IMPLEMENTING DECISIONS IN THE INTEGRATED MANAGEMENT 

SYSTEM 

E. Tsikalo  

Ivan Franko National University of Lviv   

The concept of the parameterization procedures of making and implementation of the decisions 

proposed for integrated management system of the business entity. The concept contains the following 

provisions. 

Procedures are carried out through information and economic mechanism of making and 

implementing decisions. This mechanism consists of information and economic components/ The 

system of making and implementing decisions (SMID) consists of subsystems. Subsystems are 

constructed based on the components and stages of the processes of making and implementing 

decisions. Information and economic components are combined into subsystems, depending on their 

properties and features at separate stages. Procedures are performed on the stages of the process. 

Therefore, the procedures and sets of components are connected. Thus, it is established a logical 

connection of the component parts of the mechanism of the processes, stages, procedures. 

The integration aspect has been detected in the system. SMID – subsystem of the integrated 

management system (IMS). SMID provides the implementation procedures for making and 

implementing decisions to solve problems in the subsystems of the business management, integration 
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and self-organization of IMS. Economic activity consists of elements: segments, processes, operations, 

actions. Task management focuses on the elements. 

All subsystems of the IMS are covered by the types of integration (task, organizational, 

functional, informational, instrumental and applied). Types of integration contain  sets of signs of 

integration. Degree of integration is calculated using the performance of signs of integration. Effect - 

the result of the formed on the basis of indicators of structural units (elements) activities. The sets of 

indicators “signs of integration - element of activity” and a set of indicators of “degree of integration - 

result (effect) of activities” installed. Procedures will be to  perform information processing of these 

sets in the algorithms of the tasks of integrated subsystems. The indicator is determined on the basis of 

elementary units of information – details. Details recorded in the accounting records. Thus was 

established a constructive completeness of the procedures of making and implementing decisions. 

Key words: integrated management system, signs of integration, information and economic 

mechanism, information components, economic components, the indicators of structural units 

(elements) activities, the procedures of making and implementing decisions,  degree of integration, 

result (effect) of activities. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ В УКРАЇНІ  

В. Щадило 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Проаналізовано сучасний стан банківської системи України в розрізі основних показників 

фінансової стійкості: показників результативності діяльності, ROA, ROE; нормативів 

ліквідності та достатності регулятивного капіталу. Виявлено вплив кризових явищ на 

функціонування банківської системи — зниження показників стійкості, збитковість та 

кардинальна зміна структури банківської системи України. Вказані основні тенденції 

банківського регулювання різних країн: реалізація стратегії гнучкого підходу до здійснення 

регулятивного нагляду за банківськими установами та всебічна підтримка і стимулювання 

кредитування реального сектору як запоруку стійкого розвитку економіки. Запропоновано 

стратегічні вектори реалізації антикризового управління в контексті сучасного розвитку 

фінансово-економічних систем для запобігання прояву кризових явищ та підвищення рівня 

фінансової стійкості банківської системи України: реалізація гнучкого диференційованого 

підходу здійснення регулятивної політики центральним банком, запобігання наслідкам 

ірраціональної поведінки та створення дієвих інститутів для гарантування і захисту прав 

суб’єктів банківської системи. 

Ключові слова: криза, банківська система, фінансова стійкість, антикризове управління, 

банківські нормативи. 

Банківські кризи нині є невід’ємною рисою ринкової економіки Стійкість банківської системи 

кожної країни є однією із найважливіших складових забезпечення сталого прогресивного розвитку 

економіки, натомість її недостатній рівень може спричинити розвиток кризи. На даний момент 

існує безліч факторів, які можуть дестабілізувати економічну ситуацію в країні. Тим не менш нема 

жодної країни, економіка якої не була б певний період в кризовому стані. Тому, в контексті проявів 

кризових явищ як регіонального так і міжнародних масштабів, і зважаючи на інтеграційні вектори 

та світову глобалізацію фінансово-економічних систем різних країн, питання ефективної реалізації 

антикризового управління в банківській діяльності України на тлі сучасних тенденцій розвитку 

набуває актуальності і потребує подальшого дослідження.  

Завданням даної статті є виявлення стратегічних засад реалізації антикризового управління в 

банківській системі України. 

Сучасні підходи до розуміння сутності антикризового управління у банку досить 

різноманітними. Наприклад, О. І. Барановський трактує це як систему управління, що має 

всебічний характер та направлена на попередження та усунення несприятливих явищ, з 

використанням наявних ресурсів та потенціалу банку, або реалізації спеціальних процедур (таких, 

як санація, реструктуризація, банкрутство, ліквідація), В. Я.  Вовк ‒ комплекс заходів щодо 

виявлення кризотворчих факторів, профілактики, своєчасної діагностики, попередження і 

нейтралізації кризових явищ, спрямований на досягнення цілей стратегії та прогресивний розвиток. 

Л. М. Перехрест, В. В. Бриштіна ‒фінансові відносини, що являють собою комплексну систему 

управлінських заходів щодо діагностики, попередження, нейтралізації та подолання кризових явищ 

з метою підвищення рівня фінансової безпеки, зниження наслідків ураження кризою та 

подальшого розвитку банку шляхом використання всього потенціалу сучасного менеджменту, 

Ю. С. Ребрик ‒ процес застосування відповідних економічних та соціальних процедур із 
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профілактики і / або оздоровлення банку з метою запобігання чи підвищення його 

платоспроможності. 

Таким чином, аналіз наукових праць показав відсутність усталеного підходу до розкриття суті 

антикризового управління у банку.  

Узагальнення наявних теоретичних підходів дозволило констатувати, що антикризове 

управління банками доцiльно розглядати з позицій розроблення відповідних стратегій, у межах 

яких використовується низка інструментів і заходів, спрямованих на виявлення, запобігання і 

нейтралізації кризових явищ з метою досягнення стратегічних цілей банківської діяльності. 

Іншими словами, антикризове управління здійснюється з метою відновлення нормального стану, 

усунення внутрішніх причин кризи і забезпечення готовності банку до нових випробувань. 

Оскільки менеджмент у банках за сферами і напрямами діяльності охоплює фінансову та 

організаційну складові, які мають бути взаємоузгодженими в межах загальної концепції управління 

установою, то система антикризового управління банківською діяльністю може розглядатись у 

контексті діагностики фінансових та організаційних кризових явищ і загроз. На всіх рівнях 

банківської діяльності фінансова складова є визначальною, що дає підстави актуалізувати питання 

антикризового управління власне фінансовою діяльністю банку, яку слід розглядати з позицій 

реалізації банками відносин із власниками, клієнтами, інвесторами, фінансовими інститутами, 

центральним банком і державою, що виникають у процесі формування, регулювання, розподілу і 

використання фінансових ресурсів з метою своєчасного виконання фінансових зобов’язань й 

отримання прибутку. Тому основними об’єктами антикризового управління фінансовою 

діяльністю банку є його активи і пасиви, кредитний та інвестиційний портфель, ліквідність, 

прибутковість, фінансові ризики, фінансові результати, резерви, а також процеси фінансового 

планування, бюджетування і контролю. 

Протягом 26 років незалежності України, банківська система країни неодноразово перебувала 

в кризовому стані. Так, в 1998-1999 рр. відчутно проявилися наслідки кризи банківської системи 

Російської Федерації, протягом 2008-2009 рр. ‒ економічна криза, яка внесла значні збитки в усі 

сфери фінансово-економічної системи України. У 2014-2015 рр. Україна пережила безпрецедентне 

поєднання політичної, фінансово-економічної та банківської криз, нищівний удар якої був 

наймасштабніший за всю історію країни, а накопичені системні проблеми давали про себе знати 

ще в 2017 р. За підсумками 2016 р. зафіксовано історично високий збиток банківського сектору ‒ 

159,4 млрд грн. Значний негативний результат зумовлено, визнанням в кінці 2016 р. Приватбанком 

135,3 млрд грн збитку, згенерованого доформуванням резервів за кредитними операціями [2]. 

Значну роль у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи відіграє система 

нормативних показників, затверджена Національним банком України (НБУ).  

Відповдіно до останніх встановлених вимог НБУ відносно мінімального розміру 

регулятивного капіталу банку (норматив Н1), він має збільшуватись протягом наступних років до 

2024 року. На думку НБУ це має призвести до становлення більш стійкої банківської системи та 

запобігти виникненню наступних криз або хоча б пом’якшити їх вплив. Розмір збільшення даного 

показника відображено у таблиці 1.  

Також мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної 

особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 500 млн грн [7]. 

Провівши аналіз, можна зробити висновок, що зниження динаміки нормативу достатності 

капіталу (Н2) по банківській системі протягом 2015 р. відбулось внаслідок трьохкратної 

девальвації, яка призвела до зменшення відносного обсягу регулятивного капіталу і відповідного 

скорочення нормативу адекватності регулятивного капіталу в цілому по системі банків. 

Банківська система характеризується існуванням значного структурного профіциту 

ліквідності, що свідчить про неефективне управління грошовою емісією і ліквідністю банківської 

системи з боку НБУ. На фоні грошового голоду в реальному секторі обороти розміщення коштів 

банками на депозитних сертифікатах за 2015 р. майже у півтора рази перевищили номінальний 

валовий внутрішній продукт. Надвисокі ставки за депозитними сертифікатами (18-22 %) чинять 

руйнівний вплив на економіку – блокують процеси кредитування та сприяють створенню 

фінансової бульбашки через додаткову непродуктивну емісію гривні для виплати процентів. 
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Динаміка нормативів ліквідності банківської системи характеризується висхідною динамікою та 

перевищенням граничних рекомендованих рівнів у кілька разів [5 с. 36]. 

Таблиця 1 

Вимоги до статутного та регулятивного капіталу 

Статутний капітал має становити не 

менше, ніж 

Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку 

(Н1), що отримав банківську ліцензію до 11.07.2014р., 

має становити 

До 17.06.2016р. 120 млн грн До 17.06.2016 р. 120 млн грн 

До 11.07.2017р. 200 млн грн До 11.07.2017 р. 200 млн грн 

До 11.07.2018р. 300 млн грн До 11.07.2018 р. 300 млн грн 

До 11.07.2019р. 400 млн грн До 11.07.2019 р. 400 млн грн 

До 11.07.2020р. 450 млн грн До 11.07.2020 р. 450 млн грн 

 До 11.07.2024р. 500 млн грн До 11.07.2024 р. 500 млн грн 

 

На 01.01.2016 р. надвисокі показники ліквідності Н4, Н5 та Н6 банківської системи становили: 

Н4 – 60,79 %, Н5 – 102,14 %, Н6 – 92,09 % (рис. 3). 

Криза 2014-2015 рр. кардинально змінила структуру банківської системи України за рахунок 

“очищення” ‒ ліквідації третини банківських установ, в наслідок чого посилилась її гомогенність, а 

отже і збільшились системні ризики. Проте, до існуючих раніше системних проблем додалася 

нова – погіршення структури банківського ринку: зростання концентрації і зниження рівня 

конкуренції набанківському ринку. 

 

Рис. 1.  Динаміка нормативів ліквідності та достатності регулятивного апіталу банківської 

системи України 2007 - 01.10.2017 рр. 



В. Щадило 

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 
250 

Так, показник Індекс Герфіндаля-Хіршмана (HHI) (рис. 2), зростання якого свідчить про 

зниження конкуренції на ринку, в період з 2013 р. по 01.10.2017 р. збільшився майже в два рази, а 

активами, капіталом та зобов’язаннями: з рівня у діапазоні 450 – 560 до 850 – 950. Таке зниження 

конкуренції на традиційно конкурентному банківському ринку України веде до загострення 

структурної проблеми олігополізації української економіки і є досить тривожним сигналом, що 

потребує уваги Антимонопольного Комітету. Максимальне економічне зростання (12 %) 

відбувалось в Україні при значенні індексу HHI у діапазоні 300 – 380 од. Для порівняння, у 

Німеччині значення індексу HHI не перевищує 400 одиниць [5] 

 

Рис.2. Динаміка Індексу Герфіндаля- Хіршмана, розрахованого за основними показниками 

банківської системи України, 2007-01.10.2017 рр. 

Згідно з рейтингом глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за 

2015-2017 рр. вітчизняна банківська система зайняла останні позиції серед країн світу за 

показником “міцність банків”, незначне покращення спостерігається тільки у 2017-2018 рр. 

(135 місце серед 138 країн) [4]. 

Україна, будучи відкритою до зовнішнього середовища, а отже, і частиною світової фінансово-

кредитної системи, неодмінно піддається впливу глобалізацій них процесів. З огляду на 

Європейський інтеграційний вектор доцільно визначити основні тенденції розвитку світових 

фінансово-економічних систем: 

- цифровізація економіки, що прискорює мобільність та збільшує вседоступність ресурсів в 

контексті глобалізаційних та інтеграційних потоків; 

- інформатизація всіх сфер економіки, що надає доступ до значної кількості даних і, з однієї 

сторони збільшує прозорість та якість діяльності, а з другої сторони, зважаючи на їх 

несистематичний, “розпорошений” характер надання в поєднанні з неконструктивним діалогом 

керівництва банківською системою на всіх її рівнях негативно впливає на стійкість банківської 

сфери і створює “ефект недовіри і невизначеності”; 

- соціальноорієнтована стратегія діяльності, в якій питання соціальної відповідальності, 

клієнтоорієнтованості та підвищення рівня інтелектуального капіталу є основними положеннями в 

стратегії забезпечення стійкого та стабільного розвитку фінансово-економічних систем. 
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Світові, зокрема, європейські, тенденції монетарного і банківського регулювання з метою 

подолання впливу глобальної фінансово-економічної кризи спрямовані, з одного боку, на 

обмеження ризикованості операцій банківської системи на фінансовому ринку, а з іншого ‒ на 

підтримку економічного зростання, інтенсивне кредитування реального сектору, зокрема малого і 

середнього бізнесу. Вказана тенденція лягла в основу зміни філософії центрального банкінгу, яку 

називають новою ерою монетарної політики. 

Особливу увагу слід приділити антикризовим заходам регулювання центральних банків різних 

країн. Так, наприклад, Федеральною резервною службою США було реалізовано безпрецедентну 

програму кількісного пом’якшення та стимулювання кредитування малого і середнього бізнесу. В 

контексті економічного зростання США відбувся процес переходу монетарної політики до 

помірного підвищення ставок, проте вона й надалі залишатиметься досить м’якою для подальшої 

підтримки економічного зростання і зайнятості. Банк Англії проводить Програму пільгового 

рефінансування банків, які кредитують реальний сектор, зокрема малий і середній бізнес. 

Європейський центральний банк здійснює цільові довгострокові операції рефінансування для 

кредитування банками виробництва, а монетарна політика спрямована на запровадження широкої 

програми кількісного пом’якшення для стимулювання економіки: 10.03.2016 р. відбулось 

зниження ставки за головними операціями рефінансування до 0 % та розширення програми викупу 

облігацій до 80 млрд євро щомісячно. Народним банком Китаю було здійснено цільове скорочення 

обов’язкового резервування щодо операцій кредитування агропромислового комплексу та малого і 

середнього бізнесу, а банком Кореї реалізовано пакет стимулювання їх розвитку [1]. Отже, можна 

обґрунтовано стверджувати, що нині центральні банки реалізують стратегію гнучкого підходу до 

здійснення регулятивного нагляду. 

Слід відмітити, що кризи XXI сторіччя суттєво відрізняються від попередніх, і здійснення 

самих регулятивно-наглядових заходів центральними банками стає недостатньо з огляду на різні 

причини виникнення кризових ситуацій. Якщо кризи XX сторіччя в основному були викликані 

фінансово-економічними причинами (відсутність ефективних систем управління ризиками, 

макроекономічними факторами), то нині ключовими причинами стають саме не фінансові – 

соціально-психологічні в рамках ірраціональної поведінки суб’єктів, як от: “криза недовіри”, 

наявність інформаційної асиметрії поряд із низьким рівнем фінансової грамотності. 

Однією з ключових причин повільного виходу з банківської кризи є недовіра клієнтів, як до 

банків з боку вкладників, так і недовіра до Національного банку та банківської системи загалом, 

викликана недостатньою прозорістю діяльності. 

Згідно даних опитування, проведеного українською компанією “Inmild” на замовлення Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб та при підтримці програми фінансового розвитку USAID, 

тільки 11 % опитаних вказали, що зберігають у банках більшу частку власних заощаджень, 7 % – 

половину своїх заощаджень, 49 % – лише незначну частку. Отже, третина всіх опитаних 

респондентів, що мають заощадження, не довіряють комерційним банкам та зберігають власні 

кошти поза банками [6]. Така недовіра населення вкрай негативно впливає на рівень соціально-

економічного розвитку країни і на рівень фінансової стійкості банківської системи зокрема. 

Підвищення якості політики Національного банку України пропонується реалізовувати на 

таких стратегічних засадах превентивного антикризового управління: 

- гнучкого диференційованого підходу здійснення регулятивної політики (зокрема в частині 

виконання економічних нормативів в контексті реалізації Базель ӀӀӀ: встановити діапазонні 

значення нормативів ліквідності для стимулювання банків раціонально та ефективно 

використовувати наявні ресурси; удосконалити процедуру доступу банків до ресурсів з поправкою 

на їх соціально-економічну роль; розробити цільові програми, мета яких — розвиток малого та 

середнього бізнесу як потужного двигуна стійкого розвитку економіки та банківської системи 

загалом); 

- запобігання наслідкам ірраціональної поведінки суб’єктів банківської системи шляхом 

реалізації державної стратегії фінансової грамотності та використання інструментів нівелювання 

наслідків інформаційної асиметрії; 
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- створення дієвих інститутів гарантування та захисту прав суб’єктів банківської системи: 

досвід медіації у вирішенні конфліктів та фінансовий омбудсмен. 

Висновки. Отже, банківські кризи є невід’ємною частиною глобальної фінансово- економічної 

системи, проте кризи останніх років суттєво відрізняються за своє природою від попередніх. Нині 

світ увійшов в “Еру нової монетарної політики”, в основі якої покладено такі тези: підтримка 

малого і середнього бізнесу, інноваційність та мобільність, інтелектуальний капітал та прозорість 

діяльності як запорука розвитку економіки та стійкості банківської системи. 

З огляду на вказане, перспективними напрямами досліджень є розробка методики оцінювання 

рівня довіри до банківської системи України, прийняття загальнодержавної стратегії фінансової 

грамотності та створення нових інститутів гарантування та захисту прав суб’єктів банківської 

системи ‒ як важливих інструментів антикризового управління в забезпеченні фінансової стійкості 

банківської системи. 

Сучасний етап “нової ери” економіки визначив основні тенденції та стратегічні напрями 

розвитку банківської сфери, але водночас виявив виклики та загрози, у відповідь на які банківські 

установи всіх рівнів України повинні сконцентрувати увесь власний потенц. 
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СRISIS MANAGEMENT OF THE BANKING SYSTEM IN UKRAINE 

V. Shchadylo   

Ivan Franko National University of Lviv  

The current state of the banking system of Ukraine in terms of major indicators of financial 

resilience was analyzed: performance indicators, ROA, ROE; norms of liquidity and adequacy of 

regulatory capital. The influence of crisis phenomena on the functioning of the banking system was 

determined, namely the decrease of indicators of stability, unprofitableness and essential change of 

structure of the banking system of Ukraine. The main tendencies of bank regulation of different 

countries are shown: implementation of the strategy of flexible approach to the regulatory supervision 
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of banking institutions and comprehensive support and stimulation of the real sector crediting as a 

guarantee of sustainable economic development. Some strategic vectors of the implementation of crisis 

management under modern development of financial and economic systems conditions in order to 

prevent some crisis phenomena, to raise the level of financial resilience of the banking system of 

Ukraine were suggested. They include the flexible differentiated approach to the implementation of 

regulatory policy by the central bank, prevention of the consequences of irrational behavior and the 

creation of effective institutions to guarantee and protect the rights of subjects of banking system. 

Key words: crisis phenomena, banking system, financial stability, crisis management, banking 

regulations. 
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ВЛАСНІ ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ, ОЦІНКИ Й 

УПРАВЛІННЯ 

Р. Юрків 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Розглянуто проблеми формування власних джерел інвестиційних ресурсів суб’єктів малого 

підприємництва в Україні. Зазначено, що динамічний та ефективний розвиток інвестиційної 

діяльності є необхідною умовою стабільного функціонування і розвитку економіки. Доведено, 

що всі види інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва здійснюються за рахунок 

формованих ними інвестиційних ресурсів. Наголошено, що при аналізі джерел фінансування 

інвестицій виділяють внутрішні і зовнішні. При цьому до внутрішніх джерел інвестування, як 

правило, відносять національні джерела, в тому числі власні кошти підприємств, ресурси 

фінансового ринку, заощадження населення, бюджетні інвестиційні асигнування; до зовнішніх 

джерел – іноземні інвестиції, кредити і позики. Зосереджено увагу на розгляді власних 

інвестиційних ресурсів суб’єктів малого підприємництва. 

Ключові слова: інвестиції, суб’єкти малого підприємництва, прибуток, джерела 

інвестування. 

Динамічний та ефективний розвиток інвестиційної діяльності є необхідною умовою 

стабільного функціонування і розвитку економіки. Масштаби, структура і ефективність 

використання інвестицій багато в чому визначають результати господарювання на різних рівнях 

економічної системи, стан, перспективи розвитку та конкурентоспроможність національного 

господарства. Всі види інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва здійснюються за 

рахунок формованих ними інвестиційних ресурсів, які представляють собою всі види фінансових 

активів, що залучаються для здійснення вкладень в об’єкти інвестування. Джерела формування 

інвестиційних ресурсів в ринковій економіці дуже різноманітні. Це зумовлює необхідність 

визначення змісту джерел інвестування та уточнення їх класифікації. 

Теоретичні і методичні аспекти проблеми формування структури джерел інвестиційної 

діяльності підприємств знайшли відображення у працях багатьох зарубіжних та вітчизняних 

вчених. Основні методологічні підходи щодо дослідження джерел інвестиційної діяльності 

підприємств розроблені в працях відомих вітчизняних і зарубіжних вчених: Л. Алексеєнко, 

Г. Аккерлофа, В. Базилевича, Р. Барроу, І. Бланка, Дж. Р. Брейлі, Ю. Брігхема, З. Варналія, 

Дж. Ваховича, Дж. Вільямса, А. Гальчинського, Л. Дж. Гітмана, Б. Грінвалда, Н. Демчишака, 

М. Джонка, М. Йєнсена, Дж. М. Кейнса, М. Крупки, Х. Лебенстайна, І. Лютого, С. Майєрса, 

А. Маршалла, Р. Масюліса, У. Меклинга, Р. Мертона, М. Міллера, Ф. Модільяні, Р. Нурксе, 

С. Онишко, В. Опаріна, А. Пересади, А. Пігу, В. Плиси, А. Сміта, Дж. Стігліца, Дж. Тобіна, 

В. Федосова, М. Фрідмена, Ф. Хайєка, Е. Хансена, Д. Хікса, Дж. Ван Хорна, І. Чугунова, 

Й. Шумпетера, У. Шарпа тощо. 

Проте, незважаючи на багатогранність проведених досліджень, велику кількість оригінальних і 

змістовних праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених з досліджуваної проблематики, 

необхідно визнати, що практично відсутні фундаментальні дослідження, присвячені проблемам 

формування власних джерел інвестиційних ресурсів суб’єктів малого підприємництва в сучасних 

умовах розвитку національної економіки. Це стосується, зокрема: проблем класифікації власних 

джерел формування інвестиційних ресурсів суб’єктів малого підприємництва; обґрунтування 



ВЛАСНІ ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ…  

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 

 

 

255 

взаємозв’язку методів і форм фінансування в залежності від різних факторів, що впливають на 

інвестиційну діяльність; недостатньої розробленості підходу щодо оптимізації структури власних 

джерел інвестиційних ресурсів суб’єктів малого підприємництва в Україні; організації управління 

власними джерелами формування інвестиційних ресурсів суб’єктів малого підприємництва. 

Як зазначив М. Крупка “мале підприємництво – це інструмент активізації НТП в країні” [6, 

с. 121]. Сьогодні воно є “випробуванням на ефективність нових науково-технічних розробок, 

способів організації виробництва, збуту, стилів і методів управління” [6, с. 120-121]. Суб’єктами 

малого підприємництва є: “фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як 

фізичні особи – підприємці (ФОП), у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 

суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку 

України” [1]; “юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми 

та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 

перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 

10 млн эвро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України” [1].  

Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання в Україні з розподілом за їх 

розмірами у 2010-2016 роках наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх 

розмірами* [2] 

  Усього 

У тому числі 

підприємства фізичні особи-підприємці 

великі 
серед

ні 
малі 

з них 

Усього 

суб’єкти 

середнь

ого 

підприє

мництва 

суб’єк

ти 

малого 

підпри

ємниц

тва 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

суб’єкти 

мікро-

підприємницт

ва 

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць 

2010 2183928 586 20983 357241 300445 1805118 355 1804763 1793243 

2011 1701620 659 20753 354283 295815 1325925 306 1325619 1313004 

2012 1600127 698 20189 344048 286461 1235192 361 1234831 1224315 

2013 1722070 659 18859 373809 318477 1328743 351 1328392 1318703 

2014 1932161 497 15906 324598 278922 1591160 712 1590448 1580965 

2015 1974318 423 15203 327814 284241 1630878 307 1630571 1626589 

2016 1865530 383 14832 291154 247695 1559161 281 1558880 1553041 

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 

2010 477 0 5 78 66 394 0 394 391 

2011 372 0 5 77 65 290 0 290 287 

2012 351 0 4 76 63 271 0 271 269 

2013 378 0 4 82 70 292 0 292 290 

2014 449 0 4 76 65 370 0 370 368 

2015 461 0 4 77 66 381 0 381 380 

2016 437 0 4 68 58 365 0 365 364 

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб 

2010 10772,7 2400,3 3393,3 2164,6 832,6 2814,5 20,5 2794,0 2708,1 

2011 10164,5 2449,0 3252,6 2091,5 788,9 2371,4 20,9 2350,5 2241,5 

2012 9957,6 2484,2 3144,2 2051,3 788,2 2277,9 44,0 2233,9 2062,8 

2013 9729,1 2383,7 3012,1 2010,7 795,3 2322,6 42,1 2280,5 2119,8 



Р. Юрків 

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 

 

256 

Продовження таблиці 1 

2014 8796,7 1915,1 2696,5 1686,9 723,5 2498,2 69,9 2428,3 2253,4 

2015 8180,0 1708,6 2604,7 1576,4 691,4 2290,3 28,0 2262,3 2187,2 

2016 8108,3 1586,6 2622,8 1591,7 642,7 2307,2 27,1 2280,1 2172,0 

Кількість найманих працівників, тис. осіб 

2010 8845,8 2400,3 3392,4 2043,7 762,0 1009,4 20,1 989,3 914,9 

2011 8757,9 2449,0 3251,6 2011,8 757,4 1045,5 20,7 1024,8 928,5 

2012 8620,3 2484,1 3141,9 1951,6 736,5 1042,7 43,6 999,1 838,4 

2013 8279,4 2383,7 3010,1 1891,8 734,4 993,8 41,7 952,1 801,1 

2014 7100,0 1915,1 2694,9 1583,0 626,6 907,0 69,2 837,8 672,5 

2015 6437,6 1708,6 2603,2 1466,3 587,8 659,5 27,7 631,8 560,6 

2016 6461,9 1586,6 2621,4 1505,9 565,2 748,0 26,8 721,2 619,0 

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), млн грн 

2010 3596646,4 1401596,8 1396364 568267,1 181903,1 230418,2 19487,5 210930,7 190055,3 

2011 4202455,2 1775829,0 1607628 607782,4 189799,1 211215,8 11221,2 199994,6 181697,8 

2012 4459818,8 1761086,0 1769430 672653,4 212651,2 256649,2 13015,4 243633,8 225449,1 

2013 4334453,1 1717391,3 1662565 670258,5 216111,4 284238,1 20778,9 263459,2 244546,0 

2014 4459702,2 1742507,9 1723152 705000,5 230729,3 289042,3 12742,7 276299,6 255906,0 

2015 5556540,4 2053189,5 2168765 937112,8 307450,0 397473,3 15612,0 381861,3 358275,8 

2016 6726739,8 2391454,3 2668696 1177385 361784,0 489204,6 14607,8 474596,8 449762,4 

 
*
 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 

операції. 

 

В економічній літературі при аналізі джерел фінансування інвестицій виділяють внутрішні і 

зовнішні джерела інвестування. При цьому до внутрішніх джерел інвестування, зазвичай, відносять 

національні джерела, в тому числі власні кошти підприємств, ресурси фінансового ринку, 

заощадження населення, бюджетні інвестиційні асигнування; до зовнішніх джерел – іноземні 

інвестиції, кредити і позики. Ця класифікація відображає структуру внутрішніх і зовнішніх джерел 

з позицій їх формування та використання на рівні національної економіки в цілому. Але її не 

можна використовувати для аналізу процесів інвестування на мікроекономічному рівні. З позицій 

підприємства (фірми) бюджетні інвестиції, кошти кредитних організацій, страхових компаній, 

недержавних пенсійних і інвестиційних фондів та інших інституціональних інвесторів не є 

внутрішніми, а зовнішніми джерелами. До зовнішніх для підприємства джерел відносяться і 

заощадження населення, які можуть бути залучені на цілі інвестування шляхом продажу акцій, 

розміщення облігацій, інших цінних паперів, а також за допомогою банків у вигляді банківських 

кредитів. При класифікації джерел інвестування необхідно також враховувати специфіку різних 

організаційно-правових форм, наприклад, приватних, колективних, спільних підприємств. Так, для 

підприємств, що знаходяться в приватній або колективній власності, внутрішніми джерелами 

можуть виступати особисті накопичення власників підприємств. Для тих підприємств, що 

перебувають у спільній із зарубіжними фірмами власності, інвестиції іноземних співвласників 

також можна розглядати як внутрішній для даного підприємства джерело.  

Таким чином, важливо розрізняти внутрішні і зовнішні джерела фінансування інвестицій на 

макроекономічному та мікроекономічному рівнях. На макроекономічному рівні до внутрішніх 

джерел фінансування інвестицій можна віднести: державне бюджетне фінансування, заощадження 

населення, накопичення підприємств, комерційних банків, інвестиційних фондів і компаній, 

недержавних пенсійних фондів, страхових фірм і т.д. До зовнішніх – іноземні інвестиції, кредити і 

позики. На мікроекономічному рівні внутрішніми джерелами інвестування є: прибуток, 

амортизація, інвестиції власників підприємства; зовнішніми – державне фінансування, інвестиційні 

кредити, кошти, що залучаються шляхом розміщення власних цінних паперів. 
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В Законі України “Про інвестиційну діяльність” [3] джерела інвестиційних ресурсів 

поділяються на: власні фінансові ресурси (прибуток, амортизаційні відрахування, повернення 

збитків щодо аварій, стихійного лиха, грошових накопичень та заощаджень фізичних та 

юридичних осіб та ін.); позикові фінансові кошти інвестора (облігаційні займи, банківські та 

бюджетні кредити);  

залучені фінансові кошти інвестора (кошти від продажу акцій, пайові та інші вклади фізичних 

та юридичних осіб); бюджетні інвестиційні асигнування (безкоштовно надане бюджетними 

органами цільове фінансування); безоплатні  

та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян.  

При аналізі структури джерел формування інвестиційних ресурсів суб’єктів малого 

підприємництва вважаємо за доцільне розділити всі джерела фінансування інвестицій на три 

основні групи: власні, залучені і позикові (рис. 1). 

 

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ  

СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Залучені Власні Позикові 

А
м

о
р

ти
за

ц
ій

н
і 

в
ід

р
ах

у
в
ан

н
я
 

Р
еі

н
в
ес

то
в
ан

а 
ч

ас
ти

н
а 

п
о

за
о

б
о

р
о

тн
и

х
 а

к
ти

в
ів

 

Ім
о

б
іл

із
о

в
ан

а 
в
 і

н
в
ес

ти
ц

ії
 

ч
ас

ти
н

а 
о

б
о

р
о

тн
и

х
 а

к
ти

в
ів

 

Ін
в
ес

ти
ц

ій
н

і 
в
н

ес
к
и

 в
 с

та
ту

тн
и

й
 

к
ап

іт
ал

 

Д
ер

ж
ав

н
і 

к
о

ш
ти

, 
н

ад
ан

і 
як

 ц
іл

ьо
в
і 

ін
в
ес

ти
ц

ії
 у

 в
и

гл
яд

і 
д

о
та

ц
ій

, 
гр

ан
ті

в
 

то
щ

о
. 

К
о

ш
ти

 к
о

м
ер

ц
ій

н
и

х
 с

тр
у

к
ту

р
 

н
ад

ан
і 

б
ез

п
о

в
о

р
о

тн
о

 н
а 

ц
іл

ьо
в
і 

ін
в
ес

ти
ц

ії
 

Ч
и

ст
и

й
 п

р
и

б
у

то
к
 с

п
р

ям
о

в
ан

и
й

 

н
а 

ін
в
ес

ти
ц

ії
 

Е
м

іс
ія

  
ц

ін
н

и
х

 п
ап

ер
ів

 

К
р

ед
и

тн
і 

р
ес

у
р

си
 

Ін
в
ес

ти
ц

ій
н

и
й

 л
із

и
н

г 

Ц
іл

ьо
в
и

й
 д

ер
ж

ав
н

и
й

 

ін
в
ес

ти
ц

ій
н

и
й

 к
р

ед
и

т 

 
Рис. 1. Джерела формування інвестиційних ресурсів суб’єктів малого підприємництва 

При цьому власні кошти суб’єкта малого підприємництва виступають як внутрішні, а залучені 

і позикові кошти – як зовнішні джерела фінансування інвестицій. Аналіз структури джерел 

фінансування інвестицій на рівні фірм в країнах з розвиненою ринковою економікою свідчить про 

те, що частка внутрішніх джерел в загальному обсязі фінансування інвестиційних витрат в різних 

країнах істотно коливається в залежності від багатьох об'єктивних і суб'єктивних факторів. В 

економічній літературі містяться різні оцінки співвідношення між внутрішніми та зовнішніми 

джерелами фінансування інвестицій в західних країнах. Низка економістів стверджує, що в 

післявоєнний період в розвинених країнах спостерігалося формування двох типів співвідношень 

між внутрішніми і зовнішніми джерелами фінансування інвестицій нефінансових корпорацій; один 

з них, що характеризується високою часткою власних коштів у загальному обсязі фінансування, 

має місце в США і Великій Британії, інший, що відрізняється високою питомою вагою залучених 

та запозичених коштів, ‒ в ФРН і Японії. Зазвичай, структура джерел фінансування інвестицій 

змінюється в залежності від фази ділового циклу: частка внутрішніх джерел знижується в періоди 

пожвавлення і підйому, коли підвищується інвестиційна активність, і зростає в періоди 

економічного спаду, що пов'язано зі скороченням масштабів інвестування, зменшенням пропозиції 

грошей, подорожчанням кредиту . 

Під час дослідження розглянемо власні інвестиційні ресурси суб’єктів господарювання.  



Р. Юрків 
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На нашу думку, однією з найважливіших форм фінансового забезпечення інвестиційної 

діяльності суб’єктів господарювання є самофінансування. Воно засноване на використанні власних 

фінансових ресурсів, передусім прибутку і амортизаційних відрахувань. Фінансові результати до 

оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та 

мікропідприємства у 2016 році наведено в табл. 1. 

Таблиця 2 

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на 

великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році
* 
[2] 

  

Фінансовий 

результат до 

оподаткування, 

млн. грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємст

в 

фінансови

й 

результат, 

млн. грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємст

в 

фінансови

й 

результат, 

млн. грн 

Усього 69887,8 73,4 443012,1 26,6 373124,3 

по великих підприємствах 61222,7 65,8 158665,9 34,2 97443,2 

по середніх підприємствах 32816,5 76,1 177033,7 23,9 144217,2 

по малих підприємствах -24151,4 73,3 107312,5 26,7 131463,9 

у тому числі по 

мікропідприємствах -34639,9 
72,3 37963,0 27,7 72602,9 

*
Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 

операції. 

Ключову роль в структурі власних джерел фінансування інвестиційної діяльності 

господарюючих суб’єктів відіграє прибуток. Він виступає як основна форма чистого доходу, що 

виражає вартість додаткового продукту. Після сплати податків та інших обов'язкових платежів в 

розпорядженні господарюючого суб’єкта залишається чистий прибуток, частина якого може 

скеровуватися на інвестиції. Зазвичай, частина прибутку, що спрямовується на інвестиційні цілі, 

акумулюється в фонді накопичення або інших фондах аналогічного призначення, що створюються 

на підприємстві. Фонд накопичення виступає як джерело коштів суб’єкта малого підприємництва, 

який використовується для створення нового майна, придбання основних фондів, оборотних 

коштів і т.д. Динаміка фонду накопичення відображає зміну майнового стану господарюючого 

суб'єкта, збільшення його власних засобів.  

Наступним за вагомістю власним джерелом фінансування інвестицій є амортизаційні 

відрахування. Ці відрахування утворюються як результат поступового перенесення вартості 

основних виробничих фондів на вартість готової продукції. Функціонуючи тривалий час, основні 

виробничі фонди в повній мірі зношуються і переносять свою вартість на готову продукцію 

частинами. Оскільки основні виробничі фонди не вимагають відшкодування в натуральній формі 

після кожного відтворювального циклу, підприємства здійснюють витрати на їх відновлення після 

закінчення нормативного терміну служби. 

Грошові кошти, що вивільняються в процесі поступового відновлення вартості основних 

виробничих фондів, акумулюються у вигляді амортизаційних відрахувань в амортизаційному 

фонді. Величина амортизаційного фонду залежить від обсягу основних фондів господарюючого 

суб'єкт і використовуваних методів нарахування. Метод амортизації суб’єкт малого 

підприємництва “обирає самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних 

вигод від його використання” [7, с. 147]. У господарській практиці застосовують метод рівномірної 

(прямолінійної) і прискореної амортизації. При лінійному методі нарахування амортизаційних 

коштів проводиться за єдиними нормами амортизації, встановленими у відсотках до первісної 

вартості основних засобів. При відхиленні від нормативних умов використання основних засобів 
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норми амортизації можуть бути відкоректовані за допомогою так званих коригуючих коефіцієнтів. 

Розрахунок величини амортизаційних відрахувань при лінійному методі здійснюється за такою 

формулою. 

 

Таблиця 3 

Вартість основних засобів у 2000–2016 роках [2] 

 

У фактичних цінах на кінець року, млн грн 

Ступінь зносу, у % первісна (переоцінена) 

вартість 
залишкова вартість 

2000 828822 466448 43,7 

2001 915477 503278 45,0 

2002 964814 512235 47,2 

2003 1026163 538837 48,0 

2004 1141069 587453 49,3 

2005 1276201 661565 49,0 

2006 1568890 774503 51,5 

2007 2047364 993346 52,6 

2008 3149627 1251178 61,2 

2009 3903714 1597416 60,0 

2010 6648861 1731296 74,9 

2011
1
 7396952 1780059 75,9 

2012
1
 9148017 2135987 76,7 

2013
1
 10401324 2356962 77,3 

2014
1
 13752117 2274922 83,5 

2015
1,2

 7641357 3047839 60,1 

2016
1
 8177408 3428908 58,1 

1
Не включено вартість основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 
2
Враховано зміни, що відбулись у зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 

25.06.2014 № 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" у 

частині передачі/надходження та оцінки основних засобів. 

 

), 

де А – величина амортизаційних відрахувань;  

В – первісна вартість основних засобів;  

Н – норма амортизації, %;  

к1, к2, кn – коригуючі коефіцієнти. 

При використанні методу прискореної амортизації в країнах з ринковою економікою 

нарахування її здійснюється з урахуванням зменшеного залишку балансової вартості основних 

засобів або методом суми чисел.  

У першому випадку сума амортизаційних відрахувань визначається на основі фіксованого 

відсотка від залишкової вартості основних засобів. При цьому річні амортизаційні відрахування 

постійно зменшуються. Якщо послідовно співвіднести значення річних амортизаційних 

відрахувань до величини первісної вартості основних засобів, отримані норми амортизаційних 

відрахувань утворюють певну регресивну шкалу.  
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Сукупні амортизаційні відрахування за весь нормативний період, розраховані за методом 

зменшення залишку, не відшкодовують повну вартість основних засобів. У зв'язку з цим, на 

практиці часто застосовується поєднання методу зменшення залишку та лінійного методу. Перехід 

до лінійного методу в другій половині періоду служби основних фондів дає змогу досягти 

амортизації первісної вартості основних засобів. При використанні методу суми чисел річні 

значення амортизації також знижуються упродовж терміну служби основних фондів. Однак, на 

відміну від попереднього методу тут забезпечується повне відшкодування вартості, яка 

амортизується. Розрахунок річної норми амортизації здійснюється за такою формулою. 

Ht = 2 (T – t + 1) / T (T + 1), 

де Ht – річна норма амортизації в t-році, %;  

T – нормативний період служби основних фондів, років;  

t – рік, для якого обчислюють норму амортизації. 

При прискореній амортизації в першу половину періоду служби основних фондів в 

амортизаційний фонд відраховується до двох третин їх вартості. Перевагою цього методу в 

порівнянні з лінійним є скорочення втрат внаслідок недовідтворення вартості основних фондів у 

разі їх заміни через моральне зношування до закінчення встановленого терміну служби. Крім 

прибутку і амортизаційних відрахувань джерелами фінансування інвестицій виступають: 

реінвестована шляхом продажу частина основних фондів, іммобілізована в інвестиції частина 

надлишкових оборотних активів, страхові відшкодування збитків, викликаних втратою майна, інші 

цільові надходження. 

Важливого значення сьогодні набуває проблема організації ефективної системи управління 

формуванням з власних джерел інвестиційних ресурсів суб’єктів малого підприємництва в Україні. 

Пропонуємо таку структурно-логічну схему управління формуванням з власних джерел 

інвестиційних ресурсів суб’єкта малого підприємництва (рис. 2.). 

На етапі діагностування стану власних джерел інвестиційних ресурсів суб’єкта малого 

підприємництва проводять комплексну діагностику стану інвестиційних ресурсів суб’єкта малого 

підприємництва. 

На етапі постановки цілей та формулювання стратегії формування з власних джерел 

інвестиційних ресурсів проводять структуризацію цілей стратегії формування інвестиційних 

ресурсів суб’єкта малого підприємництва. 

Під час планування заходів формування з власних джерел інвестиційних ресурсів суб’єкта 

малого підприємництва формують систему планів зі залучення: власних фінансових ресурсів, 

позикових фінансових коштів, залучених фінансових коштів. На етапі аудиту власних джерел 

інвестиційних ресурсів суб’єкта малого підприємництва проводиться зовнішня експертна оцінка 

ресурсного потенціалу інвестиційної діяльності суб’єкта малого підприємництва. 

Запропонована модель управління формуванням з власних джерел інвестиційних ресурсів 

суб’єкта малого підприємництва дасть змогу сформулювати низку стратегічних інвестиційних 

цілей суб’єкта малого підприємництва і пов’язаних з ними цілей у сфері фінансування; встановити 

кількісний вплив факторів, що визначають структуру власних джерел інвестиційної діяльності 

суб’єкта малого підприємництва; виявити активні обмеження на формування структури власних 

інвестиційних ресурсів чи на певні види таких ресурсів, а також ідентифікувати фактори, що 

визначають дані обмеження; запропонувати систему заходів впливу на фактори, що відповідають 

за існування обмежень, активних для суб’єкта малого підприємництва, з метою їх зняття; обрати 

джерела інвестицій на основі обраного критерію оптимізації структури джерел інвестиційної 

діяльності і системи активних для певного суб’єкта малого підприємництва обмежень; проводити 

постійний аналіз можливостей та загроз, що виникають на кожному з описаних вище етапів 

формування структури власних джерел інвестування в межах існуючих обмежень; зміцнити рівень 

фінансового потенціалу інвестиційної діяльності суб'єкта малого підприємництва. 

 



ВЛАСНІ ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ…  

ISSN 2078-5860 ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 2018. Вип. 40. Ч. 2 

 

 

261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         

  

ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ, ФОРМУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ З ВЛАСНИХ 

ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

РАПОРТУВАННЯ /ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ВЛАСНИХ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНІВ  

ТА  БЮДЖЕТІВ 

АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВ 

ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ФОРМУВАННЯ З ВЛАСНИХ ДЖЕРЕЛ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ФІНАНСОВІ ПРОГНОЗИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  /  РЕАЛІЗАЦІЯ 

КОНТРОЛЬ 

 ПЛАН / ФАКТ ПОРІВНЯННЯ 

 АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ 

КООРДИНАЦІЯ 

ЗБАЛАНСУВАННЯ  

ПЛАНОВІ, БЮДЖЕТНІ 

ПОКАЗНИКИ 

ПОКАЗНИКИ 

ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

 

АУДИТ ВЛАСНИХ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Рис. 2. Структурно-логічна схема управління формуванням з власних джерел інвестиційних 

ресурсів суб’єкта малого підприємництва 

 

Сьогодні важливо теоретично обґрунтувати і розробити адаптивний механізм реалізації 

стратегії управління формуванням з власних джерел інвестиційних ресурсів суб’єкта малого 

підприємництва в стаціонарних та екстремальних умовах його діяльності: розкрити сучасний стан 

проблеми реалізації стратегії управління формуванням з власних джерел інвестиційних ресурсів 

суб’єкта малого підприємництва; дослідити розвиток систем стратегічного управління 

формуванням з власних джерел інвестиційних ресурсів суб’єктів малого підприємництва; 

проаналізувати і узагальнити вітчизняний і зарубіжний досвід реалізації стратегії управління 

формуванням з власних джерел інвестиційних ресурсів суб’єкта малого підприємництва; 
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розробити адаптивний механізм реалізації стратегії управління формуванням з власних джерел 

інвестиційних ресурсів суб’єкта малого підприємництва; розробити методику впровадження 

адаптивного механізму реалізації стратегії управління формуванням з власних джерел 

інвестиційних ресурсів суб’єкта малого підприємництва; узагальнити методи та провести оцінку 

ефективності адаптивного механізму реалізації стратегії управління формуванням з власних 

джерел інвестиційних ресурсів суб’єкта малого підприємництва. 
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OWN SOURCES OF INVESTMENT RESOURCES OF SMALL BUSINESS 

ENTITIES IN UKRAINE: PROBLEMS OF THEIR FORMATION, 

EVALUATION AND MANAGEMENT 

R. Yurkiv   

Ivan Franko National University of Lviv  

The problems of formation of own sources of investment resources of small business entities in 

Ukraine are considered. 

Dynamic and effective development of investment activity is a prerequisite for the stable 

functioning and development of the economy. Scale, structure and efficiency of investment use largely 

determine the results of management at different levels of the economic system, state, development 

prospects and competitiveness of the national economy. All types of investment activity of small 

business entities are carried out at the expense of their investment resources. Investment resources are 

all types of financial assets that are used to invest in investment objects. Sources of investment 

resource formation in a market economy are very diverse. This necessitates the definition of the 

content of sources of investment and clarification of their classification. However, despite the many-

sidedness of the studies carried out, the abundance of original and meaningful works by both foreign 

and domestic scholars on the issues under study, one should admit that there is practically no 

fundamental research devoted to the problems of the formation of own sources of investment resources 

of small business entities in modern conditions of development national economy. This concerns, in 

particular: problems of the classification of own sources of formation of investment resources of small 

businesses; substantiation of the relationship of methods and forms of financing depending on various 

factors influencing investment activity; insufficient development of an approach to the selection and 

optimization of the structure of their own sources of formation of investment resources of small 

entrepreneurs in Ukraine; organization of management of own sources of formation of investment 

resources of small business entities. It was emphasized that in the analysis of sources of financing of 

investments distinguish internal and external sources of investment. At the same time, domestic 
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sources of investment, as a rule, include national sources, including own funds of enterprises, financial 

market resources, population savings, budget investment allocations; to external sources - foreign 

investments, loans and loans. In analyzing the structure of sources of investment resources of small 

businesses, it is proposed to divide all sources of investment financing into three main groups: own, 

borrowed and borrowed. Own investment resources of economic entities are considered. 

According to the results of the study, it was concluded that today it is important to theoretically 

substantiate and develop an adaptive mechanism for implementing the strategy of management of the 

formation of investment resources of the subject of small business in the stationary and extreme 

conditions of its activities: to reveal the current state of the problem of implementing the strategy of 

management of the formation of the investment resources of the subject small business; to investigate 

the development of systems of strategic management of formation of investment resources of small 

business entities; analyze and generalize the domestic and foreign experience of implementing the 

strategy of management of the formation of investment resources of the subject of small business; to 

develop adaptive mechanism of realization of the strategy of management of formation of investment 

resources of the subject of small business; to develop a methodology for implementing an adaptive 

mechanism for implementing the strategy of management of the formation of investment resources of a 

small business entity; generalize the methods and evaluate the effectiveness of the adaptive mechanism 

for implementing the strategy of management of the formation of investment resources of the subject 

of small business. 

Key words: investments, subjects of small business, profit, sources of investment. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА ФІНАНСОВІЙ 

БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ  

Л. Яструбецька  

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Досліджено сутність та види тіньової економічної діяльності в Україні. Розкрито 

соціально-економічні, політико-правові та морально-етичні причини поширення тіньової 

економіки. Особливу увагу приділено оцінці деструктивного впливу тіньової економічної 

діяльності на фінансову безпеку суб'єктів господарювання та пошуку шляхів детінізації. 

Ключові слова: фінансова безпека суб’єктів господарювання, тіньова економічна діяльність, 

масштаби тіньової економіки, причини поширення тіньової економіки, напрями детінізації. 

Політична нестабільність та вкрай низькі темпи структурних і економічних перетворень 

призводять до обтяжливих для суб’єктів господарювання наслідків державної економічної 

політики та підвищують їхню мотивацію до переходу в тіньовий сектор ведення бізнесу. 

Стрімке поширення тіньової економіки зменшує доходи бюджету, сприяє зростанню 

зовнішнього і внутрішнього боргу, знижує рівень інвестиційної привабливості держави, 

призводить до збільшення загроз фінансовій безпеці ділових одиниць. 

Тому з метою гарантування фінансової безпеки держави та суб’єктів підприємницької 

діяльності необхідно аналізувати масштаби тіньової економічної діяльності, оцінювати її вплив на 

підприємства легального сектора економіки, досліджувати причини розвитку та реалізувати заходи 

щодо протидії. 

Особливості поширення тіньової економіки досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці, 

зокрема З. Варналій, О. Глущенко, Я. Жаліло, В. Мунтіян, О. Підхомний та інші. Водночас, чимало 

аспектів цієї складної проблематики ще потребують поглибленого дослідження та доопрацювання. 

Постановка завдання. В зв’язку з цим, актуальним на сьогодні є розкриття сутності та видів 

тіньової економічної діяльності, основних способів та причин їх вчинення з метою розроблення 

заходів із протидії. 

Однією із ключових загроз фінансовій безпеці України є “тінізація” національної економіки. З. 

Варналій зазначає, що тіньова економіка – одна з основних форм вияву інституціональної 

деформації фінансової безпеки будь-якої країни [2, с. 13].  

В. Предборський розглядає тіньову економіку як одну з найважливіших загроз економічній 

безпеці, досліджує особливості тінізації господарського життя та способи її обмеження [8]. 

Виділяють такі підходи до тлумачення поняття “тіньова економіка” [5, с. 36-41]: 

• обліково-статистичний (“тіньова економіка” визначена з позиції обліку її результатів та 

їхнього контролю, відповідно, невідображення їх в офіційній статистиці); 

• формально-правовий (“тіньова економіка” визначена з позиції дотримання вимог 

законодавства в разі будь-якого виду діяльності); 

• комплексний (”тіньову економіку” розглядають як особливу систему економічних 

відносин, що відображають особливу логіку та стратегію поведінки економічних агентів, 

наслідки діяльності яких зафіксовано у визначеннях поняття “тіньова економіка” обліково-

статистичного та формально-правового підходів). 

Загалом же під тіньовою економікою розуміють складне соціально-економічне явище, що 

представлене сукупністю неконтрольованих і нерегульованих протиправних та законних, проте 
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аморальних економічних відносин між суб’єктами економічної діяльності з метою отримання 

доходу внаслідок приховування доходів і ухилення від сплати податків [1, с. 48]. 

Структуру тіньової економіки в розрізі її основних компонентів, їхніх сутнісних 

характеристик, аспектів впливу та рівнів нелегальності зображено на рис. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура тіньової економіки [7, с. 12] 

Як бачимо з рис. 1, виділяють такі аспекти впливу різних компонентів тіньової економіки на 

економічний розвиток держави: 

• конструктивний (неформальна економіка); 

• негативний (неврахована й прихована економіки); 

• деструктивний (нелегальна економічна діяльність). 

Найбільш руйнівний вплив на економічний розвиток суб’єктів господарювання та держави 

загалом має нелегальна економічна діяльність. 

Тіньове підприємництво є особливим видом економічної діяльності, для якого характерні такі 

ознаки [7, с. 12]: 

• діяльність у сфері неформального, неврахованого, прихованого й нелегального 

виробництва легальної продукції, виконання легальних робіт, надання легальних послуг; 

• сукупність легальних, а також неформальних, неврахованих, прихованих і нелегальних 

відносин між покупцями і продавцями нелегальних товарів, робіт і послуг (виробництво та 

збут наркотичних засобів, нелегальне виробництво та збут зброї, викрадення й збут 

автотранспортних засобів, нелегальна торгівля культурними цінностями й антикваріатом, 

нелегальні операції на ринку фінансових послуг, нелегальна торгівля трансплантатами, 

торгівля людьми, організована проституція, нелегальний гральний бізнес, шахрайство, 

рекет, розкрадання майна з подальшою його реалізацією, контрабанда, 

псевдопідприємництво, надання послуг із відмивання нелегальних доходів тощо). 

О. Глущенко, О. Підхомний структурують економічну діяльність за ознакою легальності 

(рис. 2) [7, с. 13]. 
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Рис. 2. Структура економічної діяльності 

Одним із різновидів нелегальної економічної діяльності є “білокомірцева злочинність”. До 

основних видів білокомірцевої злочинності належать такі [3, с. 18]: шахрайство, фіктивне 

банкрутство, доведення до банкрутства, хабарництво та інші форми корупції, комп’ютерне 

шахрайство, шахрайство з дебетовими й кредитними платіжними картками, виробництво 

фальшивих грошей і цінних паперів, привласнення державного та корпоративного майна, 

“крадіжка особи” (використання чужих реєстраційних, особових і фінансових документів), 

нелегальні операції з цінними паперами, використання інсайдерської інформації, нелегальне 

використання ринку страхових послуг, ухилення від сплати податків, маніпулювання цінами, 

фіктивне підприємництво, організація “конвертаційних” центрів, легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних від нелегальної (злочинної) діяльності тощо. 

Виділяють таких суб’єктів тіньової економіки [6]: 

• безпосередньо самі суб’єкти тіньової економіки, які працюють у цьому режимі (легалізація 

для них є невигідною, оскільки вони зацікавлені в подальшому розвитку бізнесу з отриманням 

високих неоподатковуваних прибутків); 

• легальні підприємці, які мають на меті частково приховати свої доходи, перевівши їх у 

тіньовий сектор (так вони зменшують податкове навантаження й уникають фіскального тиску); 

• пересічні громадяни, які вимушені працювати у сфері нелегального підприємництва для 

забезпечення виживання в несприятливому макроекономічному середовищі внаслідок дуже 

незначної соціальної підтримки держави та низького рівня легальних доходів; 

• частина державних службовців, які отримують зиск від корумпованих діянь, зумовлених 

роботою тіньового сектора економіки; 

• представники державних підприємств, які перевели формально державну власність у 

практично приватне користування в тіньовому секторі. 

Суб’єкти господарювання, що працюють у тіньовому секторі економіки, розробляють і 

реалізують індивідуальні тіньові схеми з притаманними їм особливостями та специфікою. 

Водночас основними характеристиками тіньової економічної діяльності для більшості 

підприємницьких структур є такі: 

• більша гнучкість та динамічність тіньової діяльності, ніж легальної; 

• наявність фактора тіньової зайнятості працівників; 

• тіньове виробництво продукції, яку не оподатковують за готівку на внутрішньому ринку 

України. 

Тіньова економіка має об’єктивний характер, тому існує в будь-яких економічних системах. За 

припустимого рівня тіньова економічна діяльність може мати і позитивний ефект. Ідеться про 

порогове значення тіньової економіки, загрозливе для національної економічної безпеки, 

критичним рівнем якого є 40 % офіційного ВВП [9]. Наприклад, тіньовий сектор економіки 

насичує ринок товарами і послугами, забезпечує створення додаткових робочих місць, збільшує 

доходи частини населення, посилює конкурентну боротьбу, стримуючи на певний час соціальні 
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дестабілізаційні процеси в суспільстві та будучи своєрідним амортизатором потрясінь у 

легальному секторі економіки. 

Також після легалізації тіньових доходів виникає можливість активізації інноваційної 

діяльності і модернізації виробничих потужностей суб’єктів господарювання, адже з’являються 

додаткові фінансові ресурси [4, с. 188]. 

Водночас, значні масштаби та стрімке поширення тіньової економіки негативно впливають на 

всі економічні процеси в країні, її імідж на міжнародній арені, інвестиційну привабливість 

суб’єктів національного господарювання, що загалом знижує рівень фінансової безпеки як 

держави, так і її ділових одиниць. Крім того, наявність значних обсягів тіньової економічної 

діяльності призводить до дезінформації суспільства про реальні економічні показники. 

Без урахування тіньової економіки стає неможливим проведення економічного аналізу на 

макро- і мікрорівнях, ухвалення ефективних управлінських та законодавчих рішень. Ігнорування 

такого суперечливого та полісистемного явища, як тіньова економіка, призводить до серйозних 

помилок у визначенні макроекономічних показників та неадекватної оцінки найважливіших 

процесів і тенденцій, тактичних і стратегічних прорахунків щодо забезпечення 

конкурентоспроможності економіки [1, с. 48]. 

Серед основних причин поширення тіньової економіки в Україні виділяють соціально-

економічні, політико-правові та морально-етичні (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Причини поширення тіньової економіки в Україні 
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Розмір тіньової економіки сильно корелює з економічними циклами. Зокрема, у період 

економічного спаду, зростання безробіття, зниження наявних доходів, невпевненості в 

завтрашньому дні більшість людей схильна дрейфувати в тіньову діяльність, тобто, підприємці 

наймають робочу силу без офіційного оформлення, відображають в обліку лише частину фактично 

нарахованої заробітної плати, частково фіксують проведені поставки товару, занижують реалізацію 

продукції з метою підвищення особистих коштів і так компенсують втрату джерел доходу [1, 

с. 49]. Зростанню обсягів тіньової економічної діяльності сприяє також те, що нема дієвого 

механізму захисту прав власників, а також надмірний бюрократизм та високий рівень корупції у 

ході реалізації дій процедурного характеру. Ще одним чинником, що провокує поширення тіньової 

економічної діяльності, є недосконалість фіскальної політики, у ході розроблення якої часто не 

враховано негативних наслідків надмірного податкового навантаження на платників податків. 

Тіньова економіка в Україні продовжує набувати організованого характеру, використовуючи 

різноманітні форми діяльності поза законом. Це потребує розроблення комплексного підходу до 

детінізації з об’єднанням зусиль як органів державної влади та місцевого самоврядування, так і 

громадських організацій. Наслідки поширення тіньової економічної діяльності є загрозою для 

розвитку національного господарства та значно впливають на фінансову безпеку суб’єктів 

господарювання (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку суб’єктів господарювання 
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зростання загроз рейдерського захоплення 

підприємств 

відсутність фінансових можливостей для 

розвитку суб’єктів господарювання через 

зменшення інтересу потенційних інвесторів 

до вкладень у вітчизняні підприємства 

 
порушення кримінальних справ, арешт 

активів суб’єкта господарювання через 

наявність “сірих” схем у їхній діяльності; 

зростання загроз рейдерського захоплення 

підприємств 

зниження доходів суб’єктів господарювання, 

відсутність мотивації в інвесторів до 

вкладення фінансових ресурсів у вітчизняні 

підприємства 

ВПЛИВ 

збільшення внутрішнього ринку кінцевої 

продукції підприємствами тіньового 

сектора економіки  

дискримінація суб’єктів підприємницької 

діяльності легального сектора внаслідок 

нечесної конкуренції, зменшення фінансових 

результатів їхньої діяльності, банкрутство 
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До чинників, що ускладнюють виявлення фактів здійснення тіньової діяльності, належать такі: 

• ужиття комплексу заходів з боку суб’єкта господарювання, що реалізує тіньові схеми 

ведення бізнесу, що забезпечують створення уявлення про законний характер фінансово-

господарської діяльності та приховування реального змісту виконаних операцій; 

• ухвалення законодавчих актів, що посилюють захист приватної власності, комерційної та 

банківської таємниці; 

• використання корупційних зв’язків співробітників державних органів для прикриття 

злочинної діяльності; 

• використання у злочинній діяльності підроблених документів та підставних осіб, що 

ускладнює виявлення виконавців; 

• складність у виявленні реальних осіб, які створюють та керують діяльністю фіктивних 

суб’єктів господарювання, що беруть участь у реалізації тіньових схем підприємницької 

діяльності; 

• використання в реалізації тіньових схем ведення бізнесу сучасних технічних засобів щодо 

управління грошовими коштами на банківських рахунках без відвідування банківських установ та 

можливість розпоряджатися такими коштами з використанням віддаленого доступу до банківських 

рахунків за допомогою комп’ютерної техніки;  

• використання новітніх банківських продуктів, які дають змогу отримувати готівку поза 

банківськими установами (банківські платіжні картки тощо); 

• неналежна організація взаємодії між окремими правоохоронними органами та неналежний 

обмін інформацією між ними. 

Детінізація економіки – сукупність макро- та мікрорівневих економічних, організаційно-

управлінських, технічних, технологічних і правових державних заходів щодо створення 

економічних передумов зацікавлено-ініціативного повернення взаємовідносин між учасниками 

фінансово-господарського обороту речей, прав, дій з тіньового, тобто з різних причин 

невраховуваного у враховуваний державою економічний оборот, а також побудови організаційно-

правової інфраструктури превентивного впливу на усунення причин та умов, що сприяють 

відтворенню джерел тіньової економіки [9]. 

До основних заходів щодо детінізації економіки належать такі: 

• “амністія” капіталів некримінального походження, зокрема тих, які спрямовують в 

інноваційну сферу та пріоритетні сектори національного господарства; 

• створення сприятливих умов для розвитку бізнесу; 

• формування мотиваційного нормативно-правового середовища; 

• спрощення погоджувальних та дозвільних процедур щодо ведення підприємницької 

діяльності; 

• обов’язкове обґрунтування джерел походження грошових коштів у разі купівлі товарів, 

вартість яких перевищує значну за розміром суму; 

• залучення до реалізації стратегії легалізації доходів, отриманих незаконним способом, 

представників міжнародних організацій, спеціалізованих на протидії нелегальному 

господарюванню; 

• підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо виявлення тіньових схем 

господарювання; 

• оцінювання масштабів тіньової економічної діяльності та її впливу на національну 

економіку і фінансову безпеку суб’єктів господарювання; 

• контроль за готівковими транзакціями; 

• забезпечення прозорості фінансових інструментів; 

• удосконалення правил та норм з регулювання діяльності фінансових ринків; 

• подолання корупції; 

• удосконалення фіскальної політики; 

• забезпечення прозорості та справедливості надання податкових пільг; 

• ліквідація нелегального ринку праці; 

• посилення відповідальності за неофіційне працевлаштування; 
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• посилення відповідальності за використання тіньових корупційних схем у ході ведення 

бізнесу та рейдерство. 

Протидія тіньовій економіці повинна мати комплексний характер і передбачати реалізацію 

ефективних заходів на усіх рівнях державної влади. Однак, передусім, необхідно забезпечити 

створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, сформувавши оптимальне нормативно-правове 

середовище, що скоротить мотивацію підприємців до переходу в тіньовий сектор ведення бізнесу. 
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SHADOW ECONOMIC ACTIVITY AS A THREAT OF FINANCIAL SECURITY 

IN UKRAINE 

L. Yastrubetska  

Ivan Franko National University of Lviv  

The article explores the essence and types of shadow economic activity. The main subjects of 

shadow economic activity are determined and key features are revealed. 

The article focuses on the main causes of the spread of the shadow economy in Ukraine. In 

particular, socio-economic, political, legal, and moral-ethical reasons for the emergence of the shadow 

economy are investigated. 

It is proved in the article that the consequences of the spread of shadow economic activity are a 

threat to the development of the national economy and negatively affect all economic processes in the 

country, its image on the international scene, and the investment attractiveness of the subjects of 

national economy. 

In addition, the presence of significant amounts of shadow economic activity leads to 

disinformation of society about real economic indicators. 
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The typical manifestations of the destructive consequences of the influence of the shadow 

economy on the financial security of business entities are revealed. It also identifies the factors that 

complicate the identification of the facts of the implementation of shadow economic activity. 

The article describes directions of reducing of the shadow economic. 

It is determined that counteraction to the shadow economy should be complex and provide for the 

implementation of effective measures at all levels of state power. However, first of all, it is necessary 

to ensure the creation of favorable conditions for business development, creating the optimal 

regulatory environment, which will reduce the motivation of entrepreneurs to transition to the shadow 

business sector. 

Key words: financial security of enterprises, shadow economic, the scale of the shadow economic, 

the causes of the spread of the shadow economic, the directions of decrease of the shadow economic. 
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