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THE TRANSFER PRICING IN UKRAINE

Andrus O.I.
Ph.D. in economics,
National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Transfer pricing was first legislated by the US Tax Code. Different mechanisms of transfer pricing control 
operate in developed countries. The difference in the tax burden of different countries and the redirection of 
the total income for taxation to countries with lower taxes or tax avoidance altogether allows international 
companies to significantly reduce their tax burden. Such a simple and widespread scheme for reducing tax 
burden requires special attention from any state. In Ukraine, transfer pricing was started in 2013 in connection 
with the emergence and development of financial and industrial groups. The regulatory framework for 
transfer pricing in Ukraine in 2015 was aligned with international standards and Recommendations of the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) for multinational corporations and tax 
services. The controlled volume of business operations now exceeds UAH 10 million. The amount of tax 
on profits in the territories of preferential tax regimes should not exceed five percent. Taxpayers can enter 
into an agreement with the fiscal service of Ukraine for the transparent formation of transfer prices and the 
conduct of tax operations in the territories of preferential tax regimes.
Key words: transfer pricing, efficiency, state regulation, developed countries of the world, legislative 
provision.

Background. Pricing as an economic instrument of 
social distribution reflects the elements of the value of 
a social product, as well as the effectiveness of its insti-
tutional support. At the end of the XX-th century glo-
balization processes, the development of international 
trade, the emergence of transnational corporations in 
the world market caused the problem of transfer pricing 
(TP). The relevance of it in Ukraine is primarily due to 
the formation and development of financial and indus-
trial groups.

Analysis of scientific research and publications 
shows that the problem of modern pricing is the sub-
ject of numerous scientific studies that reflect different 
aspects of it. In particular, the problems of the theory and 
practice of modern pricing are devoted to the research 
of V.M. Galperina V.E. Yesipova, I.A. Yerukhimov-
ich, I.V. Lipsitza, A.D. Chudakova, L.O. Shkvarchuk. 
Effectiveness of price and price policy management 
was reflected in T.G. Evdokimova G.A. Machovikova, 
I.A. Zheltyakova, S.V. Pereverzevoy, Y.V. Litvinenko, 
V.L. Koriniev. The justification of the strategy and tac-
tics of effective pricing is disclosed in the works of 
T.T. Negle, R.J. Dolan, G. Simon. The practical experi-
ence of researching competitive pricing advantages of 
an enterprise is substantiated in the works of M.V. Marn, 
E.V. Regner, K.K. Obstacle. The research of problems 
of the modern state regulation of prices in foreign coun-
tries is given in the works of M.Y. Lev, Y.D. Chuvilina, 
V.G. Dmitrievоy.

Consequently, effective pricing contributes to 
the subordination of production to social needs. And 
an adequate level of prices contributes to economic 
growth, provides an effective competitive environ-
ment, orientates production to innovative content, 
reduces production costs and accelerates the turnover 

of productive capital, improves the quality of goods 
and services and their consumer demand. However, 
transfer pricing problems still require proper research 
and coverage.

The goal of the work. The noted state of the prob-
lem necessitates the analysis and synthesis of transfer 
pricing problems in order to increase the transparency 
and efficiency of taxation of large taxpayers – holdings, 
financial and industrial groups with the participation of 
foreign capital, as well as filling the budget of Ukraine. 
Theoretical conclusions should be made from the stand-
point of preserving the achievements of modern eco-
nomic science. The purpose of the article is to analyze 
the problems of transfer pricing in Ukraine and outline 
ways to increase its efficiency.

Presentation of the main research material. 
Transfer pricing (TP) involves the formation of trans-
fer prices, the lowest of economically justified inter-
nal prices, which can be calculated between different 
divisions of a single company or between members 
of the combined group of companies. Transfer prices 
may differ significantly from market prices. Their 
relevance to transnational companies and holdings is 
primarily due to tax considerations, as the tax burden 
varies considerably between countries. Consequently, 
TP allows you to redirect your total profits to their tax-
ation in countries with lower taxes. And the financial 
management of the international holding will consist 
in redistributing its profits by transfer pricing methods 
in favor of the holding companies with the lowest tax 
rates. The latter may be offshore companies that are 
not taxed at all.

TP was launched in the United States as a legally 
defined concept of the "extended hand" enshrined in the 
Tax Code, which allows for an impartial, independent 
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assessment of the terms of agreement of its interdepen-
dent participants.

At the same time, the legislative transfer pricing 
experience for most countries of the world uses the Rec-
ommendations of the Organization for Economic Coop-
eration and Development (OECD) from the TP for mul-
tinational corporations and tax services. For Ukraine, 
the problem of TP became of particular relevance since 
2013, when transfer pricing was introduced in the Tax 
Code during the reform of tax legislation.

Transfer pricing involves the formation of transfer 
prices (the lowest among possible) between different 
divisions of a single company or between the members 
of the combined group of companies. Transfer prices 
may be significantly differtnt from market prices. Their 
relevance for multinational companies and holdings is 
primarily due to tax considerations, as the tax burden 
varies in the different countries. So, TP allows you to 
redirect your total profits to their taxation in countries 
with lower taxes. In addition, the financial management 
of international holding will consist in redistributing of 
its profits by means of transfer pricing in favor of the 
holding companies with the lowest tax rates. The last 
companies might be offshore companies that are not 
subject to taxes at all.

For example, export/import of goods through an off-
shore company for the purposeful increase or decrease of 
the purchase price of the product or service. However, such 
a simple and widespread tax deduction scheme requires 
special attention from any state. So, the analysis of world-
wide experience of TP will facilitate its ordering in Ukraine.

Thus, the French Tax Code does not provide for con-
trol over the transfer of profits of enterprises that pay 
taxes in preferential tax jurisdictions. However, the tax 
authorities legally control the accounting reports of large 
enterprises that are using TP.

In the Norway everything is vice versa – they does 
detail monitoring of the flows of capital of national cor-
porations through increased control over the payment of 
taxes in other countries.

The objects of detail monitoring of the tax authorities 
of Kazakhstan are the TP of certain goods and services. 
The tax authorities of the country makes permanent 
inspections and use legally mandated powers regarding 
official inquiries from state law enforcement agencies, 
banks, insurance companies, audit companies, securities 
market participants, etc. If they detects the violations of 
TP they apply administrative penalties.

Practice of TP in Portugal, Spain, Argentina, Brazil 
provides the procedure of additional tax control of trans-
fer prices in the case of an agreement with a resident 
who has tax benefits.

Australian and Canadian tax legislation provides for 
administrative financial penalties in case of violation of 
the principle of an "outstretched hand". A Tax Code of 
Belarus stipulates the payment of offshore fee.

Control over TP in Ukraine was started only in 2013, 
when the concept of transfer pricing, transfer trans-
actions, and criteria for their formation was legally 
enshrined in the Tax Code, which actually was a trans-
formation of the "usual" price into a "transfer".

Changes in the Ukrainian Tax Code in 2015 lawfully 
reflected the above-mentioned principle of "extended 
hand", criteria of mutual " interconnectedness of per-
sons", defined the content of controlled operations, 
which contributed to the general systematization of the 
regulatory framework of TP and its approximation to the 
current world standards and Recommendations of the 
Organization of the Economic Cooperation and Devel-
opment (OECD) from TP for multinational corporations 
and tax services.

Finally, in 2017, the formation of mechanisms, meth-
ods of analysis and procedures for monitoring the TP 
had a significant legislative development. According to 
the Article 39 of the Ukrainian Tax Code, the controlled 
volume of business transactions between the official 
representative office and the non-resident is above UAH 
10 million and it should be reflected in the financial 
statements.

At the same time, the list of the countries and territo-
ries where the residents TP is controlled and the prefer-
ential tax regimes applied and economic entities allowed 
to avoid paying a profit tax or pay lower than 5 per cent, 
than in Ukraine, was expanded from 65 to 85 countries.

Consequently, the added countries are Burundi, Gua-
deloupe, Guatemala, Georgia, the Republic of Djibouti, 
the Commonwealth of Dominica, Dominican Republic, 
Estonia, Iran, Cuba, Laos, Latvia, Lebanon, Mauritius, 
Malta, Morocco, Monaco, United Arab Emirates, Puerto 
Rico, Samoa, Singapore, Hungary. At the same time, the 
Kingdom of Lesotho and the French Guiana have been 
removed.

The terms of preparation of the reporting docu-
mentation of the TP are extended too – starting from 
01/01 2018 they should be submitted to the State fis-
cal service no earlier than October 1 of the next year, in 
which the controlled operations were carried out.

At the same time, according to the principle of 
"extended hand", the taxpayer is deprived of the right to 
carry out a specified independent correction during the 
inspection of controlled taxpayer’s operations.

Other changes to the TP are the clarification of the 
data on the consist, organizational structure and manage-
ment structure of the company, indicating the total num-
ber of employees of the company and its individual units 
at the beginning and in the end of the reporting period, 
the parts and the consist of the controlled operations. 

The financial indicators of determining the profitabil-
ity of controlled operations needs particular attention, 
which must be confirmed by the financial and tax report-
ing of the taxpayer and his counterparty.

Introduction of a procedure for the preliminary 
approval of the TP is a positive innovation for taxpay-
ers – it allows to a large taxpayers to make a contract with 
the State Fiscal Service on the procedure for the forma-
tion of prices for controlled operations goods (Advance 
Pricing Arrangements). The agreement establishes guar-
antees of stability in case of changes in tax legislation, 
termination or loss of status of a large taxpayer. The 
validity of the agreement can be extend throughout the 
reporting period if the parties are agreeing it. In addition, 
if a large taxpayer adheres the principle of "extended 
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hand", certain conditions, unchanged and agreed criteria 
for evaluating controlled operations, the agreement may 
be extended for a new term.

Conclusions. Therefore, the identified innovations 
summarize the global positive TP experience, mak-
ing the Advance Pricing Arrangements, and promote 

an effective dialogue between large taxpayers and the 
State Tax Service. Changes in the current legislation are 
quite positive for both taxpayers and the state, as they 
are aimed at further improving of the TP, increasing of 
its transparency and efficiency for large Ukrainian com-
panies and the State fiscal service.
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ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Андрусь О.І.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Трансфертне ціноутворення було вперше законодавчо закріплено Податковим кодексом США. Різні механізми 
контролю трансфертного ціноутворення діють в розвинених країнах. Різниця в податковому навантаженні різ-
них країн та перенаправлення загальних прибутків на оподаткування до країн з нижчими податками або уник-
нення оподаткування взагалі дозволяє міжнародним компаніям суттєво знижувати податковий тиск. Така про-
ста схема зниження податкового навантаження потребує особливої уваги з боку будь-якої держави. В Україні 
трансфертне ціноутворення було започатковано в 2013 році у зв’язку з появою та розвитком фінансово-про-
мислових груп. Нормативна база трансфертного ціноутворення в Україні була приведена у відповідність до 
світових стандартів і Рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для багато-
національних корпорацій та податкових служб. Контрольований обсяг господарських операцій тепер становить 
більше 10 млн. грн. Величина податку на прибуток на територіях пільгових режимів оподаткування не повинна 
перевищувати п’яти відсотків. Платники податку на прибуток можуть укладати угоду з фіскальною службою 
України щодо прозорого формування трансфертних цін та оподаткування на територіях пільгових режимів.
Ключові слова: трансфертне ціноутворення, ефективність, державне регулювання, розвинені країни світу, 
законодавче забезпечення.

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ

Андрусь О.И.
кандидат экономических наук, доцент,
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Трансфертное ценообразование было впервые законодательно закреплено Налоговым кодексом США. Раз-
личные механизмы контроля трансфертного ценообразования действуют в развитых странах. Разница в нало-
говой нагрузке разных стран и перенаправление доходов на налогообложение в страны с более низкими нало-
гами или избежания налогообложения вообще позволяет международным компаниям существенно снижать 
налоговое давление. Такая простая схема снижения налоговой нагрузки требует особого внимания со стороны 
любого государства. В Украине трансфертное ценообразование было начато в 2013 году в связи с появлением 
и развитием финансово-промышленных групп. Нормативная база трансфертного ценообразования в Укра-
ине была приведена в соответствие с мировыми стандартами и Рекомендациям Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) для многонациональных корпораций и налоговых служб. Контролируемый 
объем хозяйственных операций теперь составляет более 10 млн. грн. Величина налога на прибыль на террито-
риях льготных режимов налогообложения не должна превышать пяти процентов. Плательщики налога на при-
быль могут заключать соглашение с фискальной службой Украины относительно прозрачного формирования 
трансфертных цен и налогообложения на территориях льготных режимов.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, эффективность, государственное регулирование, развитые 
страны мира, законодательное обеспечение.
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Богач Л.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри глобальної економіки
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Якуніна В.О.
магістр
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Досліджено проблеми розвитку земельних відносин у сільському господарстві. Обгрунтовано осо-
бливості розвитку оренди земель і її роль у регулюванні земельних відносин. Розглянуто пропозиції 
щодо удосконалення механізму регулювання земельних відносин сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: Земельно-орендні відносини, орендна плата, регулювання земельних відносин, 
оренда землі.

Постановка проблеми. Організація ефектив-
них земельних відносин – це ключове пріоритетне 
завдання стратегії розвитку аграрного сектору еко-
номіки України. У контексті цього особливої уваги 
потребує раціональна побудова системи оренди 
земель сільськогосподарського призначення. Недо-
сконалість економічного механізму регулювання 
орендних земельних відносин на державному і 
регіональному рівнях, відсутність цілеспрямова-
ності їх реформування загострили багато проблем, 
пов’язаних з погіршенням стану ґрунтів. Тому одним 
із пріоритетних напрямів розвитку земельних відно-
син у нинішніх умовах є удосконалення орендних 
відносин, які є на сьогодні важливою частиною еко-
номічного механізму, що формує результативність 
діяльності сільськогосподарських підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Природу орендного механізму господарю-
вання його оціночні показники, властивості, 
форми, а також суть земельних відносин висвіт-
люються у наукових працях вітчизняних вчених, 
а саме: С.М. Кваша, В.П. Галушко, М.М. Федоров, 
О.М. Шпичак,  А.М. Третяк, П.Т. Саблук, О.Ю. Єрма-
ков, В.Я. Месель-Веселяк та інші. Проведені ними 
наукові дослідження дали підґрунтя для рефор-
мування і розвитку земельних відносин в Україні. 
Однак оцінюючи надбання цих вчених, акцентуємо 
увагу на те, що низка питань щодо формування та 
регулювання земельних відносин у сільському гос-
подарстві внаслідок нестабільності ринкового серед-
овища в країні потребує подальшого поглибленого 
вивчення і вирішення.

Мета дослідження. Головною метою цієї 
роботи є дослідити комплекс теоретичних, мето-
дичних і практичних аспектів формування, роз-
витку та регулювання  земельних відносин у сіль-
ському господарстві.

Виклад основного матеріалу. У результаті про-
ведення земельної реформи в Україні члени сільсько-

господарських підприємств та пенсіонери, з їх числа 
отримали у приватну власність сільськогосподарські 
угіддя. Мали і мають місце на сьогоднішній день, 
процеси приватизації громадянами України земель-
них ділянок, наданих їм у користування для ведення 
особистого підсобного господарства. Однак, у сис-
темі земельних відносин залишається багато неви-
рішених питань, які потребують подальшого доопра-
цювання та вдосконалення [2].

Основою економічного регулювання земельних 
відносин є кадастрова оцінка сільськогосподарських 
угідь. Важливу роль у механізмі  економічного регу-
лювання земельних відносин виконала і продовжує 
виконувати нормативна грошова оцінка земель сіль-
ськогосподарського призначення. Це пояснюється 
тим, що земля є не лише головним засобом вироб-
ництва у сільському господарстві, а й важливою 
складовою виробничого капіталу, тобто активом, що 
використовується в процесі сільськогосподарського 
виробництва. Вперше в Україні грошову оцінку 
запроваджено у липні 1995 року Законом Укра-
їни  “Про плату за землю”.

Відповідно до Закону України “Про оцінку 
земель” нормативна грошова оцінка “являє собою 
капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, 
визначений за встановленими і затвердженими нор-
мативами”. В основу розрахунку оцінки покладено 
принцип капіталізації рентного доходу, який створю-
ється при виробництві зернових культур (за період 
ротації сівозміни вони вирощуються практично на 
всіх полях) на різних агрогрупах ґрунтів.

Згідно Порядку грошової оцінки земель сіль-
ськогосподарського призначення та населених 
пунктів, розробленим у відповідності з постано-
вою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 р. 
№213 “Про Методику грошової оцінки земель сіль-
ськогосподарського призначення та населених пунк-
тів” (Загальні положення, п.1.3), “грошова оцінка 
земель здійснюється з метою створення умов для 
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економічного регулювання земельних відносин при 
передачі земель у власність, у спадщину, під заставу, 
при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки та 
права оренди, визначенні ставок земельного податку, 
ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних 
засобів виробництва, визначенні розмірів внеску до 
статутних фондів колективних сільськогосподар-
ських підприємств, спільних підприємств, акціонер-
них товариств,  об’єднань, кооперативів” [3].

Важливу роль грошова оцінка зіграла при роздер-
жавленні і приватизації земель, передачі їх в оренду, 
визначенні ставок земельного податку, паюванні 
земель переданих у колективну власність колектив-
ним сільськогосподарським підприємствам і органі-
заціям.

Починаючи з 2000 р., грошова оцінка земель-
них ділянок щороку станом на 1 січня уточнюва-
лась на коефіцієнт індексації, порядок проведення 
якої затверджується  Кабінетом Міністрів Укра-
їни згідно постанови Кабінету Міністрів України 
від 12.05.2000р. №783 «Про проведення індексації 
грошової оцінки земель». В результаті  за період 
1995-2017 рр. показник нормативної грошової 
оцінки 1 га ріллі в Україні зріс  до 30927,8 грн (проти 
3674,1 грн у 1995 р.) (рис. 1).

Як зазначає М.М. Федоров, індексація грошової 
оцінки не забезпечує об’єктивності коригування 
показників оцінки земель, оскільки інфляційні про-
цеси досить опосередковано пов’язані зі змінами, що 
відбуваються в аграрному виробництві й земельних 
відносинах. При застосуванні оцінки в економічних 
розрахунках, неточності показників призводять до 
завищення або заниження орендної плати за землю, 
земельного податку і т.д. [5].

Важливим механізмом економічного регулю-
вання земельних відносин у сільському господарстві, 
як уже зазначалось, є оренда, як особлива форма реа-
лізації земельної власності та господарського вико-
ристання земель.

З прийняттям Закону України "Про оренду землі" 
№161-XІV від 6 жовтня 1998 року не була врегульована 

оренда земельних часток (паїв), посвідчених сертифі-
катом. Це призвело до обмеження орендних земельних 
відносин на селі. Значним кроком  у розвитку оренди 
землі став Указ Президента “Про невідкладні заходи 
щодо прискорення реформування аграрного сектору 
економіки” №1529 від 3 грудня 1999 року, яким запро-
ваджено обов’язкове укладання договорів оренди 
земельної частки (паю) підприємствам, установам, 
організаціям, які використовують землю для сільсько-
господарських потреб, з їх власниками, а також спро-
щувався порядок реєстрації договорів оренди. Згідно 
його положень, починаючи з 2000 року, сільськогоспо-
дарські підприємства відображають площі орендова-
них земель у обліку, а орендну плату – у собівартості 
сільськогосподарської продукції.

Законом визначено, що “оренда землі – це засно-
ване на договорі строкове платне володіння і корис-
тування земельною ділянкою, необхідною оренда-
реві для проведення підприємницької та інших видів 
діяльності. Відносини, пов’язані з орендою землі, 
регулюються Земельним кодексом України, Цивіль-
ним кодексом України, цим Законом, законами Укра-
їни, іншими нормативно-правовими актами, прийня-
тими відповідно до них, а також договором оренди 
землі” (статті 1, 2) [4].

Розмір, умови і строки внесення орендної плати 
за землю також встановлюються за згодою сторін 
у договорі оренди (крім строків внесення орендної 
плати за земельні ділянки державної та комуналь-
ної власності, які встановлюються відповідно до 
Податкового кодексу України). Строк дії договору 
оренди землі визначається за згодою сторін, але 
не може перевищувати 50 років. При передачі в 
оренду земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва, фермерського господар-
ства, особистого селянського господарства, строк 
дії договору визначається за згодою сторін, але  не 
менше 7 років (стаття 19).

При передачі в оренду земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення (для ведення 

 
Рис. 1. Нормативна грошова оцінка 1 га ріллі в Україні (на початок року), грн.
Джерело: сфоровано оастором за даними Держгеокадастру України
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товарного сільськогосподарського виробництва, 
фермерського господарства, особистого селянського 
господарства), які є земельними ділянками меліоро-
ваних земель і на яких проводиться гідротехнічна 
меліорація, строк дії договору оренди землі визна-
чається за згодою сторін, але не може бути меншим 
як 10 років. До договору оренди землі включається 
зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у 
розвиток та модернізацію відповідних меліоратив-
них систем і об’єктів інженерної інфраструктури та 
сприяти їх належній експлуатації.

Договори оренди земельних ділянок та земель-
них часток (паїв) укладаються на різні терміни, 
проте орендодавець i орендар мають діяти у межах 
законодавчо визначених норм. За останні роки 
намітилась тенденція до подовження строків дого-
ворів оренди землі  – на 8-10 і більше 10 років. Такі 
терміни оренди дозволяють орендарям здійсню-
вати капітальні вкладення в поліпшення земель та 
отримати від цього віддачу (впродовж довгостро-
кового періоду).

Щодо оренди земель державної власності, Кабі-
нет Міністрів України прийняв Постанову № 413 від 
7 червня 2017 року, якою затверджено  “Стратегію 
удосконалення управління в сфері використання та 
охорони земель сільськогосподарського призначення 
державної власності та розпорядження ними». В ній 
зазначається, що «Держгеокадастр та його територі-
альні органи при передачі земель сільськогосподар-
ського призначення державної власності в оренду 
мають: при формуванні лотів для продажу прав 
оренди встановлювати строк дії договору оренди не 
більше 7 років та стартову ціну лоту – не нижче 8% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 
у випадку передачі в оренду меліорованих земель і на 
яких проводиться гідротехнічна меліорація встанов-
лювати строк дії договору оренди не більше 10 років 
та стартову ціну лоту – не нижче 8% від норматив-
ної грошової оцінки земельної ділянки; не допускати 
внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
в частині зменшення розміру орендної плати та/або 
збільшення строку дії договору оренди земельної 
ділянки; допускати пролонгацію договору оренди 

земельної ділянки терміном до 25 років у випадку 
закладки багаторічних насаджень» [1].

Як уже зазначалось, в Україні законодавчо визна-
чений розмір орендної плати, який обчислюється у 
відсотках від нормативної грошової оцінки. Нижня 
межа орендної плати за землю регулюється указами 
Президента України. Змінами, внесеними згідно 
з Указом Президента України від 19.08.2008 р. 
№725/2008, яким передбачено розмір орендної плати 
за землі приватної власності не менше 3% норматив-
ної грошової оцінки земель. Хоча він носить реко-
мендаційний характер [4].

Наглядно це видно з табл. 1, в якій наведено при-
клад фактичного розміру орендної плати (в динаміці), 
відношення її до показників нормативної грошової 
оцінки та прибутку у рослинництві сільськогоспо-
дарських підприємств України за 2011-2017 рр.

За даними таблиці, фактичний середній розмір 
орендної плати за 2011-2016 роки становив 2,6-2,8 % 
від нормативної грошової оцінки та 32,4-20,3% від 
прибутку. В той же час у 2013 році показник оренд-
ної плати навіть перевищував прибуток (в розра-
хунку на 1 га ріллі).

Незважаючи на те, що за останні роки спосте-
рігається тенденція значного підвищення показ-
ника прибутку на 1 га  (за період 2011-2017 рр.– на 
2400,2 грн), орендна плата залишається низькою. 
Відсоток орендної плати до нормативної грошової 
оцінки (в середньому по Україні) за останні роки не 
досягав навіть мінімального – 3%. Лише  у 2016 році 
(на 01.01.2017 р.) він становить 3,5% від норматив-
ної грошової оцінки.

Безумовно середній розмір орендної плати зрос-
тає, так, у 2016 р. проти 2015 р. він підвищився на 
27%. Це  досить непогана динаміка. Однак у абсо-
лютного відношенні вартість оренди є надто низь-
кою порівняно з розміром доданої вартості, що гене-
рує та, чи інша земельна ділянка.

Висновки. Подальший розвиток земельних від-
носин у системі економічного регулювання потребує 
дієвого механізму його удосконалення.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, 
можна зробити висновок, що особливу роль у 

Таблиця 1
Нормативна грошова оцінка 1 га ріллі та орендна плата за земельні ділянки та земельні паї.
Ефективність виробництва у сільськогосподарських підприємствах  України (2011-2017 рр.)

Роки  
(на поч. 

року)

Нормативна 
грошова 
оцінка,  
грн/га

Орендна 
плата, 
грн/га

Дохід (виручка) 
від реалізова-
ної продукції 

рослинництва 
млрд грн

Повна 
собівар-

тість, 
млрд грн

Прибуток, 
млрд грн

Прибу-
ток,  

грн/га

Відношення орендної 
плати до

норматив-
ної грошо-
вої оцінки, 

%

при-
бутку, %

2011 11751 303,4 71.0 53.7 17,3  935,1 2,6 32,4
2012 20635 348,5 93.6 76,5 17,1 924,3 1,7 37,7
2013 20635 539 89,6 80,6 9 481,3 2,6 111,1
2014 20635 616,5 130,7 101,2 29,5 1620,9 3 38
2015 25773 736 238,3 158,2 80,1 4525,4 2,9 16,3
2016 30928 862 239,4 166 73,4 4242,8 2,8 20,3
2017 30928 1093,4 286,1 228,4 57,7 3335,3 3,5 32,8

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру [1]
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економічному регулюванні відносин власності на 
землю відіграє грошова оцінка землі. Саме тому, в 
найближчій перспективі вона повинна відображати 
реальну ринкову вартість сільськогосподарських 
земель. 

Отже, сьогодні одним із ключових завдань є 
належне використання економічних регуляторів 

щодо відносин власності в сільському господарстві, 
яке сприяє широкомасштабному розвитку діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників, які репре-
зентують різні форми власності на землю. Необ-
хідно створити такі умови, за яких споживачі могли 
б купувати найкращий товар, а виробники – отриму-
вати найвищий прибуток.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ

Богач Л.В.
кандидат экономических наук,
старший преподаватель кафедры глобальной экономики
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины
Якунина В.О.
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Исследованы проблемы развития земельных отношений в сельском хозяйстве. Обоснованно особенности раз-
вития аренды земель и ее роль в регулировании земельных отношений.  Рассмотрены предложения по совер-
шенствованию механизма регулирования земельных отношений сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: Земельно-арендные отношения, арендная плата, регулирования земельных отношений, 
аренда земли.

ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION LAND RELATIONS  
IS IN AGRICULTURAL OF UKRAINE

Bohach L.V.
Ph.D., Senior Lecturer
Department of global economy
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Yakunina V.O.
master of the department of global economics
National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine

The problems of development of land relations in agriculture are investigated. The peculiarities of land lease 
development and its role in regulation of land relations are substantiated. The proposals on improving the mechanism 
of regulation of land relations of agricultural enterprises are considered.
Keywords: Land lease relations, rent, regulation of land relations, land lease.
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MONEY LAUNDERING  
AND EFFECTIVE METHODS OF ITS PREVENTION

Gaiduchok О.І.
Applicant of the International Business Department
Institute of International Relations
Taras Shevchenko National University of Kyiv

The FATF has developed a series of recommendations that are recognized as the international standard 
for combating of money laundering and the financing of terrorism and proliferation of weapons of mass 
destruction. They form the basis for a coordinated response to these threats to the integrity of the financial 
system and help ensure a level playing field. The scientific innovation lies in conducting a comprehensive 
analysis of the relationship between the state and foreign economic operators and explore new approaches to 
the development of financial mechanisms to ensure sustainable development.
Keywords: FATF, money laundering, international standards, prevention, crime, anti-money laundering.

Problem formulation. While in a state of constant 
aggression in the east of Ukraine, the potential threats to 
Ukraine’s national interests and national security have 
become significant. Security is achieved not only by mil-
itary means but by the whole of the Ukraine’s economy. 
Nowadays, financial security is one of the key factors 
influencing the country's course of development. Unfor-
tunately, financial risks materialize in new and unex-
pected ways and are becoming more imminent as their 
consequences reach people, institutions and economies.

One of the major priorities of any country in the 
world now is to achieve a level of financial security that 
would ensure internal stability, the country's active par-
ticipation in the international division of labor and at the 
same time guarantee its national security.

Analysis of key studies and publications. The 
Financial Action Task Force (FATF) is an intergovern-
mental body established in 1989 by the Ministers of its 
Member jurisdictions. The objectives of the FATF are 
to set standards and promote effective implementation 
of legal, regulatory and operational measures for com-
bating money laundering, terrorist financing and other 
related threats to the integrity of the international finan-
cial system. 

The goal of this research is to analyze FATFs recom-
mendations and offer the best course of action for their 
implementation in Ukraine while at the same time being 
applicable in other countries. To address the issues sur-
rounding the foreign policy and provide a context and 
some possible alternatives to the current one.

Article objective. The purpose of this research is 
to develop practical recommendations for identify-
ing external financial threats at the state level, shap-
ing financial policy instruments to protect Ukraine and 
implement mechanisms to ensure the goals of further 
development. The research focuses on the analysis of the 
practical experience of FATF and other similar organi-
zations with the intention of integrating said experience 
into the Ukrainian economy.

The motivations behind the project are to shed 
light on financial risks and developments and help cre-

ate a shared understanding of the most pressing issues 
confronting Ukraine as well as the world. The global 
approach of the research makes it more relevant than 
ever. A shared understanding of challenges is needed 
as a base for foreign collaboration, which has seen 
increasing recognition as the most effective way to 
address financial and economic risks and build resil-
ience against them.

Core material presentation. While in a state of 
constant aggression in the east of Ukraine, the poten-
tial threats to Ukraine's national interests and national 
security have become increasingly significant. Security 
is achieved not only by military means but by the whole 
of Ukraine's economy. Nowadays, financial security is 
one of the key factors influencing the country's course 
of development. Unfortunately, financial risks mate-
rialize in new and unexpected ways and are becoming 
more imminent as their consequences reach people, 
institutions and economies. One of the major threats to 
the financial security of Ukraine is money laundering. 
According to the 2016 International Narcotics Control 
Strategy Report, Volume II: Money Laundering and 
Financial Crimes, Ukraine was identified as a country of 
primary concern.

In order to combat such developments a set of pro-
cedures, laws and regulations were designed to stop the 
practice of generating income through illegal means 
often referred to as Anti-money laundering (AML). 
Some of the legal documents that regulate AML are: 
The UN Convention against the Illicit Traffic in Nar-
cotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna 
Convention); The International Convention for the Sup-
pression of the Financing of Terrorism 2002; The UN 
Convention against Transnational Organized Crime 
2000 (Palermo convention); The UN Convention against 
Corruption 2005; The United Nations Global Counter-
Terrorism Strategy 2006; The Financial Action Task 
Force (FATF) Standards 1996 and 2003.

According to the Vienna Convention, Strasbourg 
Convention and FATF, money laundering should be 
punishable by law. Countries should introduce a crimi-
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nal penalty by generating new laws to combat illegal 
financial activities. International practice offers a set of 
instruments that derive from the above-listened recom-
mendations. The most prominent ones are changes to 
the legislation and the foundation of a Financial Intel-
ligence Unit. 

By researching the above-mentioned instruments, we 
have come to the conclusion that the base instruments 
presented by AML are identical yet the way a coun-
try integrates them is different. The recommendations 
transform and integrate into society based on national 
peculiarities. The differences range from the approaches 
used in combating money laundering to punishment dif-
ferences. They reshape into a version that is specifically 
tailored for the country. The results of the implementa-
tions vary from country to country, region to region. [1]

Another AML instrument that is often used is the cre-
ation of a FIU at a national level. 

The highest organizational level of financial moni-
toring and the most severe repercussions are in the 
United States of America. There are multiple govern-
mental institutions that monitor the financial sphere, 
such as: U.S. Financial Crimes Enforcement Network, 
U.S Customs and Border Protection, Internal Revenue 
Service, The Department of the Treasury, United States 
Department of Justice, and Federal Bureau of Investi-
gation, United States Secret Services and the Office of 
the Comptroller of the Currency. The PATRIOT Act 
2001 introduced the three main basic elements of the 
system to counter money laundering. By recommenda-
tion of the Department of the Treasury, transactions of 
over 10 000 USD are to be attentively monitored.

In Germany the FIU is part of the Police. The institu-
tion that monitors the activities of the financial institu-
tions in Germany is The Federal Financial Supervisory 
Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht – BaFin). The Central Bank of Federal Republic 
of Germany (Deutsche Bundesbank) does not monitor 
transactions with AML intentions. 

In France the FIU is part of The French Ministry for 
the Economy, Finance and Industry and is called Trait-
ement du Renseignement et Action contre les Circuits 
Financiers clandestins, TRACFIN. [2] In the French leg-
islation there is no requirement to provide information 
about financial transactions if the sum of the financial 
transaction exceeds a certain threshold. Transactions 
that are over 150 000 EUR, if they are extremely com-
plex or are such that make no economic sense, require 
additional monitoring.

In Canada the FIU is a part of the Department of 
Finance Canada and is called Financial Transactions 
and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). 
Any financial operations that exceed 10 000 USD are 
required to be monitored. [3]

In Ukraine the FIU is part of the Ministry of Finance 
and is called The State Financial Monitoring Ser-
vice of Ukraine. Any financial operations that exceed 
150 000 UAH are to be monitored.

From the abovementioned we can deduce that even 
though every listed country has a FIU, each unit func-
tions slightly differently based on national legal differ-

ences, national peculiarities, approaches to combating 
money laundering and monitoring models.

Yet does the severity of the penalty actually influ-
ence the country's overall financial stability and safety? 
Does the strictness of the legal system lead to financial 
growth or to the outflow of money from the country? 
Do the offenders turn to money laundering due to illegal 
motivations or because of the insecurity of the govern-
ment itself? 

Moreover, the historical background of a country has 
a huge impact when it comes to the selection of AML 
instruments. Money laundering can be a national occur-
rence or a product of globalization and the interdepen-
dence of economies. The AML instruments can be cre-
ated on a national or a supranational level.

For example, Italy traditionally has had dealings with 
money laundering due to the Sicilian Mafia whereas 
Zambia never had such occurrences, therefor the AML 
instruments would be borrowed.

Furthermore, knowing the direct meaning of the term 
"money laundering" in every specific country can help 
us determine the origin of the occurrence in said country. 

For example, in Italy "money laundering" is "rici-
claggio di denaro sporco", something that when directly 
translated means "laundering of dirty money". The term 
money laundering is said to be originated with the Ital-
ian mafia, something that was created on a national level 
and historically has had AML instruments integrated 
into the system as means of resistance against the mafia.

In Germany "money laundering" is "Geldwäscherei", 
something that when directly translated means "money 
laundering". That makes us assume that the term is for-
eign and has no historical or traditional background.

In France "money laundering" is "blanchiment 
d'argent", something that when directly translated means 
"whitewashing of money". The difference in direct 
translation is a signal that there might be a traditional or 
historical background for the occurrence.

Determining the origins of "money laundering" in 
different countries is a big step towards understanding 
the core of the problem in every specific country. Some 
preliminary observations led us to believe that there is a 
correlation between the nature of the phenomenon and 
the impact it has on the country's legislation.

The country that would be able to bring us closest 
to such a state would be the United States of America. 
In the United States of America, even though one State 
differs from another, they all share the same governmen-
tal and economic principles and institutions. The fed-
eral government is composed of three distinct branches: 
legislative, executive and judicial, whose powers are 
vested by the U.S. Constitution in the Congress, the 
President, and the federal courts, including the Supreme 
Court. There are state governments and the federal gov-
ernment. The enumerated powers that are listed in the 
Constitution include exclusive federal powers, as well as 
concurrent powers that are shared with the states, and all 
of those powers are contrasted with the reserved powers, 
also called state's rights, that only the states possess. The 
laws adopted by the federal government are generally 
paramount over any conflicting state governments. 
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Conclusions and suggestions. National differ-
ences can influence the usage of different approaches 
in different countries. There is a vast amount of objec-
tive and subjective reasons for picking one approach 
in favor of another. Can we determine a set of factors 
that would have a universal disposition and increase 
the effectiveness of AML instruments? The countries 
that are in focus of our research are ones with devel-

oped systems, therefore our research shall be even 
more valuable for post-totalitarian developing coun-
tries where such a phenomenon as money laundering 
shall remain relevant for years to come. The objec-
tive of this research is to determine a set of constants, 
which in my opinion would help every economic 
agent improve their financial security in terms of 
money laundering.
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ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ТА ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ПРОТИДІЇ
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ФАТФ розробив низку рекомендацій, які визнані міжнародними стандартами для боротьби з відмиванням 
грошей та фінансуванням тероризму та розповсюдженні зброї масового знищення. Дані рекомендації ство-
рюють фундамент для координованої реакції на загрози цілісності фінансової системи та вирівнюють ігрове 
поле. Наукова інновація полягає в здійсненні всеохоплюючого аналізу відносин між державою та іноземними 
економічними суб’єктами та розвідати нові підходи до розробки фінансових механізмів забезпечення сталого 
розвитку.
Ключові слова: ФАТФ, відмивання грошей, міжнародні стандарти, протидія, злочинність, боротьба з легалі-
зацією доходів.
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

ФАТФ разработал серию рекомендаций, которые признаны международными стандартами в сфере противодей-
ствия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также распространению оружия массо-
вого поражения. Данные рекомендации составляют фундамент для координации реакции на угрозы целостности 
финансовой системы и выравнивания игрового поля. Научная инновация состоит в осуществлении общего ана-
лиза отношений между государством и иностранным субъектом и разведать новые подходы к разработке финан-
совых механизмов обеспечения устойчивого развития.
Ключевые слова: ФАТФ, отмывание денег, международные стандарты, противодействие, преступность, борьба 
с легализацией доходов.
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ
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У глобальній економіці, фундаментом якої все частіше стають технології та знання, інновації висту-
пають локомотивом економічного зростання. У статті на основі розрахунку та аналізу ключових 
показників за Глобальним інноваційним індексом було визначено та обґрунтовано закономірності 
світових інноваційних процесів, здійснено оцінку нерівномірності розвитку інноваційної діяльності 
у країнах світу за рейтингом у ГІІ. Також було проаналізовано інноваційний рейтинг та позицію Укра-
їни у ГІІ; виявлено проблеми в дослідницькому процесі та визначено найсильніші й найслабші ланки 
в системі інноваційних індикаторів. Зроблено висновок, що головним пріоритетом економічного роз-
витку України має стати розбудова інноваційної системи та удосконалення її інноваційної стратегії.
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, світові тенденції, Глобальний інноваційний індекс.

Постановка проблеми. В сучасних умовах роз-
витку світового господарства вагомі конкурентні 
переваги отримують ті національні економіки, що 
здатні забезпечувати стійке економічне зростання 
на основі розробки, впровадження та ефективного 
використання і трансферу інновацій. Так, наразі 
у світі спостерігається нерівномірність розвитку 
інноваційної сфери у різних країнах, що свідчить 
про відсутність власних ресурсів для поштовху їх 
інноваційного розвитку. Саме через це актуальним 
стає дослідження інноваційного розвитку країн 
задля виявлення характерних особливостей у ство-
ренні інноваційної економіки у країнах з різним рів-
нем економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
цеси, пов'язані з інноваціями, постійно перебувають 
під пильною увагою вітчизняних та іноземних фахів-
ців, що знаходить своє відображення у їхніх працях. 
Дослідженням особливостей інноваційного розви-
тку країн займалися такі вчені: Д. Вадсворф, М. Гру-
берт, М. Мешко, М. Рихтик, Т. Стадт та ін. Але через 

сучасні інтенсивні зміни у розвитку інноваційних 
процесів, питання, що стосується світового іннова-
ційного розвитку, потребує ретельного аналізу. 

Метою дослідження є визначення основних сві-
тових тенденцій інноваційного розвитку у країнах 
з різним рівнем економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу.  Зазначимо, що на 
сьогодні запорукою економічного зростання наці-
ональної економіки є розвиток інноваційної діяль-
ності. Безперервний інноваційний процес є умовою 
забезпечення високої конкурентоспроможності як 
окремих компаній, так і національних господарств.

Для аналізу трендів інноваційного розвитку країн 
світу та виявлення лідерів було використано рей-
тинг глобального інноваційного індексу (ГІІ), що 
дозволяє проводити оцінку витрат на інновації та 
інноваційних результатів, показники якого вказу-
ються у балах від 0 до 100. У рейтинг ГІІ-2017 уві-
йшли 127 країн з усіх регіонів світу, які в сукупності 
виробляють 98% світового ВВП. На рис. 1. наведена 
перша 20-ка країн за рейтингом ГІІ.
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Рис. 1. Рейтинг країн за ГІІ (бал, 2017 р.)
Джерело: побудовано автором на основі джерела [1]
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Динаміку зміни місць у рейтингу та балів ГІІ 
вищезазначеної двадцятки країн можна прослідити 
у табл.1 [1].

Можна побачити, що протягом аналізованого 
періоду інноваційним лідером світу була Швейцарія. 
У 2017 р. її бал склав 67,7 зі 100 можливих. Друге 
місце у 2017 р. посіла Швеція, на третьому місці опи-
нилися Нідерланди. На 4 позиції опинилися США 
з балом 61,4; обігнавши Велику Британію лише на 
0,5 балів. 

Звертаючи увагу на першу п’ятірку країн-ліде-
рів, можна зазначити, що за аналізований період 
лише три країни показують незначну зміну балу за 
ГІІ та місця у рейтингу, а саме Швейцарія, Швеція, 
Великобританія. Нідерланди ж та США у 2016 р. та 
2014 р. посіли гірші позиції у рейтингу, ніж у попе-
редні роки.

Загалом, можна визначити, що інноваційними 
лідерами є великі та малі країни ЄС, у 2017 р. від 
двадцятки рейтингу ГІІ вони становлять 65%. Євро-
пейські країни були попереду майже за половиною 
показників, на базі яких розраховується ГІІ, в тому 
числі, за часткою висококваліфікованих фахівців у 
загальній зайнятості, співпраці університетських та 
галузевих дослідницьких структур, кількістю патен-
тів та патентних заявок, науково-технічних статей і 
за якістю наукових публікацій.

Також у 2017 р. серед 20-ки інноваційних лідерів 
представлені країни Північної Америки – США та 
Канада з ГІІ у 61,4 та 53,7 балів відповідно. Вони 
досягли особливо високих результатів в показниках 
інноваційного входу – стійкість ринку, інфраструк-
тура, стійкість бізнесу та інститути. Слід відзначити 
високий інноваційний стрибок країн Азії, а саме Пів-

денної Кореї та Сінгапуру, які піднялися у рейтингу 
2017 р. до 11 та 7 позиції відповідно.

Також зазначимо, що Китай (22 місце у рейтингу за 
ГІІ у 2017 р.) став першою країною із середнім рівнем 
доходу, що увійшла в число 25 провідних країн-нова-
торів у світі, і, таким чином, приєднався до групи висо-
корозвинених держав, які незмінно очолюють рейтинг 
Глобального інноваційного індексу (ГІІ) протягом всіх 
п’яти років. У нинішньому році Китай демонструє 
високі результати за рядом показників, включаючи 
присутність компаній, що здійснюють НДДКР, штат 
дослідного персоналу на підприємствах, кількість 
патентних заявок і інші змінні у сфері інновацій.  

В рамках Асоціації держав Південно-Східної Азії 
(АСЕАН) перші місця за більшістю показників нале-
жать Сінгапуру, за рядом кількох істотних винятків: 
з експорту послуг ІКТ лідирують Філіппіни, а за 
видатками на цілі освіти – В'єтнам. Також у 2017 р. 
таких інноваційних гігантів, як Китай, Японія і Рес-
публіка Корея, наздоганяє група держав Азії, в тому 
числі Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіп-
піни і В'єтнам, які активно вдосконалюють свої інно-
ваційні екосистеми і домагаються високих результа-
тів щодо розвитку сфери освіти, НДДКР, темпами 
зростання продуктивності праці та експорту високо-
технологічної продукції.

У числі особливостей інноваційного розвитку 
Центральної та Південної Азії слід назвати станов-
лення Індії в якості нового інноваційного центру. 
Індія займає 14-е місце в світі за показником присут-
ності компаній, що здійснюють НДДКР в глобаль-
них масштабах, значно випереджаючи порівнянні 
групи країн в нижньому і верхньому сегментах країн 
із середнім рівнем доходу.

Таблиця 1
Динаміка першої двадцятки країн за ГІІ (2013-2017 рр.)

Країна 2013 2014 2015 2016 2017
Бал Місце Бал Місце Бал Місце Бал Місце Бал Місце

Швейцарія 66,59 1 64,78 1 68,30 1 66,28 1 67,7 1
Швеція 61,36 2 62,29 3 62,40 3 63,57 2 63,8 2
Нідерланди 61,14 4 60,59 5 61,58 4 58,29 9 63,4 3
США 60,31 5 60,09 6 60,10 5 61,40 4 61,4 4
Велика Британія 61,25 3 62,37 2 62,42 2 61,93 3 60,9 5
Данія 58,34 9 57,52 8 57,70 10 58,45 8 58,7 6
Сінгапур 59,41 8 59,24 7 59,36 7 59,16 6 58,7 7
Фінляндія 59,51 6 60,67 4 59,97 6 59,90 5 58,5 8
Германія 55,83 15 56,02 13 57,05 12 57,94 10 58,4 9
Ірландія 57,91 10 56,67 11 59,13 8 59,03 7 58,1 10
Південна Корея 53,31 18 55,27 16 56,26 14 57,15 11 57,7 11
Люксембург 56,57 12 56,86 9 59,02 9 57,11 12 56,4 12
Ісландія 56,40 13 54,05 19 57,02 13 55,99 13 55,8 13
Японія 52,23 22 52,41 21 53,97 19 54,52 16 54,7 14
Франція 52,83 20 52,18 22 53,59 21 54,04 18 54,2 15
Гонгконг 59,43 7 56,82 10 57,23 11 55,69 14 53,9 16
Ізраїль 55,98 14 55,46 15 53,54 22 52,28 21 53,9 17
Канада 57,60 11 56,13 12 55,73 16 54,71 15 53,7 18
Норвегія 55,64 16 55,59 14 53,80 20 52,01 22 53,1 19
Австрія 51,87 23 53,41 20 54,07 18 52,65 20 53,1 20
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В Ісламській Республіці Іран (75 місце) чудово 
розвинена система вищої освіти, і країна посідає 
друге місце в світі по числу випускників техніч-
них вузів. Таджикістан (94 місце) випереджає всіх 
з мікрофінансування, а Казахстан (78 місце) займає 
1 місце в світі за середньою кількості учнів на одного 
викладача і 3 – за простотою процедури захисту 
міноритарних інвесторів [2].

Також, було виявлено, що в найбільших країн 
регіону Латинської Америки і Карибського басейну 
особливо міцні позиції в плані розвитку інститу-
ційних структур, інфраструктури та бізнесу. Висо-
ких результатів досягли Чилі, Мексика, Бразилія та 
Аргентина в області розвитку людського потенціалу 
та наукових досліджень, наприклад, таких, як якіс-
ний рівень університетів, кількість студентів вузів 
і присутність компаній, що здійснюють НДДКР в 
глобальних масштабах, а також в області інформа-
ційно-комунікаційних технологій завдяки високим 
показникам використання онлайнових послуг в дер-
жавних органах та населенням. 

Також в роботі була проведена оцінка варіації та 
нерівномірності інноваційного розвитку країн світу. 
Результати аналізу представлені у табл. 2.

Перш за все слід зазначити, що інноваційний 
розвиток країн світу носить відносно рівномірний 
характер за показником ГІІ, про що свідчать значення 
коефіцієнту варіації, що не перевищують 33% за 
весь аналізований період. Розрахований коефіцієнт 
диференціації змінився зовсім незначно, він показує, 
що найбільший бал країни (Швейцарії) перевищує 
найменший бал Ємену у 4,33 рази (в середньому 
за період у 4,4 рази). Число країн, ГІІ яких переви-
щує середньосвітовий рівень, у абсолютному виразі 
зменшилося з 59 до 52 країн, а у відносному – від 
41,55 до 40,94%. Але все це свідчить по те, що більш 
ніж третина країн мають досить високий показник 
ГІІ, який є вище середнього.

Розраховане значення першого і дев’ятого децилів 
показують, що у 2017 р. у 10% найменших за балом ГІІ 
країн максимальний обсяг ГІІ становить 23,61 балів, а 
серед 10% найбільших країн їх мінімальний бал стано-

вить 55,14. Коефіцієнт децильної диференціації дещо 
збільшився у 2017 р. порівняно з 2013 р. (на 0,11). 
Його значення свідчить, що мінімальний бал ГІІ в 10% 
найбільших країнах перевищує максимальний бал для 
10% найдрібніших країн у 2,34 рази, тобто ступінь 
концентрації ГІІ не дуже високий.

З метою ж оцінки ступеня диференціації рівня 
світового інноваційного розвитку було застосовано 
методику групування країн за балом ГІІ. Результати 
розрахунків представлені у табл. 3.

Так, коефіцієнт концентрації, що дорівнює 
12,87 (високий ступінь концентрації при КК ≥ 40), 
свідчить про невеликий ступінь концентрації значень 
ознаки. Для оцінки локалізації значень ознаки в окре-
мих складових сукупності були розраховані коефіці-
єнти локалізації. Розрахунок (при рівномірному роз-
поділі всі значення показника дорівнюють 1) показав, 
що в лише у 5 та 6 групах спостерігається висока кон-
центрація значень ознаки (вони більше 100%). 

Цікавим є порівняння середньогрупових значень 
балу країн за рейтингом  ГІІ із середньосвітовим. 
Так, країни 1,2 та 3 груп мають показник, що ниж-
чий за середньосвітовий рівень на 105,9%; 58,0% та 
25,5% відповідно, а країни 4,5 та 6 груп з високим 
рівнем інноваційного розвитку мають бал, що пере-
вищують середньосвітовий рівень на 2,9%; 36,5% та 
69,1% відповідно.

Таким чином, детальний аналіз диференціації 
та концентрації за балом ГІІ показав наявність від-
носно рівномірного характеру інноваційного розви-
тку країн світу. 

Аналізуючи світові тенденції інноваційного 
розвитку, не можливо оминути позицію й України 
у рейтингу ГІІ. Зазначимо, що згідно з ГІІ – 2017, 
Україна посіла 50 місце серед 127 країн світу з балом 
у 37,62 (кращий за останні сім років). А у групі за 
рівнем доходів нижче середнього – 2 місце після 
В’єтнаму, обійшовши Монголію, Молдову, Вірменію 
та Індію. У порівнянні з 2016 р. Україна піднялася 
на 6 пунктів, що обумовлено високим коефіцієнтом 
інноваційної ефективності, тобто співвідношенням 
отриманого результату до інноваційних ресурсів.

Таблиця 2
Оцінка варіації та нерівномірності інноваційного розвитку країн світу за балом ГІІ

 2013 2014 2015 2016 2017

Максимальне значення ГІІ (країна) 66,59  
(Швейцарія)

64,78  
(Швейцарія)

68,3  
(Швейцарія)

66,28  
(Швейцарія)

67,69  
(Швейцарія)

Мінімальне значення ГІІ (країна) 19,32  
(Ємен)

12,66  
(Судан)

14,95  
(Судан)

14,55  
(Ємен)

15,64  
(Ємен)

Середньосвітове значення ГІІ 37,41 36,90 37,01 36,73 37,12
Кількість країн, ГІІ яких вище серед-
нього світового значення 59 60 61 51 52

Частка країн, ГІІ яких вище середнього, % 41,55 41,96 43,26 39,84 40,94
Середнє кв. відхилення 11,06 11,25 11,65 12,02 11,97
Коефіцієнт варіації 0,296 0,305 0,315 0,327 0,322
Коефіцієнт диференціації 3,45 5,12 4,57 4,56 4,33
Коефіцієнт децильної диференціації 2,23 2,26 2,31 2,41 2,34
1-ий дециль 24,97 24,52 24,17 23,11 23,61
9-ий дециль 55,81 55,42 55,92 55,78 55,14

Джерело: власні розрахунки автору
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Таблиця 3
Результати групування країн згідно з рівнем їх інноваційного розвитку  
(за балом у рейтингу ГІІ, 2017 р.)

№ 
гру-
пи

Нижня 
межа 
інтер-

валу (бал 
ГІІ)

Верхня 
межа 
інтер-

валу (бал 
ГІІ)

Кіль-
кість 

країну 
групі f

Питома 
вага у заг. 
кількості 

країн, 
dj%

Середнє 
значення 

ГІІ у 
групі

Cумарний 
бал групи 

за ГІІ

Питома 
вага групи 

у сумар-
ному ГІІ, 

Dj, %

Коеф. 
локалі-

зації

Модуль 
відхилень 
питомих 
ваг країн

1 15,64 18,12 2 1,57 16,53 33,05 0,70 44,51 0,87
2 18,12 23,08 10 7,87 21,54 215,41 4,57 58,03 3,30
3 23,08 30,51 32 25,20 27,13 868,02 18,41 73,07 6,79
4 30,51 40,43 43 33,86 35,03 1506,32 31,95 94,36 1,91
5 40,43 52,82 19 14,96 46,47 882,93 18,73 125,18 3,77
6 52,82 67,69 21 16,54 57,56 1208,84 25,64 155,06 9,11

РАЗОМ 127 100,00 34,04 4714,57 100,00 - КК
* 12,87

*КК – коефіцієнт концентрації.
Джерело: власні розрахунки автора

Саме у 2017 р. Україна досягла найбільшого балу 
за ГІІ (37,6). Насамперед, субіндекс інноваційного 
входу склав 41,0 балів, а виходу – 34,2 бали; в дина-
міці теж простежується їх підвищення за весь аналі-
зований період. Щодо індексів інноваційного виходу, 
то Україна входить до першої треті країн у рейтингу 
ГІІ, що, безумовно, свідчить, про високу якість та 
ефективність наукових результатів. У 2017 р. країна 
досягла кращих результатів у балах, ніж у 2016 р. 
майже за усіма інноваційними показниками, окрім 
«стійкості ринку», що свідчить, про падіння ефек-
тивності функціонування та розвитку ринку загалом. 

Найкращих результатів у 2017 р. Україна дося-
гла за показниками людського капіталу – витрат 
на освіту (22 місце), кількості випускників у сфері 
науки (28 місце), кількість вищих навчальних закла-
дів (12 місце); кількісне співвідношення учнів та 
вчителів (2 місце у світі). Також зазначимо щодо 
показників інноваційного виходу, тут Україна теж 
продемонструвала досить непогані результати, 
наприклад, у сфері наукових результатів (1 місце 
у світі за вартістю та кількістю корисних моделей; 
6 місце за витратами на програмне забезпечення 
тощо) та у сфері творчих результатів, а саме нема-
теріальних активів – 12 місце у світі за вартісним 
обсягом товарних знаків (млрд. $ ВВП по ПКС) та 
11 місце у світі за вартісним обсягом промислових 
зразків (млрд. $ ВВП по ПКС).

Однак на практиці інноваційний розвиток не 
став однією з характеристик зростання економіки 

України. Хоча протягом кількох років спостеріга-
лися і позитивні тенденції, але вони мали переважно 
тимчасовий характер і змінювалися слабкими зру-
шеннями в економіці, що характеризує інноваційні 
процеси в Україні як нестійкі та позбавлені чітких 
довготермінових стимулів.

Висновки та пропозиції. Проаналізувавши тен-
денції інноваційного розвитку країн світу, можна 
зробити висновок, що на сьогодні стрімко посилю-
ються позиції розвинутих країн, а саме європей-
ських, США, країн Східної Азії як інноваційних 
лідерів. Але, як показав аналіз диференціації інно-
ваційного розвитку, світові притаманна інноваційна 
рівномірність розвитку країн за інтегральним показ-
ником ГІІ. Така рівномірність спричинена не стільки 
рівномірністю інтегральної оцінки, а існує вона 
завдяки тому, що за одними індикаторами превалю-
ють одні країни, а за іншими – другі, чим і забез-
печується вирівнювання інтегрального рівня оцінки. 

Стосовно України, можна зробити висновок, що 
хоча вона наразі і демонструє зростання загального 
балу за ГІІ та його основних складових, підвищення 
позицій у рейтингу, зменшується ступінь її залучення 
в міжнародний обмін інноваціями, вона тільки запо-
зичує нові іноземні технології замість створення та 
експорту власних. Тому для України головним пріо-
ритетом економічного розвитку має стати розбудова 
інноваційної системи та удосконалення інноваційної 
стратегії, що вимагає, перш за все, детального ана-
лізу та застосування зарубіжного досвіду.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН МИРА

Гнидина В.С.
студентка
Мариупольского государственного университета

В глобальной экономике, фундаментом которой все чаще становятся технологии и знания, инновации высту-
пают локомотивом экономического роста. В статье на основе расчета и анализа ключевых показателей по 
Глобальному инновационному индексу были определены и обоснованы закономерности мировых инноваци-
онных процессов, осуществлена оценка неравномерности развития инновационной деятельности в странах 
мира по рейтингу в ГИИ. Также был проанализирован инновационный рейтинг и позиция Украины в ГИИ; 
выявлены проблемы в исследовательском процессе, и определены самые сильные и слабые звенья в системе 
инновационных индикаторов. Сделан вывод, что главным приоритетом экономического развития Украины 
должно стать развитие инновационной системы и совершенствование ее инновационной стратегии.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, мировые тенденции, Глобальный инновационный 
индекс.

ANALYSIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT TRENDS  
OF COUNTRIES IN THE WORLD

Gnidina V.S.
Student
Mariupol State University

In a global economy that increasingly relies on technology and knowledge, innovation is the engine of economic 
growth. In the article on the basis of calculation and analysis of key indicators for the Global innovation index patterns 
of global innovation processes were identified and justified, the assessment of uneven development of innovation in 
the world rated in the GII was carried out. Also, the innovative rating and position of Ukraine in the GII were analyzed; 
the problems in the research process were identified, and the strongest and weakest links in the system of innovative 
indicators were identified. It is concluded that the main priority of economic development of Ukraine should be the 
development of the innovation system and improving its innovation strategy.
Keywords: innovation, innovative development, global trends, Global Innovation Index.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІДЖЕТАЛІЗАЦІЇ  
ЕКОНОМІКИ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

Каліна І.І.
кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю
Інституту дизайну, архітектури та журналістики

Проаналізовано цифровізаційні бізнес-процеси з використанням індексу цифрової економіки та сус-
пільства (DESI), міжнародного індексу цифрової економіки та суспільства (I-DESI). За рахунок цих 
індексів та їх субіндексів (зв’язок (підключення), людський капітал, використання Інтернету, інтегра-
ція цифрових технологій, цифрові громадські послуги), а також індикаторів показано тенденцію циф-
ровізації економіки провідних країн світу активізацію Інтернету (покриття, швидкість, зв'язок тощо) 
та лідерів з розвитку цифрових технологій. У ході дослідження було використано такі методи: загаль-
нонаукові: абстрагування і конкретизація. Абстрагування використовується при формуванні складо-
вих індексу цифрової економіки та суспільства, а конкретизація використовується при оцінці індексів 
DESI та I-DESI. Метод наукової абстракції використовується при формуванні аналітичних зв’язків, 
які дозволяють більш точно та об’єктивно спрогнозувати цифровізаційну трансформацію. Спеціальні 
методи дослідження: порівняльний аналіз, порівнюється субіндекси міжнародного індексу цифрової 
економіки та суспільства 
Ключові слова: цифровізація, Інтернет, індекси, субіндекси, бізнес-процеси, Європейський Союз, 
розвинуті країни, індикатори.

Постановка проблеми. У світі цифровий сектор 
зростає з вражаючою швидкістю. Новітні цифрові 
досягнення на сьогодні покращують умови роз-
витку та розквіту як підприємств так і держави, а 
також щодня збільшується кількість користувачів. 
Інформаційно-цифрові технології стають потужним 
рушієм усіх сфер: логістики, маркетингу, вироб-
ництва, торгівлі, медицини, освіти тощо. Передові 
компанії світу (Apple, Google, Microsoft) вбачають 
у впровадженні цифрових технологій один з голо-
вних чинників інноваційного розвитку та зміцнення 
конкурентних переваг. Однак Україна на сьогодні 
відстає у розвитку та якості комунікаційних мереж, 
дана сфера тільки починає розкривати свій потен-
ціал, а також розробляє стратегії створення власного 
цифрового ринку. Вивчення різних аспектів цифро-
вої економіки та процесів її становлення в Україні 
є актуальним науково-практичним завданням. Зару-
біжний досвід свідчить, що країни Європейського 
Союзу стрімко розвивають цифровізацію, як і інші 
країни, що не входять до ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження різноманітних аспектів цифровізації 
та оцінки цифрової економіки присвячено велика 
кількість наукових праць як вітчизняних дослідни-
ків так і зарубіжних. Зарубіжні науковці: Р. Інклар, 
М. Тіммер, Б. Ван Арк [1] Т. Нібель [2]. Вітчизняні 
науковці: С.В. Іванов та О.С. Вишневський [3]. 
Н.П. Мешко [4]. Н.Ю. Коровайченко [6]. Л.З. Кіт [7]. 
Л.О. Збаразська [8] В.І. Ляшенко[9]. 

Незважаючи на значні доробки вчених з теоре-
тичних та практичних питань цифрової економіки, 
існують різні індекси та субіндекси за допомогою 
яких можна проаналізувати сучасний стан цифрові-

зації. За цих умов необхідним є огляд зарубіжного 
досвіду цифровізації бізнес-процесів.

Мета дослідження. Аналіз та оцінка тенденцій 
діджеталізації економіки провідних країн світу у 
інформаційно-комунікаційному середовищі.

Виклад основного матеріалу. В умовах інфор-
маційно-комунікаційного розвитку як суспільства 
так і підприємницької діяльності, які впливають на 
активізацію державних програм, з’явився великий 
інтерес до підвищення бізнес-процесів пов’язаних з 
використанням новітніх цифрових технологій. Тому 
на сьогодні є актуальним вирішення питань зарубіж-
ного досвіду цифровізації бізнес-процесів, які при-
зводять до привабливості підприємств, які функці-
онують на ринку тривалий час так, та підприємств, 
які утворилися нещодавно.

Найточніше це демонструють індекс цифрової еко-
номіки і суспільства (DESI) та міжнародний індекс 
цифрової економіки і суспільства (I-DESI). Індекс 
цифрової економіки і суспільства – це складний індекс, 
який узагальнює відповідні показники європейської 
цифрової ефективності та відстежує еволюцію країн – 
членів ЄС у цифровій конкурентоспроможності.

Даний показник охоплює певні субіндекси, які 
представлено на рис. 1.

Відповідно до значення індексу DESI, у 2018 році 
лідерами з розвитку цифрових технологій серед 
країн Європейського Союзу є Данія, Швеція, Фін-
ляндія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Велико-
британія, Бельгія, Естонія, Іспанія (табл. 1). Заува-
жимо, що для ТОП-10 країн-лідерів ЄС з розвитку 
цифрової економіки загальний індекс DESI та його 
складові набувають значно вищі значення, ніж у 
середньому для Євросоюзу. Крім того, до ТОП-
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10 країн-лідерів увійшли в основному невеликі кра-
їни ЄС. До цього кластеру не ввійшли такі країни як 
Німеччина, Франція, Італія, Австрія, Мальта тощо. 
Це ще раз свідчить про особливості нового глоба-
лізаційного потоку та Четвертої промислової рево-
люції: малі та середні підприємства та малі країни 
можуть бути успішними і конкурентоспроможними, 
якщо активно впроваджують цифрові технології, 
розвивають цифрову економіку та навчають суспіль-
ство користуватися цифровими технологіями.

Міжнародний індекс цифрової економіки і сус-
пільства відображає та розширює індекс цифро-
вої економіки і суспільства EU28, використовуючи 
24 (двадцять чотири) набори даних для аналізу 

тенденцій та порівняння цифрових характеристик 
45 країн (рис. 2). Індекс I-DESI забезпечує загальну 
оцінку, де ЄС порівнюється з економіками країн, 
що не є членами ЄС, у прогресі, спрямованому на 
створення цифрового інформаційного суспільства та 
цифрової економіки в цілому.

Спочатку створене в 2013 році I-DESI порівнює 
середню продуктивність країн-членів ЄС з 17 краї-
нами, що не є членами ЄС, використовуючи подібну 
методологію для індексу DESI ЄС. Він оцінює ефек-
тивність у п’яти субіндексах: зв’язок (підключення), 
людський капітал (цифрові навички), використання 
Інтернет громадянами, інтеграція цифрових техно-
логій та цифрових громадських послуг.

Складові індексу 
цифрової економіки 

і суспільства

1. Зв’язок (підключення)
Розмір з’єднання вимірює 

розміщення 
широкосмугової 

інфраструктури та її 
якість. Доступ до швидких 

і надвисоких послуг з 
підтримкою 

широкосмугового доступу 
є необхідною умовою 

конкурентоспроможності

2. Людський капітал
Вимір людського 

капіталу ‒ це навички, 
які необхідні для 

використання 
можливостей, що 

пропонує цифровізація

3. Використання 
Інтернету

Використання інтернет-
послуг відображає різні 

онлайн-дії, такі як 
споживання онлайн-

контенту (відео, музика, 
ігри), відеодзвінки, а 

також інтернет-магазини 
та банківські послуги 

тощо

4. Інтеграція цифрових технологій
Інтеграційні процеси цифрових технологій 

вимірює оцифрування бізнесу та електронної 
комерції. Застосовуючи цифрові технології, 

підприємства можуть підвищити 
ефективність, зменшити витрати та краще 

залучати клієнтів та ділових партнерів. Крім 
того, Інтернет як торговий майданчик 

пропонує доступ до більш широких ринків і 
потенціал для зростання

5. Цифрові громадські послуги
Елемент цифрових громадських послуг 

вимірює оцифрування державних послуг, 
зосереджуючи увагу на електронному 
уряді та електронній охороні здоров’я. 
Модернізація та оцифровка державних 
послуг може призвести до підвищення 

ефективності діяльності органів 
державної влади, громадян та 

підприємств

Рис. 1. Складові індексу цифрової економіки та суспільства 
Джерело: узагальнено автором на основі [10]

Таблиця 1
Індекс DESI для ЄС та 10 країн-лідерів з розвитку цифрової економіки ( %)

№ 
з/п Субіндекси

Д
ан

ія

Ш
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я
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ід
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бр
ит

ан
ія

Бе
ль
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я

Е
ст

он
ія

Іс
па

ні
я

Є
С

1 Підключення 19,6 19,0 16,5 20,3 20,0 16,3 17,2 18,8 16,0 16,2 15,6
2 Людський капітал 17,6 18,6 19,8 18,6 17,8 15,4 17,9 14,4 15,3 13,6 14,1
3 Використання Internet 11,3 11,0 9,81 9,97 9,88 7,85 9,36 8,00 9,24 7,41 7,57
4 Інтеграція цифрових технологій 12,3 11,3 12,2 10,5 6,63 12,0 7,99 10,9 7,41 9,96 8,02
5 Цифрові громадські послуги 11,0 10,6 11,8 10,6 8,43 9,71 8,74 8,68 11,7 10,9 8,62

Джерело: Систематизовано автором на основі [10]
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Рівень розвитку країн-членів ЄС з країнами, які 
не є членами ЄС у середньому рівноцінно зростають, 
а найкращими за індексом І-DЕSI є шість країн-чле-
нів ЄС, які перебувають у «першій десятці» (рис. 3).

Країни ЄС етап розвитку пройшли успішно, 
порівняно з 17 країнами, що не є членами ЄС щодо 
зв’язку, з точки зору набуття навичок та використання 
Інтернет громадянами. Середній показник ефектив-
ності ЄС у частині інтеграції цифрових технологій 
у бізнес вперше з 2013 р. складався з країнами, що 
не є членами ЄС. Однак, цифрові державні послуги 

є одним із аспектів, де країни-члени ЄС прагнуть 
підвищити рівень своїх 17 неурядових організацій.

Розглядаючи еволюцію цифровізації протягом 
2013-2016 років, усі країни-члени ЄС регресують у 
процесах прийняття та використання цифрових техно-
логій. Проте ЄС у цілому не зумів подолати існуючий 
розрив з США, Південною Кореєю та Японією (рис. 4). 

Для кожного субіндексу результати представлені 
для ЄС-28, а також для чотирьох країн-членів ЄС ‒ 
«верхнього» та «нижнього» рангів. Тобто перша 
четвірка країн-членів ЄС – «верхній» та четвірка 
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Рис. 2. Ідентифікація міжнародного індексу цифрової економіки і суспільства 
Джерело: узагальнено автором на основі [10]
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Рис. 3. Середній бал за всіма параметрами I-DESI з 2013 по 2018 рік 
Джерело: систематизовано автором на основі [10]
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країн-членів ЄС, які займають останні позиції – 
«нижній», не обов’язково однакові в кожній категорії. 
До 17 країн, що не входять до ЄС, належать Австра-
лія, Бразилія, Канада, Чилі, Китай, Ісландія, Ізраїль, 
Японія, Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Росія, Сер-
бія, Південна Корея, Швейцарія, Туреччина та США.

Данія очолює загальний рейтинг I-DESI, який 
склав 75,9. Данія також була провідною країною 
в 2016 році EUI-27 DESI. Провідна країна, що не 
є членом ЄС, яка посіла друге місце серед усіх 
досліджуваних 45 країн, ‒ це Південна Корея. 
Найбільше зростання цифрової ефективності за 
індексом I-DESI було зафіксовано для Сербії, яка 
збільшила свій показник на 75% у період з 2013 по 
2016 рік і зросла з останнього місця серед 45 країн, 
проаналізованих на 34.

Проаналізуємо п’ять субіндексів I-DESI.
Зв’язок (підключення). ЄС в середньому добре 

порівнюється з країнами, що не є членами ЄС, 
з точки зору «підключення». У 2016 році середній 

бал серед країн-членів ЄС у цьому субіндексу склав 
62,9. Тільки в шести країнах, що не входять до ЄС 
(включаючи Південну Корею, Японію та США) завя-
зок (підключення) у 2016 році є високим (рис. 5). 
Даний субіндекс складається з таких індикаторів: 
широкосмугове покриття, 4G покриття та мобільний 
доступ, швидке покриття широкосмугового доступу, 
фіксовані ціни на широкосмугові мережі.

У країнах-членах ЄС вони стають кращими в 
плані послуг широкосмугового доступу та широкос-
мугового покриття та їх використання, тоді вони, як 
правило, менш ефективні за параметром охоплення 
4G та мобільним широкосмуговим доступом, де біль-
шість країн, що не є членами ЄС, перевершують ЄС.

Людський капітал (цифрові навички). Це нави-
чки, необхідні для використання можливостей, 
що пропонуються цифровим суспільством. I-DESI 
порівнює, наприклад, рівень зайнятості у галузях, 
що дають знання, кількість випускників у галузі ІКТ 
або використання Інтернету.
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Рис. 4. Нормалізований показник ефективності для I-DESI в 2016 році 
Джерело: систематизовано автором на основі [10]
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Рис. 5. Нормалізовані показники ефективності для параметра «Зв’язок (підключення)» в 2016 році 
Джерело: систематизовано автором на основі [10]
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У цьому субіндексі ЄС також досить добре порів-
нюється з країнами, що не є членами ЄС. У 2016 році 
середній бал країн ЄС у цілому склав 58. Дев’ять 
з 17 країн, що не входять до ЄС, отримали вищу 
позитивну оцінку, тоді як ЄС у цілому за дослі-
джуваним показником має кращі позиції ніж США 
(рис. 6). Даний субіндекс складається з таких індика-
торів: додаткові навики (розширення інтелектуаль-
ного кругозору), підвищення кваліфікації та розви-
ток навиків. Країни-члени ЄС мають тенденцію до 
кращої зайнятості у галузях, а найменша складова 
ЄС в даному субіндексі ‒ це використання Інтернету.

При цьому лише три країни, що не є членами ЄС, 
мають нижчий рівень використання Інтернету порів-
няно з нижніми показниками чотирьох країн-членів ЄС.

Використання Інтернету. I-DESI порівнює різно-
манітність дій, що виконуються громадянами в Інтер-
неті, а саме: як громадяни користуються онлайн-
контентом, яка кількість користується соціальними 
мережами, скільки здійснюється онлайн-трансакцій, 
яка кількість користується інтернет-магазинами та 
банківськими операціями тощо.

Більшість країн-членів ЄС працювали краще, ніж 
їхні 17 глобальних партнерів щодо використання 
Інтернет-послуг громадянами, хоча вони за цим 

показником не суттєво вийшли за межі країн, що не 
є членами ЄС (рис. 7). Даний субіндекс складається 
з таких індикаторів: зміст (наповнення, контент), 
активні користувачі соціальними мережами, тран-
закції (вивчають частку населення, що використову-
ють інтернет-банкінг протягом останніх трьох міся-
ців та досліджують частку населення, яке здійснює 
купівлю в Інтернеті), пристрої (телефон, комп’ютер, 
планшет тощо, тобто середня кількість використа-
них пристроїв людиною).

У 2016 році середня оцінка ЄС для країн-членів 
ЄС становила 59,7%. Сім із 17 країн, що не вхо-
дять до ЄС, включаючи Південну Корею, Японію та 
США, перевищили цю цифру. Що стосується тран-
закцій, то – 51,8% населення країн-членів ЄС-28 ско-
ристалися інтернет-банкінгом у 2016 році. Середній 
рівень використання Інтернет-банкінгу у чотирьох 
кращих країнах-членах ЄС-28 становив 82,1%. 
Лише одна з 17 країн, що не входять до ЄС, мала 
більш високий рівень банківської діяльності. У кра-
їнах-членах ЄС-28 у 2016 році в середньому 49,6% 
населення здійснили купівлю через Інтернет, вісім 
країн, що не входять до ЄС, цей рівень-перевищили. 

Інтеграція цифрових технологій. Цей показник 
особливо важливий для оцінки процесу оцифрову-
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Рис. 6. Нормалізовані показники для параметру «Людський капітал» в 2016 році 
Джерело: систематизовано автором на основі [10]
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Рис 7. Нормалізовані показники для параметру  
«Використання мережі Інтернет для громадян» у 2016 році 
Джерело: систематизовано автором на основі [10]
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вання бізнесу та розвитку онлайн-продажів (рис. 8). 
Даний субіндекс складається з таких індикаторів: 
оцифровування бізнесу: цей індикатор складається 
з трьох показників. Два отримані від Світового еко-
номічного фонду та індикатора використання соці-
альних медіа, отриманого від ООН. Два показника 
Світового економічного фонду використовують 
шкалу від 1 до 7, перший показник надає інфор-
мацію про погляди підприємств на доступність 
новітніх технологій. У 2016 році в країнах-членах 
ЄС-28 середня нормалізована оцінка становила 68,4. 
Дев'ять з 17 країн, що не входять до ЄС, мали вищий 
бал. Другий показник надає інформацію про погли-
нання технологій на бізнес-рівні. У 2016 році серед-
ній показник для підприємств ЄС-28 був 55,7. Вісім 
з країн, що не входять до ЄС, мали вищий бал. Інди-
катор електронна комерція складається з двох показ-
ники, дані яких надані Світовим економічним фондом 
розглядається використання Інтернету між підприєм-
ствами та Світовим банком. Показники використову-
ють шкалу від 1 до 7. У 2016 році серед країн-членів 
ЄС-28 середній бал 58,5, вісім з 17 країн, що не вхо-
дять до ЄС, мали вищий бал. Кінцевим показником 
є вивчення кількості захищених інтернет-серверів на 
мільйон осіб. Для підтримки електронної комерції 
потрібні безпечні сервери. Середня кількість захи-
щених серверів на мільйон осіб у країнах-членах 

ЄС-28 у 2016 році становила 1009 осіб, а середнє зна-
чення для країн, що не входять до ЄС – 1059 осіб, 
а дві країни мають більше 3000 захищених серверів 
на мільйон осіб (Ісландія 3,151 та Швейцарія 3,063).

Дев’ять із 17 країн, що не входять до ЄС, отри-
мали вищу оцінку в 2016 році, ніж середнє значення 
країн-членів ЄС у цілому. Найбільш слабкою ланкою 
в даному субіндексі для країн-членів ЄС-28 є вико-
ристання бізнесу в соціальних мереж, а ось 12 країн, 
що не є членами ЄС, мають найбільше значення. 
Що стосується поглинання технологій та Інтернет-
бізнесу, то тільки сім країн, що не входять до ЄС, 
оцінюють вище середнього показника ЄС. 

Цифрові громадські послуги. Оцифровування 
державних послуг, електронне керування у цій 
сфері ‒ це одне із значень даного показника, де 
країни-члени ЄС досягли в середньому менше, ніж 
17 інших розвинених країн, що не є членами ЄС. 
Дев’ять із 17 країн, що не входять до ЄС, включа-
ючи Південну Корею, США та Японію, отримали 
вищі показники в 2016 році, ніж у середньому по ЄС 
(рис.9). Даний субіндекс складається з таких інди-
каторів: перший – використовує головний показник 
індексу електронного уряду ООН. Другий індика-
тор використовує міру опитування ООН для завер-
шення онлайн-служб. У 2016 році середній показник 
ЄС-28 становив 75. Дванадцять із 17 країн, що не 

Рис. 8. Нормалізована оцінка країн за показником інтеграції бізнес-технологій у 2016 році 
Джерело: систематизовано автором на основі [10]

Рис. 9. Нормалізований показник для оцінки країн  
щодо рівня цифровізації державних послуг у 2016 році 
Джерело: систематизовано автором на основі [10]
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входять до ЄС, мали вищий бал. Остаточний показ-
ник використовувався для визначення відкритих 
даних у мережі Фонду відкритих знань. У 2016 році 
середній показник для країн-членів ЄС-28 становив 
55,6, дев'ять з 17 країн, що не входять до ЄС, мали 
вищий бал.

У 2016 році чотири країни-члени ЄС-28 мали 
середній бал 78,9 (з 100), що свідчить про відносно 
високий рівень доступу до урядових даних та інфор-
мації. Лише одна з країн, що не входять до ЄС, мала 
вищий бал. У чотирьох країнах-членах ЄС-28 було 
встановлено середній бал 48,3. Шість країн, що не 
входять до ЄС, мають нижчий бал.

Аналіз показав, що країни-члени ЄС-28 добре 
порівнюються з 17 країнами, які не є членами ЄС, 
а найкращі країни ЄС-28 мають цифрові характерис-
тики на однаковому рівні як і кращі країни світу. 

Зауважимо, що при визначенні індексу DESI важ-
ливою складовою є наявність цифрових навичок 
у населення та у випускників навчальних закладів, 
зокрема навичок STEM (Science (Наука), Technology 
(Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics 
(Математика)). Зокрема, для Великобританії ця про-
блема є актуальною, оскільки третина її громадян не 
має базових цифрових навичок, а випускники шкіл 
навичок STEM [10].

В умовах цифрової економіки людський капітал 
та інформаційні технології відіграють вирішальну 
роль у забезпеченні сталого розвитку національної 
економіки. У зв’язку з цим підготовка висококвалі-
фікованих фахівців з урахуванням потреб ринку та 

сучасних тенденцій розвитку цифрових технологій, 
ефективне впровадження яких супроводжується 
прискоренням економічного зростання, збільшен-
ням кількості робочих місць, підвищенням якості 
послуг, набуває особливого значення. Щоб макси-
мально використати потенціал цифрових техноло-
гій потрібні нові фахівці, які володіють сучасними 
знаннями, цифровими навичками, здатні до само-
навчання, вирішення складних завдань в постійно 
змінюваному середовищі [5, с. 320-322].

Висновок. На сьогоднішній день доведено, що 
приблизно 68% людей, які цікавляться та планують 
купити в інтернеті товар, завершують свої пошуки 
кнопкою «до сплати», інші 32% користувачів про-
сто виходять, не завершивши купівлю. Основна ідея 
будь-яких додатків, а особливо фінансових додатків 
полягає в тому, щоб момент прийняття рішення про 
покупку збігався з рішенням про платіж. В сучас-
ному інформатизованому середовищі дуже велика 
кількість різноманітних додатків, які дозволяють 
користувачам здійснювати транзакції один-два 
кліки. При цьому слід врахувати, що саме ця про-
стота робить транзакції незахищеними, а питання 
щодо ідентифікації особистих даних користувача 
та захисту від кібершахрайства стають куди більш 
складними. Деталізація цих компонентів вимагає 
цілої низки окремих розділів, однак для початку від-
значимо, що важко почати системні зміни без чіт-
кого плану цифрового перетворення України, який 
потрібно розпочати з нормативно-правових актів 
щодо цифровізації.
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Проанализированы цифровизационные бизнес-процессы с использованием индекса цифровой экономики 
и общества (DESI), международного индекса цифровой экономики и общества (I-DESI). За счет этих индексов 
и их субиндексов (связь (подключение), человеческий капитал, Интернет, интеграция цифровых технологий, 
цифровые общественные услуги), а также индикаторов показано тенденцию цифровизации экономики веду-
щих стран мира, активизацию Интернета (покрытие, скорость, связь и т.п.) и лидеров по развитию цифровых 
технологий. В ходе исследования были использованы следующие методы: общенаучные: абстрагирование 
и конкретизация. Абстрагирования используется при формировании составляющих индекса цифровой эконо-
мики и общества, а конкретизация используется при оценке индексов DESI и I-DESI. Метод научной абстрак-
ции используется при формировании аналитических связей, которые позволяют более точно и объективно 
спрогнозировать цифровизационую трансформацию. Специальные методы исследования: сравнительный 
анализ, сравнивается субиндексы международного индекса цифровой экономики и общества.
Ключевые слова: цифровизация, Интернет, индексы, субиндекса, бизнес-процессы, Европейский Союз, раз-
витые страны, индикаторы.
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The digitalization business processes using the digital economy and society index (DESI), an international digital 
economy and society index (I-DESI) are analyzed. Due to these indexes and subindexes (communication (connection), 
human capital, Internet usage, digital technology integration, digital public services) the digitalization trend of the 
economy of leading countries of the world, Internet activation (coverage, speed, connection, etc.) and leaders in 
digital technology development is showed. During the study, the following methods were used: general scientific: 
abstraction and concretization. Abstraction is used in the formation of the components of the digital economy and 
society index, and the concretization is used in the evaluation of DESI and I-DESI indexes. The method of scientific 
abstraction is used in the formation of analytical relationships that allow more accurately and objectively predict the 
digitalisation transformation. Special research methods: comparative analysis, subindex of the international index of 
digital economy and society is compared. 
Key words: digitalization, Internet, indexes, sub- index, business processes, European Union, developed countries, 
indicator.
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Досліджено процеси формування позичкової заборгованості та залишків на овердрафтних рахунках 
клієнтів з метою отримання відповідних кількісних залежностей з використанням випадкового харак-
теру формування сумарної величини позичкової заборгованості. Встановлено, що величини щоденної 
заборгованості за окремими клієнтськими рахунками розподіляються як випадкові величини відпо-
відно до нормального закону розподілу. В результаті доведено, що використання механізму сумарної 
кредитної заборгованості, при даному виді кредитування значно розширює можливості фінансування 
діяльності підприємств і надає змогу управляти величиною позичкової заборгованості та платою за 
користування позиковими коштами.
Ключові слова: овердрафт, капітал, банк, кредит, кошти, ресурси, клієнт

Постановка проблеми. Від того, наскільки банки 
приділяють увагу формуванню капіталу, залежить 
їх спроможність активно здійснювати банківські 
операції та надавати послуги, фінансова стійкість 
банківської системи, її місце і роль у подальшому 
розвитку економіки країни, інтеграції банківської 
системи у світовий фінансовий ринок. Тому найваж-
ливішим напрямом зміцнення банківської системи 
України є зростання рівня концентрації банківського 
капіталу шляхом залучення коштів самих банків, їх 
клієнтів, капіталізацію їх прибутку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню основних аспектів складної і багато-
планової проблеми банківського капіталу присвячені 
праці багатьох провідних вітчизняних та зарубіж-
них економістів: Е.Н. Василишена, О.В. Васюренка, 
А.П. Вожжова [1-3], Н.Е. Грязнової, О.Д. Дзю-
блюка [4], Н.Е. Егорової, Е.Ф. Жукова, В. Кириленка, 
Т.Д. Косової, О.И. Лаврушина [5], Ю.Є. Лютого, 
Н.А. Малиш, А.М. Мороза, С.В. Мочерного, Л.О. Оме-
лянович [3], К. Паррамоу, А.А. Пересади, А.М. Подде-
рьогіна, П. Роуза, М.І. Савлука, Д.С. Скотта, А.М. Сму-
лова, Дж.Ф. Синки, В.М. Усоскіна, Т.Дж. Уотшема, 
В.М. Федосова, В.А. Царькова та інших.

Мета статті. Метою статті є дослідження меха-
нізму сумарної кредитної заборгованості та визна-
чення переваг і недоліків овердрафного креди-
тування, як складової цього механізму В процесі 
дослідження механізму сумарної кредитної заборго-
ваності використано системний підхід, теоретичне 
узагальнення, аналіз і синтез, систематизація. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження в даній області є складовою части-
ною теорії трансформації банківських ресурсів та 
науково-обґрунтованого підходу до формування 

портфеля активів банку на основі прогнозування як 
формування пасивів, так і забезпечення ними відпо-
відних активів. Розгляд процесу акумуляції банком 
коштів і трансформації їх в ресурси вимагає дослі-
дження формування банківських ресурсів і в про-
цесі кредитування за овердрафтом. Необхідно від-
значити, що рішення поставленої задачі обумовлено 
потребою банківської практики [1, с. 87]. 

Випадковий характер формування сумарної вели-
чини позичкової заборгованості з кредитування за 
овердрафтом клієнтів робить проблематичним про-
гнозування величини банківських ресурсів. Для цього 
були досліджені процеси формування позичкової 
заборгованості та залишків на овердрафтних рахунках 
клієнтів з отриманням відповідних кількісних залеж-
ностей як результат взаємодії цих двох потоків. Пере-
вищення надходжень над використанням коштів банку 
призводить до формування залишків на поточному 
рахунку клієнта (кредитовий залишок на рахунку). 

Формування залишків на поточних рахунках та 
позикової заборгованості носить імовірнісний харак-
тер і при достатній кількості клієнтів, що кредиту-
ються, можна з достатньою точністю стверджувати, 
що завжди фактичний рівень позичкової заборгова-
ності буде менше сумарної величини встановлених 
лімітів кредитування за клієнтськими рахунками. 
Фактична позичкова заборгованість визначає реальну 
потребу банку в ресурсах для забезпечення потреби 
всіх його клієнтів, що кредитуються за овердрафтом, 
в межах сумарного ліміту. Необхідність оцінки цього 
рівня визначає значущість дослідження та його акту-
альність для практичної діяльності банків.

Умовно-постійна складова поточних пасивів 
займає значну частину ресурсів комерційних банків, 
яка за своїми параметрами може бути віднесена до 
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стабільних і керованим ресурсів в силу чого вико-
ристовується для розміщення в термінові, в тому 
числі і довгострокові активи. При перекладі клієнтів 
на кредитування за овердрафтом формування залиш-
ків суттєво змінюється. 

Сумарний ліміт кредитування по системі овер-
драфт визначається як сума всіх лімітів, встановле-
них для відповідних позичкових рахунків.

Величини щоденної заборгованості за окремим 
клієнтським рахунком розподіляються як випадкові 
величини відповідно по нормального або близького 
до нього закону розподілу. При цьому по окремому 
рахунку заборгованість змінюється в межах від нуля 
до свого максимуму-ліміту кредитування з параме-
трами (математичне очікування або середня вели-
чина позикової заборгованості) і - (середньоквадра-
тичне відхилення).

Аналіз фактичного формування позикової забор-
гованості показав, що сукупний ліміт «вибирається» 
в діапазоні 40-70%.

Володіння даними функціональними залежнос-
тями надає змогу: прогнозувати рівень необхідних 
ресурсів для забезпечення кредитування за овер-
драфтом; прогнозувати з достатньою ймовірністю 
доходи від даного виду кредитування. 

Середній рівень самозабезпечення визначається 
математичним очікуванням нетто потоку протягом 
аналізованого періоду, причому, протягом цього пері-
оду поточні значення нетто-залишку можуть приймати 
як позитивні, так і негативні величини. Математичне 
сподівання нетто-потоку визначається як різниця 
математичних очікувань величин залишків і заборго-
ваності на розглянутому інтервалі і також може при-
ймати позитивне, негативне і нульове значення.

У тому випадку, якщо, забезпеченість ресурсами 
складе тільки 50%. Якщо ж, позичкова заборгованість 
постійно перевищує відповідні поточні пасиви і можна 
стверджувати про відсутність самозабезпечення і необ-
хідності постійного залучення для кредитування клієн-
тів за овердрафтом інших видів банківських ресурсів.

В результаті розгляду формування позикової 
заборгованості і поточних пасивів як сукупності 
залишків по рахунках при кредитуванні за овер-
драфтом можна відзначити, що при цьому можливе 
формування ресурсів у вигляді поточних пасивів, 
рівень яких характеризується значеннями коефіцієнта 
самозабезпечення, а абсолютна величина самозабез-
печення визначається математичним очікуванням 
потоку нетто. Ці параметри можуть бути отримані 
аналітичним підрозділом банку шляхом комп'ютерної 
обробки інформації, що формується за рахунками клі-
єнтів без особливих труднощів.

Овердрафтне кредитування, як юридичних так 
і фізичних осіб (у т.ч. із застосуванням пластико-
вих карток), є поширеною позичкової операцією 
в практиці комерційних банків України і досить 
повно висвітлено в спеціальній літературі. Однак 
при розгляді процедури даного методу кредитування 
не розкривається механізм взаємодії залишків, що 
формуються при цьому у вигляді поточних пасивів 
і відповідних активів. Однією з проблем у банків-

ській практиці є оцінка обсягу ресурсів, необхідних 
для забезпечення портфеля кредитування за овер-
драфтом що у свою чергу, значною мірою визнача-
ється «самокредитуванням» клієнтів [2, с. 103]. 

Формування залишків досить відрізняється, що 
пояснюється різним ступенем управління коштами, 
і значною мірою залежить від фінансування під-
приємства. У їх складі формування поточних паси-
вів банків як сукупності депозитів до запитання на 
поточних рахунках клієнтів виділяється умовно-
постійна частина (ТПconst), величина якої визнача-
ється залежністю:

const m nТП 3σ n= ⋅ −              (1)

Умовно-постійна складова поточних пасивів 
займає значну частину ресурсів комерційних банків, 
яка за своїми параметрами може бути віднесена до 
стабільних і керованих ресурсів в силу чого вико-
ристовується для розміщення в термінові та довго-
строкові активи. При перекладі клієнтів на кредиту-
вання за овердрафтом формування залишків суттєво 
змінюється. 

Сумарний ліміт кредитування по системі овер-
драфт визначається як сума всіх лімітів, встановле-
них для відповідних позичкових рахунків:

Lim limi1

n
= ∑∑ ,                          (2)

де Lim∑  – сумарний ліміт для всіх (n) позичаль-
ників банку, що кредитуються за овердрафтом;
limi  – Ліміт кредитування, встановлений за i-м 

рахунком.
Величини щоденної заборгованості за окремим 

клієнтського рахунку розподіляються як випадкові 
величини відповідно по нормальному або близьким 
до нього законам розподілу. 

У середньому перевищення сумарного ліміту над 
фактичною позичковою заборгованістю складе:

Lim∑ Mo n lim n mo n lim m− = ⋅ − ⋅ = −( )o   (3)

Володіння даних функціональних залежностей 
дає можливість:

- прогнозувати рівень необхідних ресурсів для 
забезпечення кредитування за овердрафтом;

- прогнозувати з достатньою ймовірністю 
доходи від даного виду кредитування. 

Однак за сукупністю клієнтів, що кредитуються за 
овердрафтом, положення змінюється. При достатній 
їх кількості одночасно формуються поточні пасиви 
з умовно-постійної і змінної складовими і сукупна 
позичкова заборгованість також з умовно-постійної 
і змінної складовими. 

Середній рівень самозабезпечення визначається 
математичним очікуванням нетто потоку протягом 
аналізованого періоду, причому, протягом цього пері-
оду поточні значення нетто-залишку можуть приймати 
як позитивні, так і негативні величини. Математичне 
сподівання нетто-потоку визначається як різниця 
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математичних очікувань величин залишків і заборго-
ваності на розглянутому інтервалі і також може при-
ймати позитивне, негативне і нульове значення.

У тому випадку, якщо математичне сподівання 
нетто-потоку перевищує половину діапазону роз-
сіювання складових її величин, то можна говорити 
про умовно-постійної частини нетто потоку, який 
визначається як різниця умовно-постійних складо-
вих поточних пасивів (ТПconst) і поточних активів.

У тому випадку, якщо, то забезпеченість ресурсами 
складе тільки 50%. Якщо ж, то позичкова заборгованість 
постійно перевищує відповідні поточні пасиви і можна 
говорити про відсутність самозабезпечення і необхід-
ності постійного залучення для кредитування клієнтів 
за овердрафтом інших видів банківських ресурсів. 

Таким чином, рівень самокредитування можна 
визначити у відносному вираженні відповідним кое-
фіцієнтом:

c
K M

MTA
TП

/o = ,                        (4)

де КС/О – коефіцієнт самозабезпечення при креди-
туванні за овердрафтом. 

Абсолютна величина самозабезпечення визнача-
ється значенням математичного очікування потоку 
нетто. При цьому гарантований рівень самокреди-
тування визначається умовно-постійною частиною 
цього потоку. Негативні значення цих параметрів 
свідчать про те, що середня величина сумарної 
заборгованості на розглянутому періоді перевищує 
середні значення поточних пасивів, що говорить 
про необхідність залучення додаткових ресурсів для 
забезпечення потреби в позикових коштах клієнтів, 
що кредитуються за овердрафтом. 

В результаті розгляду формування позикової 
заборгованості і поточних пасивів як сукупності 
залишків по рахунках при кредитуванні за овер-
драфтом можна відзначити, що при цьому можливе 
формування ресурсів у вигляді поточних пасивів, 
рівень яких характеризується значеннями коефі-
цієнта самозабезпечення, а абсолютна величина 
самозабезпечення визначається математичним очі-
куванням потоку нетто. Ці параметри можуть бути 
отримані аналітичним підрозділом банку шляхом 
комп'ютерної обробки інформації, що формується 
за рахунками клієнтів без особливих труднощів. 
У результаті аналізу фактичних даних встановлено, 
що коефіцієнт самокредитування залежить від спе-
цифіки клієнтської бази різних банків і відрізняється 
в кожному банку протягом різних періодів [3, с. 263]. 

Застосування розглянутого методу позитивно 
зарекомендувало себе при аналізі результатів креди-
тування за овердрафтом та оцінці ефективності кре-
дитування, а також при оцінці необхідного рівня бан-
ківських ресурсів для кредитування по овердрафту, 
що допомагає більш обґрунтовано підходити до пла-
нування банківської діяльності в частині управління 
як пасивами, так і активами [4, с. 15].

Використання розглянутого матеріалу в практиці 
банківського менеджменту та в навчальному процесі 
показує, що наочність матеріалу і сприйняття ситуації 

значною мірою зростають при використанні графіч-
ного зображення формування поточних пасивів, пози-
кової заборгованості і нетто-результату. Дослідження 
в даній області є складовою частиною теорії транс-
формації банківських ресурсів та науково-обґрунтова-
ного підходу до формування портфеля активів банку 
на основі прогнозування як формування пасивів, так 
і забезпечення ними відповідних активів [5, с. 378]

Переваги овердрафтного кредитування [6, с. 68]:
- з підприємством може бути укладена Гене-

ральна угода про овердрфтне кредитування на строк 
до шести місяців. При цьому не збирається пакет 
документів, як при традиційному кредитуванні, 
а оформляються тільки заява і договір;

- овердрафтне кредитування – це єдина форма 
кредитування, при якій не обов'язкове забезпечення;

- ліміт овердрафтного кредитування встановлю-
ється, виходячи з сукупного середньомісячного кре-
дитового обороту по всіх розрахункових і поточних 
рахунках, відкритих підприємством в банку, і може 
бути збільшений у зв'язку із збільшенням кредито-
вих оборотів по рахунках;

- при даній формі кредитування банк не застосо-
вує мінімальні відсотки ставки за кредитом, як вважа-
ють деякі автори, а навпаки, відсоткова ставка за овер-
драфтом встановлюється вищою за базову банківську 
ставку, але вона може змінюватися залежно від плато-
спроможності та надійності клієнта, розміру та терміну 
надання кредиту, ресурсних можливостей банку тощо. 
Але при овердрафтному кредитуванні витрати клієнта- 
позичальника значно нижчі, ніж при отриманні звичай-
ного кредиту, таким чином він не несе витрат за здій-
снення нотаріальних послуг, оцінки майна, внесення 
до реєстрів, страхування майна і таке інше;

- можливість проведення кредитування за догово-
рами про овердрафтний кредит в рамках Генеральної 
угоди по єдиному позиковому рахунку, тобто всі необ-
хідні операції для відкриття позикового рахунку під-
приємство може проводити тільки один раз в півроку;

- відсотки за Договором про овердрафтне креди-
тування нараховуються тільки на планову дату оста-
точного погашення заборгованості за Договором;

- протягом дії Договору про овердрафтний кре-
дит банк в першу чергу оплачує платіжні документи 
підприємства, а тільки потім проводить списання 
в рахунок погашення заборгованості по овердрафту;

- відсутня вимога до цільового використання 
коштів;

- кредитна історія. Раціональне використання 
овердрафтних кредитів і своєчасне їх погашення фор-
мують позитивну кредитну історію, яка знадобиться, 
якщо в подальшому у підприємства буде необхідність 
звернутися в банк за цільовим кредитуванням

Недоліки овердрафтного кредитування:
- вищі відсоткові ставки за кредитом;
- наявність комісії банку.
Недоліком овердрафтного кредитування можна 

вважати і те, що для забезпечення клієнту кредиту-
вання рахунку згідно договору овердрафту, банку 
необхідно резервувати грошові кошти, що відволікає 
їх з обігу, в зв’язку з чим банки поряд з платою за 
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користування кредитом (відсотковою ставкою), стя-
гують комісію за встановлення ліміту овердрафту 
чи за його недовикористання. Це підвищує вартість 
овердрафтного кредиту для підприємства-позичаль-
ника і знижує його привабливість.

Висновки. Таким чином бачимо, що, незважаючи 
на те, що овердрафтний кредит надається без забез-

печення, банки в цей нелегкий для них час шукають 
варіанти зниження кредитних ризиків, в даному 
випадку за рахунок надання овердрафту під забезпе-
чення, надаючи його під менший відсоток, ніж овер-
драфт без забезпечення. Але це знижує мобільність 
і привабливість овердрафту і робить його майже 
невідмінним від кредитної лінії.
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Исследованы процессы формирования ссудной задолженности и остатков на овердрафтных счетах клиентов 
с целью получения соответствующих количественных зависимостей с использованием случайного характера фор-
мирования суммарной величины ссудной задолженности. Установлено, что величины ежедневной задолженности 
по отдельным клиентским счетам распределяются как случайные величины в соответствии с нормальным зако-
ном распределения. В результате доказано, что использование механизма суммарной кредитной задолженности, 
при данном виде кредитования значительно расширяет возможности финансирования деятельности предприятий 
и дает возможность управлять величиной ссудной задолженности и платой за пользование заемными средствами.
Ключевые слова: овердрафт, капитал, банк, кредит, средства, ресурсы, клиент.
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The processes of formation of loan arrears and balances on clients' overdraft accounts with the purpose of obtaining 
the corresponding quantitative dependencies with the use of the random nature of the formation of the total amount 
of debt indebtedness are investigated. It has been established that the daily debts on individual client accounts are 
distributed as random variables in accordance with the normal distribution law. As a result, it is proved that the use 
of the mechanism of the total loan debt, with this type of lending significantly expands the financing of enterprise 
activities and allows you to manage the amount of debt and pay for the use of borrowed funds.
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ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ РОЗПОДІЛУ І ПЕРЕРОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ
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Стаття присвячена фінансуванню суспільних благ. Для досягнення позитивних зрушень в економіці 
країни необхідні ефективні дії уряду щодо продукування суспільних благ. Державне регулювання 
економіки вважають суспільним товаром. В статті розглянуто питання клубного блага та суспільних 
облігацій, які є неторговим варіантом облігацій соціальної політики. Охарактеризовано позитивні 
та негативні якості соціальних облігацій. Визначені платформи для фінансування краудфандингу. 
Окреслено місце держави у продукуванні суспільних благ. Досліджується роль фінансового забезпе-
чення соціальної сфери. Розглянуто альтернативні форми та методи фінансування суспільних потреб. 
Визначені принципи ефективного механізму функціонування соціальної сфери.
Ключові слова: краудфандинг, суспільні блага, бюджет, суспільство, бюджетна політика, ендаумент, 
відтворення, економічна система, модель, держава.

Постановка проблеми. Одним з найважливіших 
заходів уряду, спрямованих на збалансування існу-
ючих різноманітних економічних інтересів і досяг-
нення позитивних змін у національній економіці, 
є продукування суспільних благ. 

Суспільними благами, як відомо, є блага, що спо-
живаються спільно, як правило, багатьма економіч-
ними суб'єктами. Кожна людина має право на одер-
жання належної їй частки суспільних благ і вимагати 
її одержання у відповідних розмірах і у відповідний 
час . Від того, як споживається це благо, залежить 
і його статус. Тому виділяють чисті, колективні, 
змішані й локальні блага, а також блага приватного 
(індивідуального) користування з позитивними або 
негативними зовнішніми ефектами. Ступінь задово-
лення окремого індивіда благом залежить від рівня 
розвитку виробничої і невиробничої сфери еконо-
міки країни.

Проблеми економіки суспільного сектору на сьо-
годні є досить актуальними, оскільки існує потреба 
радикального реформування механізмів створення 
та фінансування суспільних благ. 

Як інститут політичної організації суспільства, 
держава повинна сприяти спільній діяльності всіх 
суб'єктів суспільних відносин і підвищувати рівень 
економічного добробуту населення країни. На думку 
провідних економістів, бюджетна політика має 
бути соціально-орієнтованою, а розподіл ресурсів 
має здійснюватися за справедливим принципом. 
Оскільки, кожен індивід має право на користування 
суспільними благами в будь-якому населеному пункті 
країни, фактичний, розподільчий принцип суспіль-
них благ, має бути заснований на спеціалізованих 
соціальних інститутах. В разі , якщо він має неефек-
тивний механізм щодо чесного і справедливого роз-

поділу багатства і доходів, то цей чинник вказує лише 
на неправильний суспільний устрій [10].

 Якщо механізм втручання і регулювання еконо-
міки державою сприяє ефективності її економічного 
розвитку при якому, одночасно, ще й дотримується 
соціальна справедливість, то така діяльність держави 
перетворюється на суспільне благо. Тобто, державне 
регулювання економіки можна вважати суспільним 
товаром, оскільки воно споживається всіма членами 
суспільства.

У зв’язку з цим, актуальним виявляється питання 
формування найголовніших напрямків взаємодії 
держави, фірм і домогосподарств для забезпечення 
розширеного відтворення та фінансування суспіль-
них благ при існуючому рівні економічної системи 
України.

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок 
у дослідження формування дієвого механізму розпо-
ділу і перерозподілу ресурсів для надання суспіль-
них благ, реформування моделі фіскального обміну 
та поліпшення якості функціонування економічної 
системи, з’ясування основ організації виробни-
цтва суспільних благ здійснено у працях К. Гоул-
вена, Г. Андерсона, М. Десаї, І. Грюнберга, І. Кауля, 
Ф. Сагасті, Р. Мендоза, М. Стерна, С. Ламбертса, 
Е. Острома, Г. Башнянина, Дж. Б’юкенена, В. Геєць, 
Л. Гриніва, А. Гриценко, О. Длугопольського, Т. Єфи-
менко, М. Козоріза, Л. Лисяка, О. Молдован, В. Нові-
кова, О. Стефанишина, М. Олсон та інших.

Вчені, які займаються проблемами забезпечення 
суспільними благами на міжнародному рівні, апе-
люють до актуальності контролю захворюваності, 
фінансування соціально-економічної стабіль-
ності, здійснення ефективної енергетичної полі-
тики, контролю над корупцією тощо. Це висвітлено 
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у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, 
як Ю. Бажал, Т. Балабанов, О. Білорус, В. Бодров, 
І. Бочан, О. Вартанова, В. Геєць, А. Гриценко, Г. Задо-
рожний, В. Іноземцев, В. Мельянцев, І. Михасюк, 
Л. Мяснікова, Ю. Пахомов, А. Філіпенко, Р. Цвильов, 
О. Яременко та ін.

Незважаючи на вже запропоновані рішення 
з питань ефективного функціонування виробництва 
та розподілу й фінансування суспільних благ, про-
блема потребує подальшого дослідження.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначенні найголовніших напрямів роз-
витку фінансування суспільних благ у вітчизняній 
економічній системі. Для цього необхідно провести 
глибокий аналіз і переосмислити положення теорії 
суспільних благ з позиції сучасного економічного 
розвитку; сформувати перспективи та їх місце в еко-
номічній системі нашої країни, проаналізувати фор-
мування та можливості ефективного використання 
ресурсів, впровадження яких дозволить створити 
додаткові можливості для українських підприємств. 
Тому необхідно визначити фактори, що гарантують 
структурну перебудову національної економіки від-
повідно до вимог нового технологічного устрою.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У суспільному секторі певні економічні процеси 
коригуються інститутом держави. Сутність суспіль-
ного сектору полягає в тому, що він характеризує ту 
сферу економіки, де виробництво зосереджено не на 
приватних потребах окремих індивідів, а на загальних 
суспільних інтересах, які мають соціальну корисність. 
Держава по-різному приймає участь у виробництві 
суспільних благ. Відомі два способи: безпосередня 
участь у виробництві суспільних благ та опосередко-
вана участь. Мотивація державної опіки над суспіль-
ними благами ґрунтується на кількох тезах: додат-
кове їх споживання не збільшує витрат виробництва; 
нульові граничні витрати і відсутність позитивної 
ціни генерують небажання споживачів платити за їх 
використання (феномен «фрірайдерства»), що при-
зводить до небажання суб’єктів ринку їх виробляти 
(ефект самоочищення ринку) [6, с. 115].

Основною проблемою забезпечення суспільними 
благами є фінансування їх виробництва. Сам термін 
«державне фінансування» суспільних благ стосу-
ється видатків державного або місцевих бюджетів 
для забезпечення населення суспільними товарами 
і послугами. Формування ресурсів на такі цілі здій-
снюється, переважно, через податки та соціальні від-
рахування, які сплачують фізичні та юридичні особи 
в бюджети різних рівнів. Основна причина цього – 
це неможливість нормувати такі блага, обмежувати 
їх споживання залежно від оплати різними спожи-
вачами. В Україні до чистих суспільних благ, ство-
рення яких забезпечується тільки фінансовими 
ресурсами держави, належать: національна оборона, 
громадський порядок, безпека й судова влада, охо-
рона навколишнього середовища та ядерна безпека, 
державне управління. Державні та недержавні під-
приємства є структурними підрозділами суспільного 

сектору з постачання суспільних благ. Державні 
установи та організації, які беруть участь у вироб-
ництві суспільних благ, перебувають на бюджетному 
утриманні, їхні доходи складаються з податків гро-
мадян і доходів від власності держави. На держав-
них підприємствах існує лімітована свобода вибору, 
бюджетні асигнування виділяються, виходячи 
з обсягу і структури виконаної роботи,та врахову-
ється те, що напрями цієї роботи та її основні якісні 
параметри визначаються не ринковим механізмом, 
а державними структурами [7, с. 45].

За опосередкованої участі держава через тен-
дери обирає виконавця і доручає йому виконати 
певне замовлення на виробництво суспільних благ, 
фінансуючи його за кошти платників податків. Якщо 
економіка країни працює ефективно, то за усіх рів-
них умов менший тягар лягає на суспільний сектор 
у виробництві суспільних благ.

Звичайно, можна припустити, що безліч суспіль-
них благ могли б продукуватися ринком (наприклад, 
існуючи недержавні служби безпеки у Великобри-
танії, Німеччині, Франції, Фінляндії, США), однак 
є кілька аспектів, які зумовлюють наявність вагомого 
регуляторного впливу держави на ринок суспільних 
товарів і послуг:

по-перше, соціально орієнтована держава прагне 
забезпечити усім громадянам прийнятний рівень 
життя;

по-друге, низький рівень і нерівномірність розпо-
ділу сімейних доходів не дозволяє оплачувати їх всім 
категоріям населення;

по-третє, споживання суспільних благ напряму 
пов’язане з соціальною стабільністю і соціальною 
справедливістю [4, с. 30].

Загалом, на думку вчених, виробництво і фінан-
сування суспільних благ може набувати різнома-
нітних форм, що залежать від «паритету участі» 
суспільного та приватного секторів економіки у про-
дукуванні таких товарів і послуг, а також інституці-
ональної структури економіки (якщо індивідуальні 
інтереси щодо існування суспільних благ виявля-
ються через ринок, то інтереси суспільства – через 
інститути політичної системи). 

Водночас , коли для виробництва суспільних 
благ необхідні значні ресурси і великі потужності, 
зокрема їх концентрація в одному місці, то тут кра-
щим виробником може бути лише держава. Тобто 
як опосередкована, так і безпосередня моделі участі 
держави у виробництві суспільних благ в системі 
національної економіки існують одночасно і взаємо-
доповнюють одна одну.

Зараз в Україні відбувається переведення благ 
суспільного споживання переважно на фінансування 
за рахунок коштів їх окремих споживачів. У бага-
тьох випадках індивіди об'єднують свої зусилля по 
фінансуванню виробництва деяких благ, які можуть 
використовувати спільно, проте їх надто дорого 
виробляти самостійно. Категорія «приватне фінан-
сування» охоплює усі види видатків недержавних 
організацій, які спрямовуються на розв’язання соці-
альних проблем суспільства. Сюди відносять як 
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кошти приватних осіб, фірм і корпорацій (в аспекті 
соціальної відповідальності бізнесу), так і ресурси 
третього сектору, приватних благодійних фондів, 
міжнародних донорських організацій.

Останнім часом деякі вчені [5, с. 34; 9, с. 340] 
висувають пропозиції щодо фінансування суспіль-
них благ за допомогою механізму державної лотереї, 
однак, на практиці це здійснити надзвичайно складно 
з огляду на різницю в «схильності до ризику» різних 
груп населення, нестабільність фінансових потоків 
в цій сфері, а також впливу низки політичних та 
моральних факторів. 

У більшості випадків блага спільного користу-
вання є змішаними: неконкурентні у споживанні 
(але із властивістю переобтяження) та виключені 
з користування, такі блага називають клубними бла-
гами. Прикладами можуть бути плавальний басейн 
чи клуби за інтересами. Відповідна теорія має назву 
теорії клубів. У таких випадках користувачі клуб-
них благ мають домовитися про поділ між собою 
витрат на фінансування блага, що має узгоджуватися 
з вигодами, які вони отримують від членства у клубі. 
Предметом спільного узгодження має бути обсяг 
виробництва (і відповідно фінансування) спільного 
блага, розподіл внесків між членами клубу та кіль-
кість членів клубу. Суттєвим є те, що теорія клубів не 
передбачає участі влади у визначенні розмірів клубу, 
обсягів клубних благ і фінансування їх виробництва. 
Ефективний стан досягається на основі добровіль-
ної угоди, яка і забезпечує досягнення оптимального 
вирішення проблеми [12, с. 120].

Але, навить якщо виробництво деяких благ пере-
ходить на приватне або змішане фінансування, це не 
можна розглядати як зміну статусу блага з суспіль-
ного на приватного споживання. Оскільки, неви-
правдане звуження фінансової основи важливої для 
усього суспільства продукції може сприяти її змен-
шенню та повній ліквідації.

За останні роки в результаті розвитку теорії 
«соціального інвестування» з’явилися нові фінан-
сові інструменти, такі як соціальні облігації. 

Соціальні облігації є неторговим варіантом облі-
гацій соціальної політики, які були винайдені ново-
зеландським економістом Роні Хорешем у 1988 році. 
Їх поява була обумовлена тим, що вирішення соці-
альних проблем економить в подальшому державні 
гроші, однак, при цьому складно знайти кошти для 
фінансування такої діяльності [11, с. 201].

Потенціал залучення «особистого інтересу» 
в рішення соціальних проблем великий. Про це 
свідчить і практика провідних країн. За правильної 
інституційної організації індивідуальні стимули 
і особисті свободи працюють на користь прозорості, 
ефективності та конкурентної боротьби.

До позитивних якостей соціальних облігацій від-
носять такі:

- дозволяють ввести ринкові стимули у вигляді 
особистого інтересу в процес вирішення соціальних 
проблем;

- дозволяють персоніфікувати відповідальність 
за заявлені результати соціальних змін;

- дозволяють залучити масштабні інвестиції 
для реалізації соціальних перетворень;

- держава (платник) проводить виплати тільки 
після досягнення результату;

- призводять до збільшення кількості організа-
цій, в тому числі і невеликих, які можуть залучатися 
до вирішення соціальних проблем;

- покращують передбачуваність і якість запла-
нованих соціальних послуг.

Серед критичних зауважень зазначають наступні:
- соціальні облігації є новим інструментом 

з неоднозначною оцінкою його перспектив, тому 
стверджувати про високий потенціал для розвитку 
соціальної сфери зарано;

- виконавці і замовники часто не розуміють, 
як працює схема соціальних інновацій, і не в змозі 
реалізувати ініціативу без залучення зовнішніх 
консультантів; 

- благодійні організації-виконавці не звикли 
до об’єктивного підтвердження ефективності своєї 
діяльності, тому потрібні значні зусилля на збір 
даних і формування достовірних відомостей, що під-
тверджують досягнення соціальних результатів;

- випуски соціальних облігацій вимагають 
ретельної, витратної за часом розробки, а також без-
лічі погоджень з усіма учасниками процесу.

При удосконаленні цього інструменту, соціальні 
облігації можуть бути додатковим механізмом вирі-
шення соціальних проблем. 

Альтернативний варіант фінансування, який під-
ходить практично для будь-яких сфер – краудфандинг. 
Краудфандинг (англ. – crowdfunding) – оснований на 
колективній співпраці людей, які в добровільному 
порядку об’єднують свої різноманітні ресурси, як 
правило, через спеціалізовані сайти, так звані крауд-
фандингові платформи, з метою підтримки зусиль 
інших людей або організацій. Мотиви вкладників 
коштів можуть варіюватись, починаючи від філан-
тропічних, альтруїстичних до мотивів пошуку фінан-
сової вигоди. Краудфандинг активно розвивається 
упродовж останніх років в усьому світі. Подіб не 
фінансування відбувається на багатьох платформах, 
ось деякі з них: 

- Babeldoor – платформа для сприяння здій-
сненню проектів творчих, суспільно корисних, куль-
турних і т. ін., підтримує масштабні ініціативи, які 
мають позитивний вплив на економічну, соціальну, 
культурну, екологічну сфери;

- Bulb in Town – це платформа фінансування 
проектів місцевого значення, які знаходяться поруч 
з вкладниками, корисна особливо для ремісників, 
музеїв і ін.;

- Dartagnans – це платформа, присвячена 
виключно питанням збереження культурної спад-
щини та переслідує подвійну мету: допомогти від-
найти фінансування і дозволити модернізувати про-
екти шляхом «привнесення цифрових технологій 
в історію»;

- Culture Time – платформа краудфадингового 
меценатства в сфері мистецтва, культури і освіти, 
яка об'єднує людей та організації: музеї, театри, 
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оперні театри, концертні зали, університети і т. ін., 
що мають право на спонсорство і прагнуть залучити 
громадськість до своїх проектів. [14]

Краудфандинг має ряд позитивних характеристик:
- він є більш гнучким і може фінансувати про-

екти, які не цікаві з фінансової точки зору традицій-
ним фінансовим посередникам/ інвесторам; 

- використання цієї форми фандрайзингу дозво-
ляє виробляти різні види благ, навіть ті, які зазвичай 
знаходилися лише в компетенції держави;

- завдяки меншому числу посередників спо-
стерігається скорочення трансакційних витрат на 
організацію всього процесу фінансування проектів. 
У той же час коло потенційних краудінвесторів роз-
ширюється;

- інвесторами можуть керувати не лише економічні 
мотиви, а й колективні соціальні інтереси [15, с. 174].

Але, треба враховувати, що краудфандинг має 
декілька значних недоліків: 

- не може застосовуватись для масштабних про-
ектів, оскільки через існування жорстких часових 
рамок фінансування потребують великих вкладень; 

- існує значна роль маркетингу та рекламної 
складової, які важливі для просування проектів;

- можливі поширення зловживань та шахрай-
ства, на тлі відсутності законодавчої захищеності 
інвестора, позичальника [16, с. 77].

Іншою альтернативою фінансування може бути 
ендаумент (англ. «endowment») або фонд цільового 
капіталу, який формується за рахунок пожертвувань 
та (або) благодійних внесків. Це фонди фінансових 
ресурсів, доходи від інвестування яких використову-
ються для фінансування некомерційних організацій, 
а саме: освіти, медицини, культури, політики, еколо-
гії та інших сфер діяльності. Отриманий дохід спря-
мовується на цілі,що визначені надавачем ендау-
менту. Одже спонсор може визначати конкретні цілі, 
для яких призначають ендаумент і спосіб його інвес-
тування. Сума пожертви може бути недоторканною 
довічно чи на визначений період часу, при цьому 
використовують тільки отриманий від неї дохід. 
Найбільш відомий приклад ендаументу – створений 
А. Нобелем Нобелівський фонд [14].

Висновки з проведеного дослідження. Про-
аналізувавши теорію суспільних благ, приходимо до 
висновку, що в Україні варто зосередитися на: 

- реформуванні судової влади, адже без чесного 
і справедливого суду неможливо забезпечити спра-
ведливий розподіл ресурсів, захистити честь і гід-
ність людини;

- безпеці країни, зокрема припинити війну на 
сході, відновити територіальну цілісність і незалеж-
ність України; 

- реформуванні системи державного управ-
ління, забезпечивши її гнучкість та ефективність; 

- бюджетній децентралізації, оскільки розподіл та 
перерозподіл частини ВВП через бюджетну систему 
впливає на масштаб виробництва суспільних благ; 

- охороні навколишнього природного середо-
вища тощо. 

Підвищення ефективності соціальних видатків 
в умовах обмеженості бюджетних ресурсів потре-
бує впровадження нових управлінських підходів до 
планування соціальних видатків; вдосконалення між-
бюджетних відносин; визначення ступеня участі та 
повноважень основних партнерів у фінансуванні та 
адмініструванні соціальних програм; диверсифіка-
ції системи надання соціальних послуг; завершення 
впровадження соціальних стандартів; впровадження 
системи критеріїв та індикаторів для моніторингу 
та оцінки досягнення визначених цілей. Незважа-
ючи на «новизну» соціальних облігацій і виявлені в 
ході пілотних проектів слабкі сторони, вважаємо за 
доцільне більш уважно дослідити досвід країн, іні-
ціювати широку суспільну дискусію, запропонувати 
законодавчі ініціативи зі створення нормативно-пра-
вового поля функціонування механізму соціальних 
облігацій в Україні. В цілому, основними принципами 
ефективного механізму функціонування соціальної 
сфери мають бути: розмежування повноважень між 
державним і приватним секторами щодо виробни-
цтва і надання соціальних благ, раціоналізація дер-
жавного фінансування соціальної сфери залежно від 
поставленої мети, підвищення платоспроможності 
населення як стимулюючого фактору щодо розши-
рення доступу до товарів і послуг соціального при-
значення, які виробляється приватним сектором, за 
рахунок соціальної політики. Значному поширенню 
альтернативних форм фінансування суспільних благ 
в Україні заважають конкретні причини. По-перше, 
відсутність в Україні відповідного законодавства, яке 
породжує юридичні проблеми у учасників соціаль-
них проектів. По-друге, досить обмеженими є фінан-
сові ресурси вкладників/інвесторів (в першу чергу, 
населення). За відсутності заощаджень вони спрямо-
вуються переважно на споживання. По-третє, тіньова 
економіка стримує розвиток альтернативних форм 
фінансування суспільних благ, оскільки надається 
перевага незаконним джерелам доходів. В Україні 
спостерігається невисокий рівень довіри населення 
до практично всієї фінансової системи в країни, 
діяльність віртуальних фінансових посередників не є 
виключенням [17, с. 41-43]. Отже, вирішення зазна-
чених проблем допоможе іншим формам фінансу-
вання суспільних потреб стати гідною альтернати-
вою у забезпеченні добробуту суспільства.
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ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ  
КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
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Статья посвящена финансированию общественных благ. Для достижения положительных сдвигов в эконо-
мике страны необходимы эффективные действия правительства по продуцированию общественных благ. 
Государственное регулирование экономики считают общественным товаром. В статье рассмотрены вопросы 
клубного блага и общественных облигаций, которые являются неторговым вариантом облигаций социальной 
политики. Охарактеризованы положительные и отрицательные качества социальных облигаций. Определены 
платформы для финансирования краудфандинга. Определены место государства в выработке общественных 
благ. Исследуется роль финансового обеспечения социальной сферы. Рассмотрены альтернативные формы 
и методы финансирования общественных потребностей. Определены принципы эффективного механизма 
функционирования социальной сферы.
Ключевые слова: краудфандинг, общественные блага, бюджет,общество, бюджетная политика, эндаумент, 
воспроизведение, економическая система, модель, государство.
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The article is devoted to the financing of public goods. In order to achieve positive changes in the country's economy, 
effective government actions to produce public goods are needed. State regulation of the economy is considered a 
public goods. The article discusses issues of club benefits and public bonds, which are a non-commercial option for 
social policy bonds. The positive and negative qualities of social bonds are characterized. Specific crowdfunding 
funding platforms. A certain place of the state in the use of public goods. The role of financial support of the social 
sphere is investigated. Considered alternative forms and methods of financing public needs. Certain principles of an 
effective mechanism for the functioning of the social sphere.
Keywords: crowdfunding, public goods, budget, society, fiscal policy, endowment, reproduction, economic system, 
model, state.
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РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ

Кутах К. М.
старший викладач кафедри економіки
Сумського національного аграрного університету

Розглянуто сутність ризику в сільському господарстві. Виділено механізми та інструменти управ-
ління ризиками в аграрному секторі. Охарактеризовані проблеми підприємств молочної галузі. Виді-
лено основні фактори виникнення ризику в аграрних підприємствах. Виявлено фактори, що визна-
чають специфіку тваринництва як галузі страхування. До них, крім природно-кліматичних, віднесені 
неможливість основних носіїв ризику – сільгосптоваровиробників – впливати на ситуацію на ринку 
м'яса і молока та цінові ризики, пов'язані з членством України в ЄС. До специфіки галузі адаптовані 
загальні функції страхування.
Ключові слова: аграрний сектор,молочна галузь, ризик, страхування.

Вступ. Кожен вид господарської діяльності 
супроводжується ризиками. Але ризик, характерний 
для ведення сільськогосподарського виробництва 
є специфічним і значним в силу ознак, притаманних 
тільки цьому виду діяльності. Вплив на результати 
господарювання природно-кліматичних умов, сезон-
ності виробництва, довгого терміну оборотності 
капіталу, значної кількості суб’єктів господарювання 
та незлагодженість між ними процесів діяльності 
формує систему чинників ризику в АПК. 

Керівникам і спеціалістам сільськогосподарських 
підприємств не під силу самостійно вирішувати 
проблеми, що нагромадилися на селі в останні роки. 
Стан аграрної економіки і далі погіршуватиметься, 
якщо зберігатимуться існуючий рівень управління 
галуззю, матеріально-технічне забезпечення, фінан-

сово-кредитна, цінова та інвестиційна політика, інші 
негаразди господарського життя. 

Тобто, держава має сприяти як формуванню страхо-
вої системи, так і залученню в аграрний сектор ресур-
сів за всіма напрямами, в першу чергу фінансових: дер-
жавних та приватних інвестицій; кредитів комерційних 
банків та кооперативних фінансових установ; власних 
коштів підприємств та сільгоспвиробників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з проблеми. У наукових працях таких вчених як: 
В.І. Бойко,О.М. Шпичак, П.Т. Саблука, В. Савиць-
кої, М.М. Ільчука, М.К. Пархомця, А.Г. Мелюхін, 
А.А. Омельяненко, В. Островського, Г. Ткаченко, 
К. Ряполов та інших знайшли відображення осно-
вні аспекти ефективності виробництва молочної 
продукції. Однак необхідні подальші дослідження 
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економічного ризику і, як наслідок, продуктів стра-
хування в галузі молочного виробництва.

Метою статті є дослідження агрострахування, 
зокрема молочної галузі України.

Основна частина. Економічний ризик характе-
ризується ознаками, що дозволяють дійти до розу-
міння його змісту, а саме: суперечливість; альтерна-
тивність; невизначеність.

Альтернативність проявляється в необхідності 
здійснити вибір з двох або більше можливих варіан-
тів рішень, дій. При відсутності можливості вибору 
знімається питання наявності економічного ризику. 
Тобто, де вибору не існує, не має місця ризикова 
ситуація а, отже, не виникає ризик.

Невизначеність дає поштовх виникненню еко-
номічного ризику. Зазначимо, що ризик є одним із 
інструментів подолання невизначеності, яка вини-
кає у випадках невірогідності інформації і відсут-
ності однозначності. Важливо зробити акцент на 
цій властивості з причини того, що оптимізація про-
цесів управління і регулювання є неможливою без 
врахування об’єктивних та суб’єктивних джерел 
невизначеності. 

Суперечливість економічного ризику проявля-
ється при стиканні об’єктивних ризикованих дій 
і суб’єктивної оцінки. Так, окремий підприємець, 
який робить свій вибір, виконує певні дії, має впев-
неність в їх ризикованості, а оточуючі можуть дати 
оцінку цим діям як обережним, позбавленим всякого 
ризику, і навпаки [2].

Розглядають наступні сторони ризику:
1. Суб’єктивна сторона (природа ризику) має місце 

там, де люди неоднозначно сприймають ту ж саму 
величину економічного ризику через несумісність пси-
хологічних, моральних, ідеологічних установок. 

2. Об’єктивна сторона відображає реально існу-
ючі явища, процеси, сторони діяльності; в даному 
випадку ризик присутній незалежно від того, усві-
домлюють люди його наявність чи ні.

3. Суб’єктивно-об’єктивна сторона характеризу-
ється тим, що ризик проявляється через процеси як 
суб’єктивного характеру, так і тими, що не залежать 
від волі чи свідомості людини [1].

Для подолання наслідків ризику запроваджується 
система страхування.

Важливо визначити які саме продукти страху-
вання прийнятні для нашої країни. В Міністерстві 
агрополітики та продовольства України прийнято 
рішення розробити і запустити механізм фінансу-
вання агрострахування. 

На даний час агрострахування в більшій мірі асоці-
юється із галуззю рослинництва, зокрема із зерновими. 

Сільськогосподарський виробник обов’язково 
обміркує, чи слід вкладати кошти в таку ризико-
вану сферу діяльності, як сільське господарство, 
не маючи страхової підтримки, тим паче в сектор 
молочного виробництва. Потрібно врахувати той 
факт, що в галузі в останні декілька років спостері-
гається спад і є потреба у стабілізації. Можливо за 
умов підтримки агрострахування молочна галузь 
матиме шанс на певний розвиток. 

В сьогоднішніх умовах господарювання розвиток 
тваринництва в Україні стає пріоритетним напрямком 
для Міністерства аграрної політики та продовольства 
України. Галузі тваринництва, зокрема молочне ско-
тарство знаходиться на тих позиціях, коли має бути 
кращим та використовувати весь потенціал для свого 
розвитку. Ця позиція продиктована необхідністю роз-
витку малого і середнього бізнесу. 

Слід зазначити, що згідно з бюджетом 2018 року 
у галузі тваринництва було виділено коштів за 
бюджетною програмою «Державна підтримка 
галузі тваринництва» в обсязі 4 мільярдів гривень. 
Однак, незважаючи на підтримку збоку держави, 
для галузей із тривалим циклом виробництва вона 
не є достатньо дієвою без впевненості сільськогос-
подарського товаровиробника. 

Питання формування ефективних механізмів 
фінансування та страхування молочної галузі має за 
мету вирішити Проект IFC «Розвиток фінансування 
аграрного сектору в Європі та Центральній Азії», 
який запроваджує ініціативу щодо розробки страхо-
вих пропозицій для тваринництва та введення новіт-
ніх страхових рішень, які мають надати доступ до 
фінансування молочних господарств в Україні.

Страхування від випадків падіжу тварин в молоч-
ному секторі з різних причин (смертність від інфек-
ційних хвороб, смертність тварин під час тран-
спортних експортно-імпортних операцій) наддасть 
можливість виробникам молочної продукції отри-
мувати компенсації низки ризиків. Повернуті кошти 
зможуть вкладатися виробником в утримання тва-
рин та у поліпшення матеріально-технічної бази, 
що сприятиме покращенню якості молока. Зазна-
чений підхід може включати додаткові варіанти для 
покриття або зниження ризику. Застосовуючи між-
народні стандарти страхування, існує можливість 
мінімізувати фінансові втрати молочної галузі.

Максимальним ризиком для тваринництва є захво-
рювання. Андерайтинговий підхід прогнозує покриття 
базових ризиків, що пов'язані із втратою майна і нети-
повими змінами погодних умов. Залежно від профілю 
ризиків та умов управління ними в господарстві, ста-
тистичних даних про понесені збитки та інше, стра-
ховий контракт від захворювань може бути складений 
як додатковий ланцюг управління господарством. 
Компетентність щодо сфери діяльності господарства 
надає можливість страховику порозумітися про сту-
пінь ризику і припустити обсяг максимально можли-
вого збитку (PML), що визначить умови, на яких дане 
господарство може бути застраховане.

Новітні програми IFC наддадуть можливість 
окреслити потужний потенціал для розвитку та 
фінансування дрібних виробників молочної про-
дукції; система страхування має виступити як один 
із вагомих інструментів мінімізації впливу ризиків. 
Страхові пропозиції для тваринництва мають захи-
щати виробників від різних видів сільськогосподар-
ських ризиків та підвищувати здатність фермерів до 
своєчасного погашення позик у випадках негоди, 
хвороб тварин та інших форс-мажорів. Викорис-
тання інноваційних страхових рішень наддасть мож-
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ливість вітчизняному тваринницькому виробництву 
бути привабливішим для зацікавлених інвесторів та 
кредиторів. Як виробники, так і кредитори матимуть 
можливість доступу до капіталу в галузі тваринни-
цтва, що наддасть можливість галузі розширювати 
обсяги експорту та розвивати економіку України [3].

Згідно результатів дослідження IFC, тваринництво 
в Україні відчуває на собі вплив ряду ризиків: погоди, 
пожеж та хвороб. На сьогодні для тваринництва кра-
їни не використовуються поширені стандартизовані 
продукти страхування. Вони з причини обмеженості 
числа страховиків загалом доступні на спеціальній 
основі і виступають як стратегія щодо пом'якшення 
ризиків для кредиторів в разі надання фермерам кре-
дитів. Аналіз IFC показав, що зокрема сектори молоч-
ної, м'ясної галузей є прибутковими та очікують під-
тримки. Страхові договори допоможуть фермерам 
укріпити свою довгострокову фінансову позицію, 
підвищуючи стабільність сектора. Окрім полегшення 
доступу до капіталу від фінансових установ, засто-
сування страхування має зробити сектор молочного 
виробництва привабливішим для потенційних інвес-
торів, показати необхідність прийняття відповідних 
пропозицій для тваринницької галузі економіки: тва-
ринництво невідкладно потребує доступ до фінансо-
вої системи для свого розширення і модернізації.

Аналізуючи андерайтинг в сфері тваринництва, 
зазначимо, що великого значення набуває інформа-
ція щодо характеру ризиків господарства. Покриття 
конкретних потенційно системних ризиків, таких 
як хвороба, необхідно піддавати ретельній пере-
вірці. Безперечним чинником впливу на результа-
тивність молочної промисловості виступає ринок 
землі. У даному випадку земля розглядається як 
соціальний компонент. Приватні господарства воло-
діють власною часткою землі та використовують 
її під пасовища з метою мінімізувати витрати по 
утриманню молочних тварин. Але, у перспективі, 
з запровадженням ринку землі в Україні та подаль-
шій стабілізації та розвитку молочної галузі, при-
ватним домогосподарствам було б прибутковіше 
продати свою частку земель сільськогосподарським 
компаніям, а відводити їх під пасовища, що в осно-
вному є збитковим. Дана ситуація у майбутньому 
може привести до стійкої тенденції зменшення кіль-
кості молочних корів.

При формуванні оптимального страхового 
покриття потрібно брати до уваги фактори вироб-
ництва. Так, системи екстенсивного вирощування 
тварин збільшують ступінь ризику від захворювання 
і крадіжки, а системи інтенсивного способу вирощу-
вання залежні від оптимальності освітлення, темпе-
ратур повітря та максимальної щільності тварин на 
конкретній площі. Якість спорудження тваринниць-
ких будівель та їх місцезнаходження визначають 
їх опір/вразливість пожежам, руйнації, стихійним 
лихам: повені, ураганним вітрам. Зонування гос-
подарства також надає можливість встановлювати 
різні франшизи на певні корівники/приміщення. 
Покриття збитків знаходиться в прямій залежності 
від характеру ризиків, рівня андерайтингу, картини 

захворювання в країні, статистичних висновків 
щодо присутності випадків захворювання в країні та 
зокрема в господарстві.

Україна має потужний потенціал, щоб стати 
дешевим постачальником високоякісного молока 
і IFC активно працює в цьому напрямку. У березні 
2018 року IFC розробила програму модернізації 
молочного сектору України, яка націлена на збіль-
шення експорту молочної продукції. Програма спря-
мована на підтримку розвитку молочних кооперати-
вів та допомогу фермерам впроваджувати сталі та 
екологічні технології виробництва сільгосппродук-
ції, які відповідатимуть міжнародним стандартам. 

Разом із цим банки, застрахувавши виробничий 
капітал господарств від низки потенційно руйнівних 
небезпек, мають бути впевнені, що надані ними кре-
дити будуть погашені [5].

Розглядаючи проблеми агрострахування в Укра-
їни, слід сказати, що сільськогосподарське стра-
хування з державною підтримкою практикується 
в таких країнах, як: США, Канада, Іспанія, Австра-
лія, тощо.

Так, наприклад, у США у 2014 році на законо-
давчому рівні діюча пряма допомога з бюджету 
трансформувалася в інший інструмент – страху-
вання ризиків. Працює це прозоро. Виробники про-
дукції рослинництва наперед не мають уяви про те, 
як складеться вартість засіяних ними культур та які 
коливання погодних умов стануться в наступному 
сезоні. Виробники тваринницької продукції анало-
гічно не впевнені в прогнозних цінах на свою про-
дукцію з причини ризиків втрат при несприятливих 
погодних умовах або через хвороби худоби. У випад-
ках, якщо перед фермерами постає загроза сильної 
посухи, повені і непередбачуваної ситуації на ринку, 
їм надається менш витратне часткове страхування;у 
випадку, коли ризики менші – страховка може бути 
підвищеною.

Хоча головним напрямом страхування є страху-
вання врожаю, концепція страхування була розпо-
всюджена на інші сфери, наприклад, на виробництво 
молока. В цілому американські фермери мають вибір 
схеми підтримки збуту своєї продукції з-поміж двох 
основних програм:

Перша – страхування від падіння цін (PLC), яка 
передбачає компенсації у випадку, якщо ціни на про-
дукцію рослинництва падають нижче заздалегідь 
визначених рівнів. 

Друга – страхування сільськогосподарських ризи-
ків (ARC). Програма гарантує виплати фермерам 
при зменшенні доходів нижче середнього по країні 
показника. Для здійснення розрахунків потенційних 
виплат фермери, реєструючись,повідомляють дані 
про площу та урожайність своїх господарств.

Окрім того, пропонуються інші варіанти стра-
хування врожаю або прибутків, коли федеральний 
уряд субсидує страхові премії за ставками у роз-
мірі 38-80%, враховуючи рівень покриття і варіанти, 
обрані виробниками. Такий високий рівень субсидій 
є необхідним для того, щоб сільськогосподарська 
продукція стала доступною за ціною. 
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Рассмотрены сущность риска в сельском хозяйстве. Выделены механизмы и инструменты управления рисками 
в аграрном секторе. Охарактеризованы проблемы предприятий молочной отрасли. Выделены основные фак-
торы возникновения риска в аграрных предприятиях. Выявлено факторы, определяющие специфику животно-
водства как отрасли страхования. К ним, кроме природно-климатических, отнесены невозможность основных 
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The article explores the essence of risk in agriculture. There are identified mechanisms and tools of risk management 
in the agrarian sector. The main problems of dairy enterprises are characterized and the main factors of riskiness for 
agrarian enterprises are highlighted as well. There are revealed factors which determine the specificity of insurance of 
livestock farming, in particular: the natural and climatic dependency, the impossibility of risk's carriers, i.e. agricultural 
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Американські фінансові аналітики зробили висно-
вки, що фермери і подалі будуть зацікавленими в 
управлінні ризиками, зокрема, з причини глобальних 
змін клімату. Водночас, програми, розроблені новим 
законодавством США можуть мати інший ефект, 
наприклад готовність фермерів обробляти більш 
ризиковані в плані врожайності території. Однак, роз-
винуті економіки (американська) мають можливість 
підтримувати високий рівень субсидування сіль-
ського господарства, в той час коли менш розвинутих 
країнах така схема може здаватися надто витратною.

В Австралії виробництво сільськогосподарської 
продукції в основному ведеться фермерськими гос-
подарствами, які охоплюють 61% території держави. 
В країні діють 135 997 ферм. Уряд надає фінансову 
підтримку фермерам, зокрема, для компенсації збит-
ків, викликаних природними або техногенними чин-
никами: тривалі періоди посухи (по всій території 
країни поєднується зрошення і сухе землеробство), 
повені, пожежі або деякі інші прояви стихійного 
лиха. В даному випадку урядові дотації надаються 

лише тоді, коли від збитків потерпає значна кількість 
господарств на певній території [3]. 

Стосовно України, вважаємо за необхідне ство-
рення для агросектору на базі Мінагрополітики 
Фонду страхування основних ризиків. Подібні 
фонди успішно діють в інших країнах та здійсню-
ють страхування агросектору від основних ризиків: 
пожеж, природних катаклізмів тощо. Крім того, було 
б доцільним спрямувати частину невикористаних 
у 2018 році коштів для АПК під надання аграріям 
у 2019 році банківських гарантій.

Висновки. В Україні створена та розвивається 
система управління ризиками в аграрній сфері, 
зокрема молочної галузі, за участю держави, яка 
ставить за мету зниження ризиків, створення додат-
кових послуг і продуктів. Актуальним є створення 
державних фондів страхових резервів для під-
тримки агрострахування через розподіл витрат дер-
жави й страхувальників. Необхідна розробка нових 
комплексних програм підтримки вітчизняного агро-
виробника з залученням страхового бізнесу.
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Постановка проблеми. Актуальність теми дослі-
дження полягає в тому, що в умовах сьогодення про-
слідковується тенденція, що жорстока конкуренція 
на ринку України зумовлює необхідність організацій 
постійно вдосконалювати свої можливості. Основним 
напрямком такого покращення є управління іннова-
ційним потенціалом підприємства. Під інноваційним 
потенціалом слід розуміти систему взаємопов’язаних 
чинників і ресурсів, які відповідають умові забезпе-
чення постійної інноваційної діяльності організації 
у сфері пошуку, розроблення та впровадження інно-
ваційних продуктів. Така система орієнтується на 
рівень розвитку інноваційної активності організації 
і визначає його можливості (матеріальні, інтелекту-
альні, інформаційні, економічні тощо) щодо реаліза-
ції інноваційної діяльності. Оцінюючи аспекти роз-
витку інноваційного потенціалу процесів управління 
організацією, постає необхідність розгляду питань 
щодо формування та управління його розвитком. 
Проблеми удосконалення теорії та практики управ-
ління підприємством широко висвітлюються у публі-
каціях, що свідчить про надзвичайну актуальність 
цієї проблеми як в Україні, так і в країнах з розвину-
тою ринковою економікою [9, с. 85].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інно-
ваційна діяльність підприємства має шанси на успіх 
лише за наявності й узгодженої взаємодії ринкового 
потенціалу та інноваційного потенціалу як можли-
вості втілення підприємством досягнень науки і тех-
ніки у конкретні товари, які можуть задовольнити 
потреби ринку і споживачів [8, с. 111]. В останні 
роки у вітчизняній і світовій науці наводилися прин-
ципово нові підходи до дослідження питань форму-
вання і розвитку інноваційного потенціалу органі-
зації. Вагомий внесок у галузь управління, зокрема, 
в сфері інвестиційного потенціалу організації зро-
били А. Пригожин, О.В. Коренков, А.Е. Вoрoнкова, 
А.П. Гречан, Б. Твісс, С.М. Ілляшенко, О.С. Федонін, 
О.І. Олексюк, Й. Шумпетер та інші, які створили 

моделі, які спонукають до подальшого розвитку тео-
рії і практики формування інноваційного потенціалу 
процесів управління організації. 

Мета дослідження. Основною метою даної 
статті є дослідження питання формування інновацій-
ного потенціалу процесів управління організацією, 
визначення ролі потенціалу управління у досягненні 
успіхів організації на ринку, розвиток теоретичних 
і методичних положень щодо особливостей управ-
ління інноваційним потенціалом організації в умо-
вах ринку. Головними завданнями статті є: дослі-
дити питання формування структури інноваційного 
потенціалу процесу управління, визначити негативні 
та позитивні сторони процесного підходу щодо 
управління організацією; надати пропозиції щодо 
використання інноваційного механізму в управлінні.

Виклад основного матеріалу. В умовах жорсто-
кої конкуренції сьогодення організаціям необхідно 
прикладати значні зусилля з підвищення конкурен-
тоспроможності, а саме ефективно вдосконалювати 
процеси управління. Для України характерне недо-
статнє оновлення технологій, ресурсозбереження, 
не ефективно матеріалізуються результати наукових 
досліджень та не в повній мірі обґрунтовуються 
і приймаються важливі господарські рішення на всіх 
рівнях управління. 

Іннoваційний потенціал комплекснo характери-
зує мoжливості організації здійснювати іннoваційну 
діяльність, а управління ним стає oднією з його най-
більш пріоритетних стратегічних завдань підпри-
ємств в умовах висoкoконкурентнoгo середoвища 
функціoнування [6, с. 158]. Аналіз показав, що 
науковці переважно концентрують свої зусилля 
на вивченні лише oкремих стoрін іннoваційногo 
потенціалу процесів управління, тому його спе-
цифічні визначення інколи мало корелюють між 
собою. Запрoпоновані наукoвцями підходи до визна-
чення сутності іннoваційного пoтенціалу та до 
його складoвих, oсoбливості процесу управління 
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іннoваційним пoтенціалом (в т.ч. формування та 
розвитку), класифікація показників та вибір методів 
його оцінювання в цілому суттєво різняться. В пере-
важній більшoсті наукoвих підходів зміст інновацій-
ного потенціалу процесів управління трактується 
як сукупність дій і методів, що характеризуються 
здатністю управляючої системи реагувати на зміну 
зовнішнього середовища [5, с. 86-87].

Стимулювання розвитку інноваційного потенці-
алу організації – це завжди створення зацікавленості 
конкретних людей (вищих керівників) у певних діях 
на користь інтересів общини або держави, при збере-
женні власних інтересів. Стимулювання підприємств 
означає появу мотивації у вищих керівників, коли вони 
убачають не тільки особистий інтерес, але й інтерес 
для розвитку підприємств, коли разом з виникненням 
зацікавленості кожного працюючого у виконанні своєї 
роботи виникає зацікавленість власників підприємств 
в інвестуванні засобів у певний проект, пов'язаний 
з інноваційним розвитком і функціонуванням підпри-
ємств. Стимулювання розвитку інноваційного потен-
ціалу підприємств у визначеному вище контексті може 
досягатися різними шляхами [1, с. 137-138]. Проте 
слід визначити два напрями такого стимулювання:

- по-перше, створення стимулу для власників 
(приватних або акціонерів) з погляду отримання під-
приємств додаткових прибутків, інвестицій, ринків 
збуту тощо унаслідок реалізації певної схеми розви-
тку і забезпечення конкретних видів діяльності під-
приємств. Безумовно, подібний хід подій зрештою 
повинен відобразитися на особистих доходах влас-
ників. Поліпшення якості товарів або послуг, роз-
ширення ринків збуту, інші позитивні зміни у вироб-
ництві і забезпечення сприятливих умов у реалізації 
повинні принести підприємствам додаткові при-
бутки, а акціонерам – збільшення дивідендів;

- по-друге, створення мотивації для працівників 
підприємства з погляду забезпечення їх стабільними 
замовленнями, визначенням тимчасової перспективи 
функціонування підприємств і, відповідно, робочих 
місць у результаті виконання певної програми дій. 
І в цьому випадку кінцевим результатом є поява осо-
бистого інтересу працюючих, адже їх доходи можуть 
бути визначені як стабільні на триваліший відрізок часу, 
можуть вирости за рахунок екстенсивних чинників 
у разі розширення ринків збуту й інтенсивних чинників, 
якщо будуть здійснені інвестиції в оновлення основних 
фондів, в удосконалення устаткування, оснащення, 
організацію виробничого процесу тощо [3, с. 45-47].

Своєчасне виявлення необхідності регулювання 
структури потенціалу процесів управління і опти-
мальний розподіл ресурсів на ці потреби є однією із 
найважливіших характеристик інноваційного потен-
ціалу управління. Важливо також, щоб в арсеналі 
інноваційного потенціалу управління організації був 
освоєний інструментарій або відпрацьовані регла-
менти вибору та реалізації стратегій запозичення 
інноваційних рішень, а також створення оригіналь-
них інновацій [7, с. 23-25].

 Фактором, який здатний створити і реалізувати 
потенціал успіху організації на ринку і є визначальною 

характеристикою його менеджменту є інноваційний 
потенціал функцій управління. Розгляд кожної із функ-
цій управління показав необхідність класифікації їх як 
за місцем дії, так і за зв’язками з реалізацією резуль-
татів діяльності в часі. У зв’язку з цим всі функції 
управління класифікуються на зовнішні та внутрішні, 
а також на функції пов’язані, переважно, з поточною 
діяльністю або забезпеченням майбутнього [9, с. 84].

Класифікація на підставі такoгo підхoду дає 
змoгу чіткіше визначити пріoритети ефективнoсті 
діяльнoсті, забезпечити їх ієрархію та монітoринг.

Структуру інноваційного потенціалу кожної із 
функцій управління формують його ресурсно-тех-
нологічні, інтелектуально-інформаційні та організа-
ційно-управлінські складові, які можуть бути якісно та 
кількісно деталізовані. Ефективність функціонування 
інноваційного потенціалу кожної із функцій управ-
ління у забезпеченні успіху організації на ринку визна-
чається вмінням керівного персоналу інтегрувати 
інтелектуальні знання і компетенцію кожного із пра-
цівників для створення тієї визначальної компетенції, 
що здатна створити найбільшу цінність [4, с. 61-62].

З метою планування інноваційних процесів 
доцільно використовувати стратегії інновацій, які 
орієнтування на досягнення майбутніх результатів 
безпосередньо через інноваційний процес. Саме 
інноваційні стратегії є основою сучасного інновацій-
ного менеджменту в умовах постійних змін навко-
лишнього середовища.

В основі розробки інноваційної стратегії мають 
лежати стратегічні управлінські рішення, які:

• орієнтовані на майбутнє і на постійні зміни 
середовища;

• пов'язані з залученням значних матеріальних 
ресурсів, широким використанням інтелектуального 
потенціалу;

• характеризуються гнучкістю, здатністю адап-
туватися до змін ринкових умов;

• ураховують неконтрольовані організацією 
зовнішні чинники [2, с. 238].

Oбмежені ресурси і матеріально-технічна база 
мають викoристовуватись таким чином, щoб забез-
печити максимальне зрoстання вартoсті капіталу. 
Зазвичай це пов'язано з вибoром певної лінії пове-
дінки з деякої кількості альтернатив. Для тoгo щоб 
в умoвах невизначеності вибрати її оптимальний 
варіант, необхідно мати комплекс правил для при-
йняття іннoваційних рішень управління, які мак-
симізують абo мінімізують oчікувані результати, 
а також ураховувати інфраструктурне забезпечення 
іннoваційної стратегії [2, с. 234].

Висновки. Формування потенціалу управління 
підприємством є одним із основних факторів ефек-
тивної діяльності організації, що зумовлює акту-
альність дослідження проблем його використання. 
Під пoтенціалoм управління розуміють знання, 
вміння, навички, інтелектуальні можливості, інфор-
маційні ресурси, ініціативу та досвід персоналу, які 
можуть бути використані для вибору найефективні-
ших із можливих альтернативних рішень для досяг-
нення цілей функціонування у бажаний спосіб. В умо-
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вах глобалізації економіки найважливішими ланками 
потенціалу управління стали знання та компетенції 
кожного із працівники і вміння керівництва інтегру-
вати їх задля формування визначальної компетенції 
організації, здатної створити найбільшу цінність для 
споживач, що також допомагає забезпечити конкурен-
тоспроможність у глобалізoваному середoвищі.

Розрoблення метoдичних підхoдів до регулю-
вання величини та вибoру критеріїв ефективності 
функціонування кoжної із складових пoтенціалу 
прoцесів управління та oптимізація ресурсів на їхнє 
фoрмування і використання сприятимуть забезпе-
ченню успіху oрганізації на ринку, що свідчить про 
вагoмість дoслідження цих прoблем.
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В сучасних ринкових умовах зростає потреба внутрішніх перевірок, які розкривають причини 
помилок і недоліків в обліку, допомагають керівництву вирішувати і приймати важливі стратегічні 
рішення, корегують його діяльність в області економічних ризиків і в цілому підвищують ефектив-
ність управління підприємством. В статті досліджено перспективи та переваги такої форми контро лю 
як внутрішній аудит. Розглянуто проблеми впровадження внутрішнього аудиту в сільськогосподар-
ських підприємствах. Визначені фактори, які обумовлюють впровадження внутрішнього аудиту: роз-
робка плану та робочих документів служби внутрішнього аудиту; проведення оптимального розпо-
ділу контролюючих функцій; затвердження Положення про службу (відділ) внутрішнього аудиту. 
Ключові слова: внутрішній аудит, контроль, сільськогосподарське підприємство, ризики, удоскона-
лення, план аудиту, аудитор, інформаційна база, журнал аудитора, накопичувальна відомість, стан-
дарти внутрішнього аудиту, нормативно-правове забезпечення.

Постановка проблеми. Українська економіка 
продовжує переживати складний і суперечливий 
період становлення національної економіки. Про-
ведені в економіці перетворення супроводжуються 
масою негативних явищ. В першу чергу це відсут-
ність позитивного зростання обсягів виробництва, 
інфляція, зростання числа неплатостроможних орга-
нізацій, низький рівень сплати податків. Діяльність 
сільськогосподарських підприємств в сучасних умо-
вах приводить до виникнення об'єктивних чинни-
ків, що ведуть до ускладнення завдань управління. 
На підприємствах щорічно зростає потреба вну-
трішніх перевірок, які розкривають причини поми-
лок і недоліків в обліку, допомагають керівництву 
вирішувати і приймати важливі стратегічні завдання, 
корегують його діяльність в області економічних 
ризиків і в цілому підвищують ефективність управ-
ління підприємством. Вивчення існуючої практики 
ревізії в галузі показало, що діюча методика її про-
ведення не відповідає сучасним вимогам до прове-
дення внутрішнього контролю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
вклад у дослідження проблем внутрішнього аудиту та 
його регулювання внесли вітчизняні науковці, зокрема 
М.В. Болдуєв, О. Коновченко, О.А. Подолянчук, 
О. Петрик, І. Пилипенко, О. Редько, А.В. Слободянюк, 
Р.А. Сагайдак, В. Шевчук та інші. Проте, сьогодення 
вимагає більш суттевого дослідження і удосконалення 
питання методології та організації внутрішнього 
аудиту на аграрних підприємствах.

У загальному вигляді проблема розвитку та удо-
сконалення системи і методології внутрішнього 
контролю на рівні будь-якого сільськогосподарського 
підприємства полягає у розроблені комплексних, 

системних заходів та пов’язаних з ними методичних 
рішень, які надають можливість створити практичні 
умови для її запровадження та функціонування.

На основі вивчення та узагальнення Міжнарод-
них професійних стандартів внутрішнього аудиту 
Болдуєв М.В. визначив зміст основних стандартів 
внутрішнього аудиту, які повинні бути затверджені 
на підприємстві. Науковець запропонував методичні 
основи функціонування внутрішнього аудиту на під-
приємстві [1, с. 149].

Проблеми організації дієвої системи внутріш-
ньофірмового контролю на великих підприємствах 
аграрного сектору економіки розглядав Сагай-
дак Р.А., що дало можливість обґрунтувати організа-
ційні форми запровадження внутрішнього контролю 
в агрохолдингах [9, с. 661].

Сутність внутрішнього контролю, його функції 
та вплив основних факторів на його функціонування 
проаналізовано науковцями Полянчук О.А та Сло-
бодянюк О.В., авторами досліджено проблеми впро-
вадження системи внутрішнього контролю на сіль-
ськогосподарських підприємствах [7, с. 143].

Маліков В.В. проводив аналіз проблем та організа-
ції служби внутрішнього аудиту. Серед основних про-
блем внутрішнього аудиту автор виділяє: недостатню 
кількість методичних, організаційних і методологічних 
розробок або повну їх відсутність; недостатнє норма-
тивно-правове забезпечення та неефективність чинної 
бази; недостатню кількість кваліфікованих фахівців 
із внутрішнього аудиту та брак досвіду аудиторської 
діяльності; недостатню кількість або повну відсут-
ність типових форм документів з внутрішнього аудиту; 
недостатнє інформаційне забезпечення та ступінь авто-
матизації процесу внутрішнього аудиту [4, с. 147].
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Мета дослідження. Визначення необхідності та 
впровадження внутрішнього аудиту в системі управ-
ління сільськогосподарським підприємством.

Основні результати дослідження. Побудова та 
організація внутрішнього контролю на підприємстві 
повинна залежати від особливостей господарювання 
підприємства, видів продукції, що вирощується, 
виробничих факторів та зовнішнього впливу на 
діяльність підприємства.

Внутрішній аудит є одним із видів внутрішнього 
господарського контролю суб’єктів підприємницької 
діяльності. Важливо знати, відповідальну особу за 
неточності у виконанні завдань і вживання коригу-
вальних заходів. Щоб визначити, хто відповідає за 
збереження активів підприємства, їх облік та інвен-
таризацію, оформлення первинних документів, від-
хилення від завдань, повинна бути повна ясність 
щодо розподілу відповідальності в рамках всього 
підприємства.

Утенкова К.О. вважає, що служба внутрішнього 
аудиту проводить оцінку системи внутрішнього 
контро лю і його основних структурних підрозділів, 
а також розробляє практичні  рекомендації щодо покра-
щення ефективності і результативності фінансово-гос-
подарської діяльності; збереження активів; підвищення 
достовірності показників внутрішньої і зовнішньої 
звітності; дотримання законів та інших необхід-
них  зовнішніх вимог, а також вказівок управлінського 
персоналу та інших внутрішніх вимог [10, с. 101].

Дяченко Л.Е. і Безнесюк Я.М. до факторів, які 
впливають на організаційну модель системи внутріш-
нього аудиту, відносять: в першу чергу завдання, які 
ставить керівництво перед внутрішнім аудитором; 
по-друге, це ступінь залежності від факторів зовніш-
нього оточення; по-третє, рівень ризиків, яким підда-
ється підприємство [2, с. 92].

Внутрішній аудит на сільськогосподарських під-
приємствах повинен бути організований та проведе-
ний за практичними підходами і методами, що забез-
печують якісну і правильну перевірку відповідності 
відображення в бухгалтерських регістрах і звітності 
наявних у підприємстві активів. 

Тому, основним завданням внутрішнього аудиту 
є висококваліфікована допомога працівникам бух-
галтерії виконувати свої службові обов’язки макси-
мально професійно й ефективно.

Мета внутрішнього аудиту полягає в удоскона-
ленні організації й управління виробництвом, вияв-
лення й мобілізація резервів його зростання.

До головних функцій внутрішнього аудиту слід 
віднести контроль за правильністю оформлення, 
приймання і відпуску матеріальних цінностей, опри-
буткування, видачі й залишку грошових коштів, 
створення і використання власного капіталу, отри-
маним і розподіленим прибутком.

Служба внутрішнього аудиту в першу чергу пови-
нна забезпечувати керівництво необхідною інформа-
цією для прийняття повсякденних рішень, які стосу-
ються ефективної діяльності аграрного підприємства.

З метою запровадження на сільськогосподар-
ських підприємствах внутрішнього аудиту необ-

хідно дотримуватися певних умов: розробка плану 
та робочих документів служби внутрішнього аудиту; 
проведення оптимального розподілу контролюючих 
функцій; затвердження Положення про службу (від-
діл) внутрішнього аудиту.

В цілому при створенні служби внутрішнього 
аудиту необхідно врахувати, що вона повинна відпо-
відати характеристикам:

1) неупередженість (всі висновки та оцінки ауди-
тор має робити об’єктивно);

2) незалежність (підпорядкування служби внутріш-
нього аудиту керівнику або власнику підприємства);

3) удосконалення діяльності підприємства (вияв-
лення ризиків, слабких місць в діяльності підприєм-
ства та надання практичних рекомендацій спрямо-
ваних на підвищення ефективності функціонування 
даного суб’єкта господарювання);

4) надання гарантій (важливий фактор для влас-
ників підприємств, що забезпечується в результаті 
кваліфікованої роботи служби внутрішнього аудиту);

5) консультативний характер (можливість управ-
лінського персоналу отримати кваліфіковану допо-
могу у вирішенні проблем, пов’язаних із господар-
ською діяльністю підприємства).

Для правильної розробки плану аудиту, необхідно 
отримати інформацію і поняття про наявні заходи 
внутрішнього контролю. При цьому аудитору необ-
хідно враховувати власні напрацювання отримані під 
час аналізу організації бухгалтерського обліку і контр-
олю для визначення обсягу і напряму подальшого 
вивчення процедур внутрішнього контролю. Напри-
клад, при розгляді системи бухгалтерського обліку 
грошових коштів, аудитору, як правило, стає відомо 
про здійснену перевірку за банківськими рахунками.

При проведенні внутрішнього аудиту грошових 
коштів на поточних рахунках в банку перевіряється 
наявність виписок з кожного банківського рахунку 
і перехідні залишки в них. Особливістю внутріш-
нього аудиту є те, що він проводиться не після закін-
чення звітного періоду, а безпосередньо під час 
нього. Отже, внутрішній аудит застосовує методи 
попереднього, поточного та наступного контролю.

На наш погляд, на кожному сільськогосподар-
ському підприємстві, дієвим засобом контролю 
є запровадження системи внутрішнього аудиту із 
обов’язковим створенням окремого відділу або 
окремої одиниці кваліфікованого обліковця. Фінан-
сування утримання відділу контролю повністю, або 
частково можливо здійснювати за рахунок виявле-
них внутрішнім аудитом резервів підвищення ефек-
тивності роботи підприємства, зниження виробничої 
собівартості й збільшення прибутків.

Обов'язково після завершення внутрішнього 
аудиту, аудитор подає звітність керівництву. Форма 
звітності залежить від характеру і виду виконаних 
аудиторських процедур. Аудитору пропонуємо вести 
свої робочі записи у «Журналі внутрішнього ауди-
тора» (табл. 1).

Підвищення якісних характеристик інформа-
ційної бази даних при здійсненні аудиту потребує 
в першу чергу удосконалення тих документів, що 
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перевіряються. Так, для полегшення внутрішнього 
контролю за використанням коштів в підприємствах 
доцільно використати документ, в якому будуть 
відображені канали надходження та вибуття готівки 
з каси, а також її цільове використання.

В даному випадку доцільно запропонувати, 
щомісячно за звітами касира і виписками банків 
складати накопичувальні відомості за дебетом і кре-
дитом рахунків 30 «Готівка» та 31 «Рахунки в бан-
ках». Із врахуванням уточнення Відомість за дебетом 
рахунка буде мати наступний вигляд (табл. 2).

В удосконалених регістрах, на відміну від існу-
ючих, наведено нові графи, а саме: «від кого надій-
шли (кому; куди; видано)». Відповідно, на підставі 
даного документа можна відстежити всі канали над-
ходження та вибуття коштів.

Ці документи значно полегшать роботу як аудитора, 
так і бухгалтера, зокрема, через візуальне систематизо-

ване згруповане відображення всіх даних протягом звіт-
ного періоду як для звірки з іншими обліковими регі-
страми, так і аналізу та контролю використання коштів.

Висновки. Отже, використання в практиці аграр-
них підприємств системи внутрішнього аудиту 
дасть можливість керівнику здійснювати контроль 
за раціональним використанням грошових коштів, 
виробничих запасів, основних засобів. Важливим 
елементом якісного відображення господарських 
операцій в обліку є своєчасне виправлення поми-
лок, що сприяє не лише правильному відображенні 
фінансових показників підприємства, а й покра-
щенню його фінансового стану.

Перспективи подальших розвідок в галузі вну-
трішнього аудиту можуть проводитися в напрямку 
розробки і практичного застосування нормативного 
забезпечення їх діяльності та подальшого удоскона-
лення внутрішніх документів аудитора.

Таблиця 1
Журнал внутрішнього аудитора

№ 
п/п Період Період Зміст недоліку Сума, грн. Відповідальна 

особа
Заходи, щодо 

усунення недоліків

1
Журнал-ордер 
№ 1 «Рахунки 
в банку»

Березень 
2019 р.

Розбіжність у 
записах випис-

кою банку 
1000 Бухгалтер, 

Попова О.М.
Скоригувати прибу-
ток на суму штрафу

…

Таблиця 2
Накопичувальна відомість за дебетом рахунка 30 «Готівка» за березень 2019 року

Дата № 
документа

Від кого 
надійшло Підстава

В дебет рахунку 30 «Готівка»  
з кредиту рахунків

Всього 
по дебету 

рахунку 3031 361 372 70

29.03 225 Коло О.М Не використана 
сума 300,00 300,00

29.03 226 банк З поточного 
рахунку 2000,00 2000,00

…
2000,00 300,00 2300,00

Відомість закінчена 29 березня 2019 року
Бухгалтер: Крок Т.О.
Перевірив: Головний бухгалтер: Миколайчук М.Є.
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В современных рыночных условиях возрастает необходимость внутренних проверок, которые раскрывают 
причины ошибок и недостатков в учете, помогают руководству решать и принимать важные стратегические 
решения, корректируют его деятельность в области экономических рисков и в целом повышают эффектив-
ность управления предприятием. В статье исследованы перспективы и преимущества такой формы контроля, 
как внутренний аудит. Рассмотрены проблемы внедрения внутреннего аудита в сельскохозяйственных пред-
приятиях. Определены факторы, которые обуславливают внедрение внутреннего аудита: разработка плана 
и рабочих документов службы внутреннего аудита; проведение оптимального распределения контролирую-
щих функций; утверждения Положения о службе (отделе) внутреннего аудита. 
Ключевые слова: внутренний аудит, контроль, сельскохозяйственное предприятие, риски, усовершенство-
вания, план аудита, аудитор, информационная база, журнал аудитора, накопительная ведомость, стандарты 
внутреннего аудита, нормативно-правовое обеспечение.
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In modern market conditions, the need for internal audits increases, which reveal the causes of errors and deficiencies 
in accounting, help management to solve and adopt important strategic objectives, adjust its activities in the field of 
economic risks and generally improve the efficiency of enterprise management. The article examines the prospects and 
advantages of such form of control as internal audit. The problems of implementation of internal audit in agricultural 
enterprises are considered. The factors that determine the implementation of internal audit: the development of the 
plan and working documents of the internal audit service; the optimal distribution of control functions; approval of the 
Regulations on the service (Department) of internal audit. 
Keywords: internal audit, control, agricultural enterprise, risks, improvements, audit plan, auditor, information base, 
auditor's journal, cumulative statement, internal audit standards, regulatory and legal support.
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Поняття «ринок» ми розглядаємо як сукупність економічних відносин, що виникають між виробни-
ками і споживачами у процесі вільного еквівалентного обміну виробленими благами (послугами), 
який організований за законами товарного виробництва та грошового обігу. А сучасний ринок як 
високорозвинений продукт цивілізації докорінно відрізняється від ринку епохи вільної конкуренції. 
Для нього характерні гарантований збут значної кількості товарів, соціальний захист непрацез-
датного і малозабезпеченого населення, регулювання фінансової, грошової, кредитної та цінової 
політики з боку держави, високі організованість та виконавча дисципліна. Ринок є надто складним 
утворенням, що, з одного боку, являє собою сферу обміну, сукупність процесів купівлі-продажу, які 
здійснюють збалансування за рахунок цін, а з іншого – забезпечує зв'язок між виробництвом і спожи-
ванням, безперервність процесу відтворення, його цілісність.
Ключові слова: ринок, круп’яні культури, гречка, овес, просо, рис, світове виробництво, економіка.

Постановка проблеми. Світовий ринок зерна 
контролюють п’ять основних експортерів: США, 
Канада, Австралія, Аргентина і Євросоюз. Сумарні 
експортні пропозиції зерна з боку основної 
«п’ятірки» експортерів складають понад 84% всього 
обсягу світової торгівлі. Провідне становище на 
ринку зерна займає США, його частка – 8% обсягу 
торгівлі, у Канади – 17%, у Австралії та ЄС – по 
15% і у Аргентини – 11% [8]. Основними видами 
зернових культур на світовому ринку є пшениця, 
ячмінь, овес, кукурудза, рис, гречка і горох. У статті 
проаналізовано структуру ринку круп’яних культур, 
розглянуто найбільш популярні культури, вивчено 
думку фахівців в цій області.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Різними авторами розглядаються окремі аспекти 
ринку. Вивченню питань аналізу, тенденцій та 
головних параметрів розвитку ринку круп'яних 
культур висвітлено в працях Висоцького Д., Ган-
ганова В., Карпенко Ю., Карасик О., Кузнецової І., 
Орленко О.В., Прядко О. та інших вітчизняних 
дослідників. Разом з тим, у цих публікаціях більша 
увага приділяється саме маркетинговому аналізу 
ринку. 

Мета дослідження. Метою статті є обґрунтування 
тенденцій до зростання попиту на продукцію 
круп'яних культур як на світовому, так і вітчизняному 
ринках.

Виклад основного матеріалу. Крупи є другим за 
значимістю і обсягами переробки продуктом із зер-
нових культур, але частка виробництва круп’яних 
культур у загальному обсязі зернових культур 
складає лише 2,2-3,0%. Особливостями круп’яного 
виробництва є багатоманітність видів сировини й 
продукції. Всі культури, з яких виробляються крупи, 

поділяються на дві групи: безпосередньо круп’яні 
культури – гречка, овес, просо, рис та умовно 
круп’яні культури – пшениця, ячмінь, жито, куку-
рудза, зернобобові. 

Місткість світового ринку зернових культур у 
натуральному виразі у 2006/07 маркетинговому році 
склала 2012120 тис. т, а у 2016/17 МР – 2534476 тис. т, 
тобто за 10 років зросла на 522356 тис. т або на 20,89%. 
Динаміка ринку зернових культур характеризується 
помірним зростанням у 2007/08-2008/09 МР на 
6-7%, невеликим спадом два наступних роки: 
2008/09-2009/10 МР, збільшенням у 2011/12 МР 
і зниженням обсягу виробництва у 2012/13 МР та 
у 2015/16 МР (табл. 1).

Основними факторами, які вплинули на падіння 
обсягів виробництва зернових і круп’яних культур, 
зокрема, є такі, як: посилення політичної напруги 
в Чорноморському регіоні; зменшення посівів 
і врожайності зернових культур у Канаді, Україні 
та Росії; скорочення виробництва продовольчої 
пшениці в країнах Південно-Східної Азії, Австралії 
та окремих регіонах США через складні погодні 
умови [9].

Ринок круп’яних культур є важливим сегмен-
том світового ринку зерна та має свої характерні 
особливості: помірні темпи зростання внаслідок 
сезонних коливань кон’юнктури регіональних 
ринків, безсистемні зміни умов торгівлі (часто 
тимчасові), вплив державного регулювання через 
державні програми субсидування сфери про-
довольства тощо; високий рівень консолідації 
постачальників і регіоналізації поставок; більш 
високі торгівельні бар'єри при реалізації продукції 
круп’яних культур, ніж щодо інших зернових 
культур. 
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Основними імпортерами круп є такі регіони, як: 
країни ЄС і Північної Америки – більше 55% всього 
імпорту; Близький Схід і країни Африки – близько 
25%. Обсяги світової торгівлі зерновими крупами 
у грошовому виразі склали близько 1 млрд. дол. 
у 2015 році, з них, більше, ніж 75% світової торгівлі, 
припадає на крупи з пшениці та кукурудзи.

Місткість світового ринку гречки у натуральному 
виразі коливається від 1,4-2,4 млн. т залежно від 
маркетингового року, а частка виробництва гречки 
у загальному обсязі зернових займає від 0,09 до 
1,1%. Виробництво цієї культури прив’язане до спо-
живача, отже гречка споживається в тих країнах, де 
існують традиції її споживання населенням чи там, 
де пропагується здоровий спосіб життя, зокрема, 
останній час у азіатських країнах, адже гречана 
крупа – поживна та є джерелом білка з високою 
біологічною цінністю.

Динаміка світового виробництва гречки про-
тягом 2010/11-2016/17 МР була нестабільною, 
хвилеподібною, відносна помірність характерна 
лише для Китаю, в той же час в інших країнах-
лідерах спостерігалися стрибки «вниз-вгору». Так, 
найбільш помітним є падіння обсягів виробництва в 
2011/12 МР році через спекотну погоду та посухи. 
Падіння обсягів виробництва гречки в Російській 
Федерації на 40% щодо рівня 2010 року, вплинуло 
на світову кон’юнктуру ринку гречки, адже ця країна 
є найбільшим виробником гречки після Китаю. Крім 
погодних умов, обмежувальним фактором стало ско-
рочення посівних площ на користь нішевих культур, 
які мають більш стійкий попит, ніж гречка. 

За даними дослідження, проведеного компанією 
IndexBox у 2016/17 МР на першому місці за обся-
гом виробництва були Китай (730 тис. т) і Росія 
(682,3 тис. т); на ці дві країни припадає дві третини 
світового обсягу виробництва гречки [1; 6; 9].

Конкуренція на світовому ринку круп’яних куль-
тур є високою. Провідні виробники круп’яних куль-
тур: гречки – Китай, Російська Федерація, Україна, 
Франція, Польща; вівса – Росія, Канада, США, 
Польща, Австралія, Німеччина, Великобританія та 
Україна; проса – Індія, Нігер, Судан, Малі, Нігерія, 
Буркіна-Фасо, Чад, Китай, Ефіопія, Мексика міцно 
закріпили свої конкурентні позиції внаслідок наяв-
них конкурентних переваг, таких як: державна 
політика підтримки виробників, низькі логістичні 
витрати, діючі угоди про вільну торгівлю з основними 
імпортерами, усталена регіоналізація, поставок, 
відповідність продукції міжнародним стандартам, 
впровадження інновацій, прогресивних технологій 
обробітку ріллі, використання високоврожайних 
сортів та інтенсивних систем землеробства тощо. 
Щоб зайняти свою нішу на ринку вітчизняним вироб-
никам необхідно забезпечити стійкі конкурентні 
переваги на основі співвідношення – ціна/якість, 
а особливо перспективним є  виробництво органічної 
продукції.

Україна є одним із провідних учасників світового 
зернового ринку та експортером зерна. Внаслідок 
інтеграції вітчизняної економіки у світовий торго-
вий простір всі зміни, які відбуваються на світовому 
ринку круп’яних культур, мають безпосередній 
вплив на ринок України.

В Україні вирощують, практично, всі зернові 
культури, з яких виробляють крупи. 

Нами розроблено середньостроковий про-
гноз розвитку сектора круп’яних культур на 
2019-2022 рр. Суть прогнозної екстраполяції 
полягає в поширенні тенденцій розвитку основних 
виробничих показників вирощування круп’яних 
культур у всіх категоріях господарств в базовому 
періоді за його межі. Зміна тенденцій відбувається 
під дією факторів, які впливають на виробництво 

Таблиця 1
Обсяги світового виробництва зернових та круп’яних культур  
у 2006/07-2016/17 МР у натуральному виразі (тис. т)

Маркетинго-
вий рік (МР)

Обсяги світового виробництва зернових культур у натуральному 
виразі

Частка виробни-
цтва круп’яних 
культур у обсязі 

зернових культур,%
Гречка, 
тис. т

Просо, 
тис. т

Овес,  
тис. т

Круп’яні 
культури, тис. т

Зернові 
культури, тис. т

2006/07 1940,2 36184,4 22611,9 60736,5 2012120 3,02
2007/08 2376,3 35840,2 25805,6 64022,1 2124910 3,01
2008/09 2226,3 34026,6 25862,8 63728,7 2281620 2,79
2009/10 1800,5 35639,6 23344,9 59172,0 2259530 2,62
2010/11 1458,0 35851,1 19718,9 57028,0 2249790 2,53
2011/12 2267,6 33785,6 22358,9 58412,1 2344000 2,49
2012/13 2295,4 28277,3 21349,9 51922,6 2293500 2,26
2013/14 2263,5 27781,5 23881,3 53926,3 2519840 2,14
2014/15 2056,6 31304,0 22965,9 56326,5 2564960 2,20
2015/16 2250,5 31657,7 23101,8 57010,1 2533780 2,22
2016/17 2440,0 32001,4 23206,9 57648,3 2534476 2,27
Темп зміни 
2016/17 до 
2006/07 МР

125,76% 88,43% 102,63% 94,91% 125,96% -0,75 в.п.

Джерело: розроблено автором на основі [9]
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круп’яних культур протягом тривалого часового 
інтервалу. 

Прогноз включає два можливі напрями роз-
витку сектору круп’яних культур: оптимістичний та 
інерційний сценарії (табл. 2).

Інерційний сценарій полягає у моделюванні роз-
витку на основі екстраполяції наявних тенденцій до 
2022 року, що складе досягнення таких виробничих 
показників круп’яних культур – для вівса: площа 
посівів – 132,55 га, урожайність – 21,60 ц/га, вало-
вий збір – 286,31 тис. т; для проса площа посівів – 
84,46 га, урожайність – 14,78 ц/га, валовий збір – 
124,83 тис. т; для гречки: площа посівів – 167,44 га, 
урожайність –10,98 ц/га, валовий збір –183,85 тис. т. 
Факторами негативного впливу, які гальмуватимуть 
розвиток діяльності підприємств по вирощу-
ванню круп’яних культур є такі: нестабільність 
політичної та економічної ситуації в Україні 
внаслідок окупації території Автономної 
Республіки Крим і проведення антитерористичної 
операції, брак фінансових коштів підприємств для 
розвитку матеріально-технічної бази, технічне та 
технологічне відставання, неефективність вироб-
ництва  внаслідок високих логістичних витрат, 
монополізм агрохолдингів тощо.

Оптимістичний сценарій – моделювання 
інноваційного розвитку при умові впровад-
ження інтенсивної системи землеробства на 
основі інноваційних технологій, органічного 
виробництва та використання високоврожай-
них сортів вівса, проса та гречки, інтеграції 
виробників, оптимізації витрат тощо. Виробничі 
показники круп’яних культур до 2022 року 
будуть такими: овес: площа посівів – 246,03 га, 

урожайність – 33,17 ц/га, валовий збір – 816,08 тис. т; 
просо площа посівів – 113,26 га, урожайність – 
31,39 ц/га, валовий збір – 355,52 тис. т; гречка: площа 
посівів –325,18 га, урожайність –15,59 ц/га, вало-
вий збір – 506,96 тис. т. Це дасть можливість не 
тільки забезпечити внутрішні потреби у крупі, але 
й експортувати продукцію (табл. 2). 

Висновки. На основі вищевикладеного, 
сільськогосподарські підприємства мають знач-
ний потенціал для збільшення виробництва 
зерна, а це можливе на основі поліпшення 
селекційної роботи, виведення високоврожай-
них, посухо- та морозостійких сортів, удоскона-
лення агротехніки зернових культур, виконання 
всіх сільськогосподарських робіт в оптимальні 
агротехнічні строки, раціонального розміщення на 
найпридатніших для посіву землях, спеціалізації 
господарств на їх виробництві.

Конкуренція на світовому ринку круп’яних куль-
тур є високою. Внаслідок високих бар’єрів проник-
нення на ринок круп’яних культур є складним. Фак-
торами негативного впливу на розвиток діяльності 
підприємств по вирощуванню круп’яних культур є: 
нестабільність політичної та економічної ситуації 
в Україні, брак фінансових коштів підприємств 
для розвитку матеріально-технічної бази, технічне 
та технологічне відставання, неефективність, 
монополізм агрохолдингів тощо. Інноваційний роз-
виток на основі впровадження інтенсивної системи 
землеробства, органічного виробництва та викори-
стання високоврожайних сортів дасть можливість 
не тільки забезпечити внутрішні потреби у крупі, 
але й експортувати продукцію й зайняти стійку кон-
курентну позицію на ринку круп’яних культур.

Таблиця 2
Прогнози основних виробничих показників вирощування круп’яних культур  
у всіх категоріях господарств на 2019-2022 рр.

Рік

Овес Просо Гречка
Площа, з 

якої зібрано 
урожай, 
тис. га

Валовий 
збір,  
тис. т

Урожай-
ність,  
ц/ га

Площа, з 
якої зібрано 

урожай, 
тис. га

Валовий 
збір,  
тис. т

Урожай-
ність,  
ц/ га

Площа, з 
якої зібрано 

урожай, 
тис. га

Валовий 
збір,  
тис. т

Урожай-
ність,  
ц/ га

Оптимістичний сценарій
2019 222,84 646,01 28,99 86,55 213,17 24,63 238,57 317,30 13,30
2020 229,35 673,37 29,36 111,69 284,14 25,44 243,81 344,99 14,15
2021 227,01 717,12 31,59 116,71 326,44 27,97 265,37 401,77 15,14
2022 246,03 816,08 33,17 113,26 355,52 31,39 325,18 506,96 15,59

Рік

Овес Просо Гречка
Площа, з 

якої зібрано 
урожай, 
тис. га

Валовий 
збір,  
тис. т

Урожай-
ність,  
ц/ га

Площа, з 
якої зібрано 

урожай, 
тис. га

Валовий 
збір,  
тис. т

Урожай-
ність,  
ц/ га

Площа, з 
якої зібрано 

урожай, 
тис. га

Валовий 
збір,  
тис. т

Урожай-
ність,  
ц/ га

2019* 166,87 375,29 22,49 99,31 166,24 16,74 174,35 186,21 10,68
2020* 152,71 368,18 24,11 90,81 166,09 18,29 174,12 188,05 10,80
2021* 143,97 318,32 22,11 85,65 141,58 16,53 169,27 187,04 11,05
2022* 132,55 286,31 21,60 84,46 124,83 14,78 167,44 183,85 10,98

* Без урахування тимчасово окупованої території АРК та зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: побудовано автором
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МИРОВОЙ РЫНОК КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Нисходовская Е.Ю.
кандидат экономических наук, ассистент,
Подольский государственный аграрно-технический университет
Марусей Т.В.
кандидат экономических наук, доцент,
Подольский государственный аграрно-технический университет

Понятие «рынок» мы рассматриваем как совокупность экономических отношений, возникающих между 
производителями и потребителями в процессе свободного эквивалентного обмена произведенными благами 
(услугами), который организован по законам товарного производства и денежного обращения. А современный 
рынок как высокоразвитый продукт цивилизации коренным образом отличается от рынка эпохи свободной 
конкуренции. Для него характерны гарантированный сбыт значительного количества товаров, социальная 
защита нетрудоспособного и малообеспеченного населения, регулирование финансовой, денежной, кредитной 
и ценовой политики со стороны государства, высокие организованность и исполнительная дисциплина. Рынок 
слишком сложным образованием, что, с одной стороны, представляет собой сферу обмена, совокупность про-
цессов купли-продажи, которые осуществляют сбалансирования за счет цен, а с другой – обеспечивает связь 
между производством и употреблением, непрерывность процесса воспроизводства, его целостность.
Ключевые слова: рынок, крупяные культуры, гречка, овес, просо, рис, мировое производство, экономика.

WORLD MARKET OF GROWTH CULTURE: TRENDS AND PERSPECTIVES

Niskhodovska O.Yu.
Assistant Department of Economics, Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges
State Agrarian and Engineering University in Podilya
Marusei T.V.
Associate Professor, Department of Information Technologies
State Agrarian and Engineering University in Podilya

We regard the term "market" as a set of economic relations that arise between producers and consumers in the process 
of free equivalent exchange of goods (services) produced, which is organized according to the laws of commodity 
production and money circulation. And the modern market as a highly developed product of civilization is radically 
different from the era of free competition. It is characterized by guaranteed sales of a significant number of goods, 
social protection of the disabled and poorly-owned population, regulation of financial, monetary, credit and pricing 
policies by the state, high organization and executive discipline. The market is too complex, which, on the one hand, 
represents an area of exchange, a set of sales processes that balance the prices, and, on the other hand, provides a link 
between production and consumption, the continuity of the reproduction process, and its integrity.
Keywords: market, cereals, buckwheat, oats, millet, rice, world production, economy.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Порсюрова І.П.
викладач
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Розглянуто принципи та завдання організації бухгалтерського обліку корпоративних цінних паперів. 
Визначено хронологію ведення бухгалтерського обліку акцій та облігацій власної та невласної емісії. 
Зосереджено увагу на проблемних питаннях відображення в обліку операцій з цінними паперами. 
Запропоновано рахунки щодо обліку витрат на емісію та реєстрацію акцій, рахунки доходів та втрат 
щодо операцій з цінними паперами та відображення в обліку довгострокових боргових цінних папе-
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Постановка проблеми. Динамічність операцій з 
цінними паперами, що здійснюються в бізнес-серед-
овищі та прийняття інформативних управлінських 
рішень при мінімізації ризиків для підприємства, 
актуалізують питання щодо правильного відобра-
ження в обліку та звітності операцій з акціями та 
облігаціями власної і невласної емісії. Метою обліку 
цінних паперів є своєчасне відображення повної 
та достовірної інформації про здійснені операції, 
що дозволить формувати відповідні інформаційні 
масиви для обґрунтування ефективних управлін-
ських рішень щодо подальшого здійснення операцій 
з цінними паперами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання щодо порядку організації та відображення 
в обліку операцій з цінними паперами досліджено в 
працях вітчизняної наукової спільноти, а саме: Бон-
дара М.І., Басової І.І., Гарапка Н.І., Грачової Р., Здре-
ника В.С., Кушиної О.Б., Мацегори І.А., Орлова І.В., 
Пантелєєва В.П. та інших авторів. Проте, існують про-
блемні питання щодо відображення в бухгалтерському 
обліку витрат на емісію та реєстрацію акцій, доходів 
та втрат від операцій з цінними паперами, облік фінан-
сових інвестицій, особливості конвертації облігацій та 
відображення в обліку боргових цінних паперів, вище-
зазначене підтверджує теоретичний та практичний 
інтерес до дослідження обраного питання.

Метою статті є дослідження методичних аспек-
тів організації обліку та відображення на бухгалтер-
ських рахунках операцій з цінними паперами, а саме 
акцій та облігацій власної та невласної емісії.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні вітчиз-
няні підприємства найбільше операцій здійснюють 
з акціями та облігаціями, тому доцільно досліджувати 
відображення операцій з корпоративними цінними 
паперами в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Зазначимо, що принципова відмінність у відо-
браженні на рахунках бухгалтерського обліку та у 
фінансовій звітності акцій і облігацій власної емісії 
та фінансових інвестицій, на нашу думку, полягає 

в економічній сутності майнових прав, які забезпе-
чуються цими цінними паперами. Так, вартість емі-
тованих акціонерним товариством акцій являє собою 
статутний капітал і включається до складу власних 
фінансових ресурсів підприємства. У свою чергу, 
емісія облігацій є запозиченням фінансових ресур-
сів на певний період часу, і залежно від терміну, на 
який випущені облігації, в балансі відображається 
в складі довгострокових або поточних зобов’язань 
(в другому або третьому розділі пасиву відповідно). 
Щодо акцій і облігацій у вигляді фінансових інвес-
тицій підприємства, зазначимо, що порядок відобра-
ження їх в обліку залежить від ступеня ліквідності та 
цілей придбання цих цінних паперів [7, с. 23].

В організації бухгалтерського обліку опера-
цій підприємства з цінними паперами основними 
є принципи собівартості, доходів, відповідності та 
повного розкриття інформації [11, с. 47]. Реаліза-
ція останнього передбачає застосування облікового 
підходу, що базується на принципах вартості і узго-
дженості. Відповідно до принципу вартості цінні 
папери оцінюються та відображаються в обліку 
і звітності за вартістю їх реалізації (або придбання), 
яка є поточним грошовим еквівалентом усіх отри-
маних або витрачених ресурсів. Подальший облік 
і відображення у фінансовій звітності руху коштів, 
обумовлених здійсненням операцій з цінними папе-
рами, організовується за принципом узгодженості, 
і залежить від того, якими саме цінними паперами 
оперує підприємство – власними або інших емітен-
тів. Від організації обліку цінних паперів залежить 
рівень деталізації та обсяг подання даних щодо цін-
них паперів у звітності підприємства, на підставі 
якої здійснюється аналіз інформації та приймаються 
відповідні управлінські рішення. Обліковці під час 
роботи з цінними паперами зобов’язані забезпе-
чити: своєчасне документальне оформлення опера-
цій з цінними паперами, контроль за збереженням їх 
бланків та відобразити фінансові результати за від-
повідними операціями [13, c. 137]. 
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На думку економіста Гарапко Н.І. встановлення 
механізму облікового відображення операцій, що 
мають місце при здійсненні господарської діяль-
ності підприємства видається можливим за умов 
ефективної організації та ведення бухгалтерського 
обліку, здійснення яких вимагає чіткої підпоряд-
кованості: 

1) організація обліку – встановлення правил, 
прийомів, способів, методів, форм, процедур та 
принципів ведення бухгалтерського обліку;

2) ведення обліку – здійснюється за визначеними 
на етапі організації бухгалтерського обліку принци-
пами та правилами, за обраними способами, мето-
дами, у встановлених формах [4, с. 388-389].

Кожний етап ведення обліку здійснених операцій 
з цінними паперами передбачає організацію бухгал-
терського обліку, яка забезпечує ефективну обробку 
інформації та прийняття подальших рішень щодо 
здійснення нових операцій з цінними паперами. 
Основними завданнями організації бухгалтерського 
обліку операцій з цінними паперами на підприєм-
ствах мають бути:

– чітке виділення складових облікової політики 
щодо операцій з цінними паперами;

– класифікація операцій з цінними паперами;
– своєчасне документальне оформлення опера-

цій з цінними паперами;
– належне зберігання бланків цінних паперів;
– впровадження в обліковий процес 

комп’ютерних програм з можливостями щодо обліку 
операцій з цінними паперами;

– забезпечення належного захисту інсайдер-
ської інформації щодо операцій з цінними паперами;

– проведення контролю та аналізу відображе-
них в обліку операцій з цінними паперами;

– трансформація даних з облікових рахунків 
у фінансову звітність підприємства;

– систематичний контроль зовнішньої та вну-
трішньої інформації щодо операцій з цінними папе-
рами задля удосконалення облікового процесу на 
підприємстві [13, c. 141].

На всіх етапах життєвого циклу акціонерного 
товариства акції є найбільш поширеним видом 
цінних паперів з якими в системі бухгалтерського 
обліку відображаються операції, що пов’язані з їх 
випуском, оплатою, викупом, зміною вартості, вико-
нанням зобов’язань за нарахованими дивідендами 
тощо. Як показали дослідження бухгалтерський 
облік фіксує операції з акціями та ведеться емітен-
том за наступними напрямками:

– облік статутного капіталу в момент реєстрації 
акціонерного товариства;

– облік внесків до статутного капіталу акціо-
нерами;

– збільшення або зменшення статного капіталу;
– облік виплати дивідендів.
Вчений-економіст Пантелєєв В.П. зазначає, що 

під час обліку операцій з акціями емітент повинен 
виділяти наступні етапи: емісійний дохід; викуп 
акцій власної емісії з метою їх перепродажу; виплата 
дивідендів акціонерам [11, с. 48]. 

В той же час, Басова І. та Петрова Н. хронологію 
обліку можливих операцій емітента з акціями влас-
ної емісії визначають у наступній послідовності: 
емісія акцій (первинна та повторна); викуп та пере-
продаж власних акцій; збільшення або зменшення 
статутного капіталу; виплата доходів за акціями 
[1, с. 112]. Зазначимо, що облік операцій первин-
ного розміщення та повторної емісії акцій суттєво 
не відрізняється, за виключенням того, що первин-
ному розміщенню передує складний етап створення 
акціонерного товариства, що супроводжується поне-
сеними витратами (витрати, пов’язані з емісією 
акцій), які здійснюють засновники акціонерного 
товариства. Лише після державної реєстрації акціо-
нерне товариство як юридична особа може визнати 
ці витрати в складі власних. Витрати засновників, 
які визнані товариством, включаються до складу 
витрат при його створенні та підлягають відобра-
женню в бухгалтерському обліку. Відповідно до 
п. 25 П(С)БО 13 витрати на випуск акцій відобража-
ються зменшенням додаткового вкладеного капіталу, 
а за його відсутності – зменшенням нерозподіленого 
прибутку (збільшенням непокритого збитку) [18]. 
При цьому до витрат на придбання або випуск 
інструментів власного капіталу відносяться лише 
витрати на оплату послуг сторонніх організацій за 
операціями, результатом яких є збільшення (змен-
шення) величини власного капіталу підприємства. 
Усі інші витрати відображаються в загальновстанов-
леному порядку – через рахунки обліку витрат.

Після державної реєстрації акціонерного товари-
ства та статуту підприємство веде бухгалтерський 
облік за здійсненими операціями при наявності пер-
винних документів, які були накопичені до моменту 
державної реєстрації у хронологічному порядку. 
За датою державної реєстрації відображається фор-
мування зареєстрованого (пайового) капіталу та 
заборгованість за внесками засновників (Дт 46 – 
Кт 40). Після цього в обліку фіксують усі операції 
підприємства, що здійснені до моменту реєстрації. 
Отримана сума оплати (коштами або іншим майном) 
відображається за дебетом рахунків обліку відповід-
них активів (коштів, основних засобів, запасів тощо) 
та кредитом субрахунку 46 «Неоплачений капітал». 

На дату отримання свідоцтва про державну реє-
страцію випуску акцій заборгованість за внесками до 
статутного (пайового) капіталу зараховується за опла-
ченою вартістю акцій (Кт 46 – Дт 10, 20, 14, 311). Якщо 
сума оплати перевищує заборгованість за внесками 
(суму статутного капіталу), то в обліку відображається 
емісійний дохід. Відповідно до п. 28 П(С)БО 13 суми 
емісійного доходу емітент відображає збільшенням 
додаткового вкладеного капіталу [18]. 

Етап обліку нарахування суми дивідендів за акці-
ями відображають бухгалтерською кореспонденцією 
за дебетом рахунку 441 «Прибуток нерозподілений» 
і кредитом рахунку 67 «Розрахунки з учасниками» за 
призначенням: на суму, нараховану акціонерам, які 
працюють на підприємстві; на суму нараховану акці-
онерам-засновникам, які не працюють на підприєм-
стві; на суму, нараховану іншим акціонерам.
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В акціонерному товаристві відповідно до 
п. 2 ст. 30 Закону № 514-VI дивіденди виплачують 
лише коштами:

– за простими акціями – не пізніше шести 
місяців із дня прийняття зборами акціонерів такого 
рішення;

– за привілейованими акціями – не пізніше 
шести місяців після закінчення звітного періоду [16].

При цьому операції з виплати дивідендів засно-
вникам, залежно від їх статусу (юридична чи фізична 
особа), мають певні процедурні особливості. 

Підприємство повинно сумлінно фіксувати опе-
рації з акціями у хронологічному порядку їх здій-
снення. Для цього пропонуємо вести облік: 

– витрат пов’язаних з емісією акцій (накопи-
чення первинних документів до моменту державної 
реєстрації акціонерного товариства); 

– бланків акцій; 
– збільшення (зменшення) статутного капіталу 

відповідно до здійснених операцій з акціями (додат-
кового випуску, викупу, обміну, погашення, анулю-
вання тощо); 

– виплати та нарахування дивідендів відповідно 
до учасників; 

– оподаткування за нормами Податкового 
кодексу України [15, с. 42].

Одним з проблемних питань, що потребує дослі-
дження є відображення в обліку операцій з акціями 
власної емісії. Виникає багато питань щодо обліку 
витрат, пов’язаних з емісією та обігом акцій. Здій-
снення операцій з емісії та реєстрації акцій, як пра-
вило, пов’язано з такими витратами як: оплата послуг 
реєстратора; оплата послуг аудиторів; оплата послуг 
фінансових посередників; витрати на друкування 
бланків цінних паперів; витрати на оплату держав-
ного мита при реєстрації емісії (0,1 % номінальної 
вартості запланованого обсягу емісії); оплата послуг 
незалежного реєстратора; витрати на рекламу та 
друкування інформації про емісію (проспекту) нової 
емісії [8, с. 45].

Більшість бухгалтерів відносять ці витрати на 
субрахунок 952 «Інші фінансові витрати». Відпо-
відно до Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
і господарських операцій підприємств і організа-
цій № 291 [12] на цьому субрахунку ведеться облік 
витрат, пов’язаних із залученням позикового капі-
талу, зокрема витрат, пов’язаних з випуском, утри-
манням та обігом власних цінних паперів; нараху-
ванням відсотків за договорами кредитування (крім 
банківських кредитів), фінансової оренди тощо. 

Окремі науковці (Грачова Р.) пропонують відо-
бражати витрати, пов’язані з організацією підприєм-
ства та його управлінням на рахунку 92 «Адміністра-
тивні витрати», який відповідно до Інструкції про 
застосування Плану рахунків призначено для відо-
браження загальногосподарських витрат, пов’язаних 
з управлінням та обслуговуванням підприємства. 
Разом з тим, витрати, які виникають у підприєм-
ства під час емісії та обігу акцій зазначений науко-
вець пропонує відображати на субрахунку 952 «Інші 

фінансові витрати» [5, с. 70]. Роз’яснення складу 
адміністративних та фінансових витрат надає 
П(С)БО 16 «Витрати». Так, у п.18 зазначено, що до 
адміністративних витрат відносять такі загальногос-
подарські витрати, спрямовані на обслуговування та 
управління підприємством: загальні корпоративні 
витрати (організаційні витрати, витрати на прове-
дення річних зборів, представницькі витрати тощо). 
У п. 24 – до фінансових витрат відносять витрати на 
проценти (за користування кредитами отриманими, 
за облігаціями випущеними, за фінансовою орен-
дою тощо) та інші витрати підприємства, пов’язані 
із залученням позикового капіталу [3].

Економіст Кушина О. вважає, що витрати, які 
виникають під час емісії акцій призводять до змен-
шення власного капіталу підприємства, тому ці 
витрати доцільно відображати шляхом зменшення 
емісійного доходу [9, с. 202]. Аналогічної думки 
і Золотухін О., який пов’язує результат операції емі-
сії та реєстрації акцій (збільшення або зменшення 
величини власного капіталу) з витратами на їх здій-
снення і пропонує витрати, що виникають за цими 
операціями відображати шляхом зменшення додат-
ково вкладеного капіталу, а за його відсутності – 
зменшення нерозподіленого прибутку (збільшенням 
непокритого збитку) [6, с. 22].

Окремі вчені-економісти, а саме Орлов І.В. про-
понують вести облік витрат, пов’язаних з емісією та 
введенням в обіг власних цінних паперів на додат-
ково відкритому рахунку 952 «Реєстраційні витрати», 
а інші фінансові витрати обліковувати на новому 
субрахунку 953 «Інші фінансові витрати» [10]. Проте, 
вважаємо доцільним для обліку витрат, пов’язаних 
з емісією та реєстрацією акцій використовувати новий 
субрахунок 953 «Витрати на емісію та реєстрацію 
цінних паперів» та залишити назву субрахунку 952 як 
«Інші фінансові витрати», оскільки це не супере-
чить [12] і відповідає п. 24 П(С)БО 16 «Витрати» [3]. 

Внесені пропозиції сприятимуть оновленню під-
ходів до відображення в обліку операцій з акціями 
власної емісії в частині відображення витрат на 
емісію та реєстрацію акцій, і дозволять формувати 
відповідні інформаційні масиви для обґрунтування 
ефективних управлінських рішень щодо подальшого 
здійснення операцій з акціями власної емісії [8, с. 47].

Облік результатів від операцій з купівлі-про-
дажу цінних паперів доцільно вести на субра-
хунках 952 «Інші фінансові витрати» у сумі 
балансової вартості проданих цінних паперів та 
рахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій» 
у сумі доходу від реалізації цінних паперів. Пропо-
нуємо відкрити рахунок для обліку доходів за опера-
ціями з купівлі-продажу акцій 734 «Доходи за опера-
ціями з цінними паперами».

Акції та облігації є основними видами цінних 
паперів, проте виникають протиріччя стосовно їх 
відображення в обліку як фінансових інвестицій та 
відповідно операцій з ними. Акції невласної емісії 
відносяться до фінансових інвестицій як активи, що 
утримуються підприємством з метою збільшення 
прибутку (відсотків, дивідендів тощо). Так, витрати, 
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пов’язані з придбанням акцій у бухгалтерському 
обліку збільшують собівартість фінансової інвести-
ції (акції) відповідно до п. 4 П(С)БО 12 «Фінансові 
інвестиції» [17]. 

Після видачі акціонерному товариству свідоцтва 
про державну реєстрацію випуску акцій засновники 
можуть отримати у зберігача виписки за рахунком 
за придбаними акціями. Такі виписки є первинними 
документами, на підставі яких оприбутковуються 
фінансові інвестиції – придбані акції. Тобто забор-
гованість за майном (включаючи кошти), переданим 
в оплату акцій, та інші витрати на придбання акцій 
списуються в дебет одного з субрахунків синтетич-
ного рахунка 14 «Довгострокові фінансові інвести-
ції» (якщо акції придбані на строк більше 12 міся-
ців) чи синтетичного рахунка 35 «Поточні фінансові 
інвестиції» (якщо строк придбання акцій менше 
12 місяців).

Облік операцій з купівлі-продажу акцій невласної 
емісії має свої особливості відображення як у під-
приємства-покупця, так і у підприємства-продавця. 
Так, підприємство-покупець (інвестор) вкладаючи 
власні активи в акції інших підприємств не обліко-
вує їх серед ресурсів, призначених для внутрішнього 
споживання, а як сукупність активів, що об’єднані 
під назвою «інвестиції». 

Тобто з моменту інвестування вони вже не є для 
підприємства-вкладника його основними засобами, 
запасами, так, незалежно від своєї форми, вважа-
ються акціями, паями (частками), наданими позич-
ками. Вкладені (інвестовані в інше підприємство) 
ресурси є фінансовими активами інвестора або 
його фінансовими інструментами. З іншого боку, 
на балансі підприємства – об'єкта інвестування – ці 
ресурси, прийняті до обліку як певні види активів, 
у своїй вартісній сукупності є інвестиційною влас-
ністю підприємства-інвестора [6, c. 24]. 

Підприємство-покупець акцій обліковує їх 
у складі фінансових інвестицій залежно від строку 
утримання:

– довгострокові – на одному із субрахунків 
рахунка 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

– поточні – на субрахунку 352 «Інші поточні 
фінансові інвестиції». 

Відповідно до п. 4 П(С)БО 12 до собівартості 
фінансової інвестиції (акцій) включається не лише 
сума, що сплачується продавцю акцій, але й усі інші 
витрати (наприклад, послуги брокера), безпосеред-
ньо пов’язані з їх придбанням [17]. 

Підприємство-продавець акцій відображає 
в обліку продаж фінансової інвестиції таким чином:

– доходи – на субрахунку 741 «Дохід від реалі-
зації фінансових інвестицій»;

– собівартість проданих акцій – на субра-
хунку 971 «Собівартість реалізованих фінансових 
інвестицій»;

– усі інші витрати, пов’язані з продажем (напри-
клад, послуги брокера) – на субрахунку 977 «Інші 
витрати діяльності».

Облік результатів від операцій купівлі-продажу 
акцій невласної емісії пропонуємо вести на окре-

мому субрахунках 954 «Втрати за операціями з цін-
ними паперами» у сумі балансової вартості прода-
них цінних паперів та субрахунку 734 «Доходи за 
операціями з цінними паперами» у сумі доходу від 
реалізації цінних паперів. 

Ситуація, якщо акції або облігації купуються 
в обмін на інші види цінних паперів власної емісії, 
операція придбання відображається за справедли-
вою вартістю переданих цінних паперів, включаючи 
комісійну винагороду торговцю. Якщо існує пере-
вищення справедливої вартості над номінальною 
вартістю цінного паперу, то різниця відображається 
у складі сум емісійного доходу від операції обміну.

Якщо акції реалізуються в обмін на інші активи, 
тоді операція продажу відображається за справедли-
вою вартістю таких активів, включаючи податок на 
додану вартість. Тобто продавець відображає продаж 
акцій за їх справедливою вартістю у загальновста-
новленому порядку окремо від придбання активів. 
У подальшому проводиться зарахування заборго-
ваності за проданими акціями та придбаними акти-
вами. Аналогічно ведеться облік і в покупця акцій.

На практиці справедливу вартість вважають 
ринковою вартістю інвестицій. Якщо остання буде 
зменшуватись, то необхідно здійснити переоцінку 
інвестицій за справедливою вартістю. При цьому 
буде втрачатися частина фактичної вартості акцій 
як можливого джерела надходження коштів та отри-
мання доходів. 

Якщо виникає проблема з визначенням справед-
ливої вартості акцій, або взагалі неможливо її визна-
чити, то такі акції відображають на дату балансу за 
їх собівартістю. Необхідно зазначити, що методом 
оцінки за справедливою вартістю на дату балансу 
оцінюються акції, якщо:

– придбані акції знаходяться на підприємстві 
виключно з метою їх продажу протягом дванадцяти 
місяців з дати їх придбання;

– асоційоване або дочірнє підприємство здій-
снює діяльність в умовах, обмежуючих його здат-
ність передавати кошти інвестору протягом періоду, 
що перевищує дванадцять місяців [11, с. 85].

Для суб’єктів господарювання операція купівлі-
продажу акцій невласної емісії повинна мати вигоди 
для обох сторін, так незалежно чи придбані цінні 
папери за грошові кошти, або за рахунок інших 
активів (обміну), планується у подальшому отри-
мати вигоду від такої операції у вигляді прибутку, 
дивідендів чи різниці у вартості між активами, що 
обмінюються. Підприємство-покупець може отри-
мати дохід у вигляді різниці між справедливою та 
первісною вартістю фінансової інвестиції. Проте, 
операція купівлі-продажу не включає результат 
як отримання втрат, тобто збитку, а також існують 
інвестиції, які утримуються на підприємстві для 
погашення. 

Особливим різновидом довгострокових і поточ-
них фінансових вкладень є облігація, яку можуть 
випускати підприємства усіх форм власності та 
організаційно-правових форм. Основними напрям-
ками обліку облігацій, на нашу думку є:
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– придбання облігацій (з дисконтом або премією);
– нарахування та отримання відсотків;
– визначення фінансових доходів;
– погашення.
Придбані облігації є фінансовими інвестиціями, 

що утримуються підприємством до їхнього пога-
шення, і відповідно до вимог П(С)БО 12 відобра-
жаються на дату балансу за амортизованою собівар-
тістю інвестицій, тобто за собівартістю фінансових 
інвестицій з урахуванням часткового їх списання 
внаслідок зменшення корисності, яка збільшена 
(зменшена) на суму накопиченої амортизації дис-
конту (премії) [17].

Придбання облігацій відноситься до інвести-
ційної діяльності підприємства, а тому перераху-
вання коштів на придбання облігацій до моменту 
їх отримання, на нашу думку, слід відображати на 
субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». 
Різниця між собівартістю та вартістю погашення 
фінансових інвестицій (дисконт або премія при при-
дбані) амортизується інвестором протягом періоду 
з дати придбання до дати їх погашення методам 
ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дис-
конту або премії нараховується одночасно з нараху-
ванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), 
що підлягає отриманню, та відображається у складі 
інших фінансових доходів (витрат) з одночасним 
збільшенням або зменшенням балансової вартості 
фінансових інвестицій. 

Амортизація премії (дисконту) визнається 
витратами (доходами) з таким розрахунком, що до 
моменту погашення облігацій собівартість фінансо-
вих інвестицій відповідає номінальній їх вартості. 
Сума амортизації дисконту нараховується одночасно 
з нарахуванням відсотка на суму номінальної вар-
тості облігації, що підлягає отриманню, та відобра-
жається у складі інших фінансових витрат.

Практичну цінність має точка зору, Бондар М.І. 
про доцільність відображення операцій з придбання 
акцій та облігацій у довгострокові фінансові інвес-
тиції та відповідно запровадивши їх відображення 
на рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборго-
ваність та інші необоротні активи», виділивши для 

цього субрахунок 181 «Боргові цінні папери», зали-
шивши при цьому обліковувати на синтетичному 
рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 
лише цінні папери, що пов’язані з участю в капіталі 
інших підприємств і мають корпоративну природу 
(акції та пов’язані з ними похідні фінансові інстру-
менти). Такий підхід, вчений-економіст пояснює біль-
шою подібністю облігації до векселя, а ніж до акції, 
а також тим, що облігації не виконують управлінську 
функцію, шляхом реалізації права голосу, а лише кон-
статують відношення позики [2, с. 14-15]. На нашу 
думку, слід виділити окремий субрахунок 185 «Дов-
гострокові боргові цінні папери», зважаючи на те, що 
облігації та акції мають як розбіжності, так і певні 
подібності, наприклад, як спосіб отримання доходу 
у визначений термін за визначених умов.

На рис. 1 схематично представлено аналітичні 
ознаки субрахунку 185 «Довгострокові боргові цінні 
папери» в процесі управлінського обліку відповідно за 
видами цінних паперів (акції, облігації, інші види цін-
них паперів), за суб’єктами виконання операції (емі-
тент, інвестор, брокер інші) та видами операцій з ними 
(придбання, реалізація, обмін, дарування, конвертація, 
анулювання, погашення, інші види операцій). 

Ще однією неврегульованою проблемою є облік 
операцій з конвертації облігацій в акції, оскільки 
чинним законодавством України не введено такого 
поняття, як конвертована облігація. Вважаємо, що 
випуск таких облігацій є перспективним як для 
інвесторів, так і для емітента. Умова конвертованості 
проголошується компанією-емітентом для того, щоб 
зробити облігації більш привабливими для деяких 
інвесторів. Конвертовані облігації надають мож-
ливість інвесторам отримати додаткові прибутки, 
оскільки в разі зростання ринкової ціни звичайних 
акцій вартість цих облігацій також збільшується. 
Умови конвертації облігації в просту акцію передба-
чають її прямий обмін на акцію без здійснення опе-
рацій з викупу облігацій і подальшого розміщення 
акцій. Це означає, що при конвертації облігацій 
в акції зобов’язання позичальника за такими обліга-
ціями погашаються, а видані акції вважаються роз-
міщеними в обороті [14, с. 261-262].

 

185
«Довгострокові 

боргові цінні 
папери»

Х Х Х 

За видами операцій з 
цінними паперами

За видами цінних 
паперів

За суб’єктами 
виконання операції

Рис. 1. Аналітичні ознаки субрахунку 185 «Довгострокові боргові цінні папери»  
в процесі управлінського обліку 
Джерело: розроблено автором
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Конвертовані облігації не змінюють свого призна-
чення як боргового зобов’язання, проте для користу-
вачів інформації (фінансової звітності) є важливою 
інформація стосовно конвертації облігацій в поточ-
ному періоді. Для акціонерів це дасть змогу передба-
чити обсяг можливих дивідендів; для учасників фон-
дового ринку – можливість прорахувати фінансовий 
стан за рахунок уникнення погашення зобов’язань; 
для управлінців – розрахувати ефективність вико-
ристання оборотних коштів [2, с. 15].

Момент конвертації облігацій призводить до того, 
що відбуваються структурні зміни у пасиві балансу, 
тобто категорія залученого капіталу на суму конвер-
тованих облігацій перетворюється у розряд власного 
капіталу. Тим самим збільшується платоспромож-
ність і фінансова ліквідність емітента. Зазначимо, 

що під час відображення конвертованих облігацій 
в обліку необхідно чітко знати умови випуску даного 
виду облігацій та їх емісії. Крім того, необхідно 
знати, коли саме відбувається момент трансформації 
залученого (позикового) капіталу у власний, і коли 
інвестори з розряду кредиторів переходять у розряд 
акціонерів або співвласників [14, c. 263].

Висновки. Апріорі своєчасне відображення 
повної та достовірної інформації про здійснені 
операції з цінними паперами дозволить контролю-
вати доходи та втрати від інвестиційної діяльності. 
Завдяки правильно організованій системі обліку на 
підприємстві дозволить в подальшому здійснювати 
операції з цінними паперами та приймати інформа-
тивні управлінські рішення щодо підвищення інвес-
тиційної привабливості підприємства.
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Рассмотрены принципы и задачи организации бухгалтерского учета корпоративных ценных бумаг. Опреде-
лено хронологию ведения бухгалтерского учета акций и облигаций собственной и несобственной эмиссии. 
Сосредоточено внимание на проблемных вопросах отражения в учете операций с ценными бумагами. Предло-
жено счета по учету затрат на эмиссию и регистрации акций, счета доходов и потерь по операциям с ценными 
бумагами и отражения в учете долгосрочных долговых ценных бумаг. Рассмотрены особенности отражения 
в учете финансовых инвестиций как у предприятия-покупателя так у предприятия-продавца и операции по 
конвертации облигаций в акции.
Ключевые слова: учет, организация учета, ценные бумаги, операции, облигации, акции, собственной эмис-
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The principles and tasks of corporate securities accounting management are considered. Chronology of bonds and 
shares accounting of proper and improper emission is determined. The attention is focused on the recognition problem 
issues of securities transactions accounting. The accounts for the accounting of expenses for bonds and shares issue 
and registration, income and loss accounts for securities transactions and recognition in long-term debt securities 
accounting are presented. The peculiarities of recognition in the accounting of financial investments both in the 
enterprise-buyer and in the enterprise-seller and operations of converting bonds into shares are considered. 
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В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

Ровенська В.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Донбаська державна машинобудівна академія
Гончар А.В.
cтудент
Донбаської державної машинобудівної академії

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку ІТ-галузі України, проблеми якісної підготовки 
ІТ-фахівців, аспекти взаємодії вищої ІТ-освіти та ІТ-індустрії України. Визначено роль інформацій-
них технологій у забезпеченні сталого розвитку. Продемонстровано склад забезпечуючих елементів 
управління сталим розвитком підприємств ІТ – галузі. Доведено, що для створення сприятливих умов 
для просування на європейські ринки українських інформаційних технологій і наукомістких товарів 
на основі конкурентоспроможної високотехнологічної продукції для експорту необхідно здійснити 
комплекс заходів, направлених на стимулювання зовнішньоекономічних операцій.
Ключові слова: ІТ-галузь, сталий розвиток; управління сталим розвитком; інформаційні технології; 
високотехнологічна продукція; ІТ-аутсорсинг; ІТ-фахівці; інноваційна модель розвитку.

Постановка проблеми. У сучасному світі зрос-
тання економіки можливе лише за умови макси-
мального використання новітніх досягнень науки 
і техніки. Набувають величезного значення теле-
комунікації та інформаційні технології. Їх розвиток 
настільки інтенсивний, що зміни в них відбуваються 
за порівняно короткий термін. Наприклад, інтер-
нет перетворився у всесвітню інфраструктуру,що 
за 30 років його існування доступ до нього з'явився 
більш ніж в 180 країнах світу, а інтернет-користу-
вачів зараз налічується понад 3 млрд [1]. В умовах 
нових геополітичних зрушень в Україні існує гостра 
необхідність пошуку нових напрямів підвищення 
конкурентоздатності як окремих галузей, так і всієї 
економіки в цілому. Конкурентоспроможність наці-
ональних економік тісно пов’язана з розвитком 
ІТ-сектора. Чим більше розвинений ІТ-сектор, тим 
більш конкурентоспроможною є країна. Концепція 
сталого розвитку є одним з визначальних пріорите-
тів державної політики в умовах протидії ризикам 
загострення економічної депресії. В цьому контек-
сті інновації розглядаються як інструмент стиму-
лювання зростання та розвитку. Виклики на шляху 
створення моделі сталого інноваційного розвитку 
є значними, але альтернатив такому шляху фактично 
не існує. Проблематика забезпечення сталого розви-
тку особливо актуалізується, оскільки інноваційна 
модель закладена вже на проектному рівні, а її під-
тримка виступає системоутворюючим елементом 
його функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У нау-
ковій літературі широко досліджуються питання 
розвитку ІТ-сектора, зокрема вплив інформаційних 
технологій на економічне зростання та розвиток 
країни. Серед авторів, які поглиблено вивчають дану 
проблематику, можна виділити Дж. Сакса, М. Пор-
тера, Ф. Махлупа, М. Пората, В. Гейця, Л. Федулову, 

В. Бикова, Л. Наконечну, Р.Є. Яремчука. Проблемам 
сталого розвитку в галузі інформаційних техноло-
гій присвячено праці наступних вчених: Бібіка Н.В., 
Вергуна А.М., Гиренко І.С., Гордєєва О.К., Дер-
кача М.І., Зубенко В.В., Ілляшенко К.В., Мель-
ника Ю.М. та інших.

Метою статті є комплексне дослідження стану 
ІТ-галузі в Україні, обґрунтування доцільності реа-
лізації принципів сталого розвитку в галузі та роз-
робка стратегічних напрямків його забезпечення 
в контексті інноваційних перетворень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах переходу світової економіки від індустрі-
альної до інформаційної значно підвищується вплив 
ІТ та використання інформаційних систем (ІС) у всіх 
управлінських та виробничих процесах. Сучасне 
розуміння розвитку ІС, як складних системних еко-
номічних утворень відображають ключові процеси в 
суспільстві. Напрямки змін у розвитку ІС ведуть до 
управління, яке базується на знаннях, інформації та 
нових моделях управління відповідно. В інформацій-
ному суспільстві сфера знань – це основа, навколо якої 
створюються нові технології, здійснюється процеси 
економічної, глобалізації, дедалі більше зростає роль 
освіти. У світовій практиці формується нова пара-
дигма росту ефективності сучасного виробництва на 
базі використання знань та інновацій. Інформаційне 
суспільство можна розглядати як новий етап розви-
тку людства, для якого характерним є домінування 
інформації, інформаційної продукції, інформаційних 
технологій та комунікацій як у сфері виробництва 
так і споживання, а також формування інформаційної 
індустрії [2-5]. Основними цілями сталого розвитку 
є: економічне зростання – формування соціально-орі-
єнтованої ринкової економіки, забезпечення можли-
востей, гарантій праці громадян, якості життя, раціо-
нального споживання матеріальних ресурсів; охорона 
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навколишнього середовища – створення громадянам 
умов для життя, реалізація екологічного розвитку 
виробництва; соціальна справедливість, забезпе-
чення рівних можливостей для досягнення матері-
ального, екологічного і соціального благополуччя; 
раціональне використання природних ресурсів; стабі-
лізація чисельності населення; освіта – забезпечення 
доступності для одержання освіти громадян, збере-
ження інтелектуального потенціалу країни; міжна-
родне співробітництво [4-10]. 

В Україні розпочалась робота зі встановлення 
цілей сталого розвитку на 2016-2030 роки, відповід-
них завдань та показників для моніторингу досяг-
нення цілей. На шляху просування до європейського 
простору Україна працює над єдиними вимогами, 
критеріями і стандартами задля забезпечення належ-
них умов світового рівня. Актуальною проблемою 
стає ефективне використання сучасних інформацій-
них технологій [5; 11]. Щоб розв’язувати складні 
проблеми, економіст повинен опанувати фундамен-
тальними та спеціальними знаннями, а також воло-
діти методологією наукових досліджень, інформа-
ційними технологіями, вміти використовувати все 
те нове, що з’являється у науці та практиці, адапту-
ватися до ринкових перетворень й вдосконалювати 
свою кваліфікацію.

Перетворення інформації в економічний ресурс 
стратегічного значення забезпечує кардинально нові 
можливості економічного розвитку, зростання про-
дуктивності праці та запровадження інновацій, вирі-
шення соціальних та економічних проблем, а також 
сприяє встановленню та розвитку нових економіч-
них відносин. Знання та інформація, що об’єднані та 
передаються через мережу, прискорюють розвиток 
технологій у всіх наукомістких галузях, що раніше 
відбувалося повільно через тривалу обробку вели-
ких масивів даних для отримання нових результатів. 
Нові економічні тенденції в умовах інформатизації 
суспільства, перетворення інформації та похідних 
від неї на товар вимагають формування економіч-
ного простору, в якому будуть враховані всі особли-
вості впливу на нього інформаційного ринку. 

Інформаційні ресурси і техніко-технологічні 
засоби їх обробки та використання суттєво вплива-
ють на всі галузі економіки та фактично перетво-
рюють її на економіку знань, для якої характерною 
є інноваційність. Рушійним елементом глобальних 
процесів став гіперрозвиток ІТ-галузі, що не могло 
не позначитись, в кінцевому результаті, на змінах 
в суті вимог як до суб’єктів господарювання щодо 
побудови своїх ІС, так й до компетенцій фахівців, 
які будуть ці системи розробляти та обслуговувати. 
Як загально відомий факт сприймають, що ІТ-галузь 
та комунікації надають можливість швидкого пере-
міщення інформації, коштів незалежно від відстані 
і тим самим забезпечується створення глобального 
інформаційного простору. Завдяки ІТ-галузі стало 
можливим більш вільне розміщення виробництв, 
без обов’язкової прив’язки до великих міст. Інтен-
сивність та різноплановість інформаційних пото-
ків прискорює розповсюдження знань, які вико-

ристовуються в різних галузях діяльності людини. 
На рис. 1 представлено роль інформаційних техно-
логій у забезпеченні сталого розвитку.

Україна відноситься до трійки країн-лідерів Цен-
тральній та Східній Європі за обсягом ІT-ринку та 
кадровим потенціалом. Галузь ІТ в Україні і посі-
дає 2 місце за обсягом експорту у 2016 році – 
1644 млн. дол. США. Основні показники та харак-
теристики галузі [13]: сукупний середньорічний 
приріст експорту ІТ-послуг за останні 10 років склав 
49%; щорічно ІТ-індустрія створює до 15,000 висо-
кооплачуваних робочих місць, при чому створення 
1 місця в ІТ-галузі стимулює створення 3-4 додат-
кових робочих місць в супутніх галузях економіки; 
висококваліфіковані IT-спеціалісти – одна з конку-
рентних переваг України. Проте, від’їзд 5% експер-
тів щороку потребує негайних заходів щодо збере-
ження кадрового IT-ресурсу в країні; до 2020 року 
обіг ІТ індустрії може зрости з 2,4 млрд. дол. США 
до 7,7 млрд. дол. США, а це додаткові 3,8% до 
ВВП країни. Протягом 6 років може бути створено 
105 тисяч робочих місць в ІТ-індустрії, що стимулює 
створення 400 тисяч робочих місць у інших галузях 
економіки.

Для виходу з кризового стану вітчизняної еконо-
міки необхідно розробити адекватні підходи та дієві 
механізми, які б забезпечили зростання ВВП, під-
вищення ефективності діяльності компаній різних 
форм власності,зниження соціальної напруги. Разом 
з тим, станом на перше півріччя 2016 р. економічне 
зростання склало лише 0,8 відсотків, порівняно із 
падінням на 16 відсотків протягом аналогічного 
періоду минулого року. Відновлення економічної 
активності стримується слабким зовнішнім попи-
том, ускладненнями, пов’язаними з конфліктом на 
сході та вповільненням реформ [13]. Аналіз тен-
денцій розвитку світової економіки показує доціль-
ність зростання такої сфери економічної діяльності 
як ІТ. Одним з основних показників, що характери-
зує місце галузі в економіці країни, є частка галузі 
у ВВП. Так, в Україні у першому півріччі 2015 року 
внесок ІТ-галузі (разом з телекомунікаційними 
послугами) у ВВП склав 4,5%. Щодо ситуації 
у інших країнах світу, то у США у 2014 році він скла-
дав 4,8%, у Румунії – 5,9%, у Великобританії, Китаї, 
Індії та Польщі внесок у ВВП був приблизно на 
рівні 8,3%, 5,5%, 9,0% та 1,5% відповідно [14]. Існує 
точка зору згідно з якою ІТ-сфера може забезпечити 
до 10% ВВП. ІТ-галузь в Україні є однією з найпри-
бутковіших та швидкозростаючих сфер економічної 
діяльності, яка за оцінками Світового Банку, між-
народних консалтингових компаній та вітчизняної 
ІТ-спільноти, протягом останніх 4-5 років демон-
струє щорічне зростання не менше 25%. Збереження 
такої тенденції прогнозується як мінімум у коротко-
строковій перспективі і може суттєво вплинути на 
вихід вітчизняної економіки з стану глибокої кризи 
[15]. Українська ІТ-галузь нині успішно конкурує 
на світовому ринку і є надійним джерелом валют-
них надходжень, що сприяє підтримці курсу гривні. 
Так, незважаючи на падіння експорту та економіки 
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Рис. 1. Роль інформаційних технологій у забезпеченні сталого розвитку 
Джерело: доопрацьовано автором на основі джерела [12]

Інформаційні 
технології у 

виробничому процесі

Апаратне забезпечення

Програмне забезпечення

Технічне забезпечення

Математичне забезпечення

Інформаційне забезпечення

Правове забезпечення

Лінгвістичне забезпечення

Правове забезпечення

Технологічне забезпечення

 
 

в цілому, галузь показувала стабільне зростання на 
11-26% щороку (рис. 2).

Відповідно, зростає і значущість ІТ-послуг в 
структурі експорту. Так, у 2017 році комп’ютерні 
послуги посіли 3-тє місце серед експорту послуг 
з України після послуг з переробки товарів в кра-
їні та трубопровідного транспорту. Один з експер-
тів ITC.Ua – C. Кулеш констатує, що кожен місяць 
ІТ-індустрія «поглинає» приблизно 1000 осіб з ураху-
ванням релокації. 76 вакансій з 1500 (5% у відносних 
одиницях) припускають роботу за межами України. 
Більшість з цих вакансій зараз пропонують україн-
ські компанії. Як правило, це робота on-site в рамках 
чинного контракту або relocate в закордонний офіс, 
рідше – пошук фахівців під замовлення для інозем-
ної компанії (рекрутинг і аутстаффінг). Мешко Н.П. 
зазначає, що для країн, що розвиваються, одним із 
актуальних напрямків розвитку зовнішньоекономіч-
ної діяльності є аутсорсинг інформаційних техноло-
гій. Завдяки аутсорсингу країни, що розвиваються, 
можуть брати активну участь у торгівлі на світо-
вому ринку інформаційних послуг і співпрацювати 
з розвинутими державами на умовах взаємовигоди 
й обміну досвідом. Однак потенціал аутсорсингу 

інформаційних послуг в Україні ще не реалізовано 
в повній мірі. Значна частина питань можливих пер-
спектив розвитку українських ІТ-компаній залиша-
ється актуальною і потребує подальших досліджень 
завдяки швидкій зміні структури і просторової 
конфігурації ІТ-сектора, появою нових лідерів на 
ІТ-ринку [17].

Одними з основних показників сталого розвитку 
ІТ-галузі, що опосередковано відзначають динаміку 
відповідного ринку та його найбільшого сегменту, 
є: рівень проникнення мобільного зв’язку та кіль-
кість користувачів мережею Інтернет. Відповідні 
показники традиційно входять до складу Human 
Development Report (Індекс розвитку людського 
потенціалу). У 2015 р., Україна за загальним рейтин-
гом зайняла 81 місце зі 188 країн, а зазначені вище 
показники розвитку ІКТ склали, відповідно: 144,1 (на 
21,3% більше ніж у 2009 р.) та 43,4% від загальної 
кількості населення. Необхідно відмітити, що за 
інформацією Human Development Report 2015, рівень 
використання Інтернет в Україні суттєво відстає від 
показника лідера відповідного рейтингу – Норвегії 
(96,3%), а ступінь проникнення мобільного зв’язку, 
навпаки перевищує на 27,6 пунктів [18, с. 263]. 
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Міжнародний союз електрозвʼязку (International 
Telecommunication Union, ITU) здійснює постійний 
моніторинг темпів розвитку фіксованого, мобіль-
ного звʼязку та доступу до Інтернет у світі, окремих 
регіонах та країнах. За оцінками експертів союзу 
у 2016 р., кількість користувачів мобільного зв’язку 
мала зрости до 7377 млн осіб, а користувачів Інтер-
нет – до 3488 млн осіб. Для України показники 
2015 р. склали: 60,7 млн. індивідуальних підклю-
чень до мобільного звʼязку та 48,88% населення, 
що має індивідуальне підключення до Інтернет [19]. 
У табл. 1 наведено річні темпи зростання сегментів 
підключення до мобільного звʼязку та Інтернет. 

Щорічно українські програмісти, веб-розробники 
підкорюють нові вершини світової IT-індустрії. 
Високий рівень підготовки, який, як правило, забез-
печується високим рівнем технічної освіти на тери-
торії пострадянських країн, надає вітчизняним 
геніям програмування істотні переваги перед їх 
колегами-конкурентами з усіх куточків світу. До того 
ж, вести IT-бізнес до сих пір є досить прибутковою 
справою саме в межах України: низькі податки, мож-
ливість мати дохід у валюті, досить дешева робоча 
сила – всі ці компоненти сприяють аномальному 
розвитку IT-галузі. За приблизними підрахунками 

представників профільних асоціацій, лише аутсор-
синг IT-послуг дає Україні близько 2,5 млрд дол. 
США щорічно (за оцінками різних аналітиків частка 
«чорного ринку» IT-послуг має практично ідентич-
ний показник). Досягти такого розвитку вдалося за 
рахунок зростання числа програмістів – з 42,4 тис. 
до 91,7 тис. 

Сучасні умови господарювання характеризу-
ються зростанням агресивності зовнішнього серед-
овища, особливо у сфері ІТ, що приводить до важко 
прогнозованої динаміки ринку. У цих умовах вели-
кого значення набуває використання в менеджменті 
підприємств галузі ІТ, ідей і технологій синергізму 
як елементу стратегічного управління розвитком 
при розробці мети, оцінці потенціалу і стратегіч-
ної позиції підприємства, її конкурентної переваги, 
виборі і прийнятті переважної стратегії, розробці 
стратегічного проекту, реструктуризації підпри-
ємства для адаптації до прийнятої стратегії, моні-
торингу. Серед економістів, що приділяють велику 
увагу ефектам взаємозв’язків елементів слід виді-
лити І. Ансоффа [20] і М. Портера [21]. І. Ансофф 
зробив одну з перших спроб визначення синергізму 
з опорою на його економічний базис як можли-
вість того, що результат спільних зусиль декількох 

 

 Рис. 2. Експорт комп’ютерних послуг за 2013-2017 роки 
Джерело: сформовано автором на основі джерела [16]

Таблиця 1
Річні темпи зростання сегментів підключення до мобільного звʼязку та Інтернет 

Показник Річні темпи зростання, %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Мобільний звʼязок, розвинені країни 135 110 107 104 102 100 103 102 104 103 101
Мобільний звʼязок країни,  
що розвиваються 133 131 127 120 119 115 107 108 105 103 102

Мобільний звʼязок (світ) 124 123 120 115 114 110 106 107 105 103 102
Мобільний звʼязок, Україна 163 113 101 99 98 103 107 105 98 99 -
Інтернет, розвинені країни 105 111 105 103 106 102 107 103 103 103 104
Інтернет, країни, що розвиваються 123 128 125 120 122 115 114 111 114 113 111
Інтернет, світ 112 119 114 112 115 110 111 108 110 109 109
Інтернет, Україна 120 145 168 163 130 123 123 116 113 106 -

Джерело: удосконалено автором на основі [19]
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Рис. 3. Склад забезпечуючих елементів управління сталим розвитком підприємств ІТ – галузі
Джерело: удосконалено автором на основі джерел [20; 21]

бізнес-одиниць перевищить підсумковий показ-
ник їх самостійної діяльності. Крім того синергізм 
охоплює і інші абстрактніші вигоди, які І. Ансофф 
назвав управлінською синергією. Мова тут йде про 
можливе використання менеджерами свого досвіду 
і знань, отриманих в одній з бізнес-одиниць, в новій 
сфері діяльності. Тобто потенціал досягнення під-
приємством синергізмів залежить від його власних 
здібностей капіталізувати свої сильні сторони в кож-
ній сфері діяльності. Таким чином, у своїй концепції 
синергізму І. Ансофф враховує потенціал не лише 
матеріальних, але і нематеріальних активів і їх тіс-
ного зв’язку із здібностями підприємства. Згідно 
з постулатами синергетики, однією з головних умов 
стабільного, сталого розвитку системи є мінімум 
дисипації енергії або зменшення ентропії , тобто 
змістом управління соціально-економічної системи 
стає керування процесами утворення й відведення 
із системи ентропії. Іншими словами, функціону-
вання системи управління розвитком підприємств 
ІТ-галузі має бути спрямоване на забезпечення, 
з одного боку, достатнього обсягу та якості вхідних 
потоків ресурсів, їх найбільш ефективного перероз-
поділу між елементами системи, а з іншого – відпо-
відності вихідних потоків очікуванням зовнішнього 
середовища. Необхідно вибудувати взаємозв’язки 
забезпечуючих елементів управління, які дозволять 
цілісно підходити до управління сталим розвитком 
підприємств ІТ-галузі (рис. 3).

Таким чином, можна сказати, що розвиток 
IT-сектора дозволить нарощувати обсяги надання 

послуг як для внутрішнього ринку, так і для висо-
котехнологічного експорту. Сьогодні українські 
програмісти мають високий рівень професійної 
підготовки, але, як зазначають багато аналітиків, 
з кожним роком цей рівень, а з ним і загальна конку-
рентоздатність роботи на світових ринках падають. 
Разом з тим, існують певні проблеми: переважна 
кількість ІТ-компаній працюють з іноземними 
замовниками, а внутрішній ринок залишається 
майже нерозвиненим через брак фінансування 
ІТ-сектору. Швидке зростання вітчизняної IT-галузі 
може забезпечити поступове і прогнозоване опо-
даткування. Серед інших стимулюючих факторів – 
реформа системи освіти, дотримання прав інтелек-
туальної власності, розвиток внутрішнього ринку, 
захист від нецивілізованого втручання державних 
органів, просування української IT-індустрії за 
кордоном. Взаємодія з державою дозволить збіль-
шити внесок IT-галузі в ВВП з нинішніх 3,3 до 
4,5%, що буде дорівнювати 5,1 млрд дол. США 
експортної виручки до 2020 р., а кількість робочих 
місць в IT-секторі та в суміжних галузях виросте 
з 420 тис. до 670 тис. Для забезпечення сталого 
розвитку ІТ-галузі необхідно спрямувати зусилля 
на вирішення таких стратегічних завдань:

1. Збільшувати підготовку ІТ-фахівців необхідно 
перш за все в тих регіонах, де планується швидке 
і значне зростання нових робочих місць в ІТ-галузі. 
Такі регіони відомі: Київ, Харків, Львів, Дніпро-
петровськ і Одеса, тобто в де-факто сформованих 
ІТ-кластерах.
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2. Розвивати системи прискореного перена-
вчання на основі раніше отриманої вищої освіти 
з метою отримання нової кваліфікації в ІТ.

3. Вирішити існуючу проблему нестачі ква-
ліфікованих кадрів серед професорсько-викла-
дацького складу, недостатньої обізнаності в акту-
альних змінах в ІТ-сфері, сучасних процесах 
в ІТ-індустрії, що обмежує якість підготовки студен-
тів ІТ-спеціальностей.

4. Рівень оплати праці ПВС (професорсько-
викладацького складу) у ВНЗ значно нижчий, ніж 
рівень оплати в ІТ-галузі, тому робота у ВНЗ не 
є привабливою для ІТ-фахівців.

5. Недостатня кількість і якість випускників 
середніх шкіл зумовлюють низький рівень знань абі-
турієнтів та обмежують кількість і якість випущених 
ІТ-фахівців.

6. Існує ризик значного зниження кількості ква-
ліфікованих ІТ-фахівців інженерного рівня на ринку 
ІТ через прийняті у 2009 р. Кабінетом Міністрів 
України зміни до Закону України «Про вищу освіту».

7. ВНЗ недостатньо забезпечені сучасною мате-
ріально-технічною базою, зокрема ліцензованим 
програмним забезпеченням. Як неприбуткові органі-
зації, вони не мають можливості заробляти необхідну 
кількість коштів та витрачати їх на потреби розвитку 
матеріальної ІТ-бази. Тендерні закупівлі створюють 
додаткові перешкоди на шляху оснащення підрозді-
лів ВНЗ необхідною сучасною технікою. 

Українські ж спеціалісти ІТ-галузі є кваліфіко-
ваними: близько 80% працівників мають диплом 
магістра (або спеціаліста), понад 11% – бакалавра. 
Інші – ще здобувають вищу освіту, закінчили спеці-
алізовані курси або ж обирають самоосвіту. Окрім 
того, на ринку працюють десятки докторів філосо-
фії, що стимулює розвиток не лише вітчизняного 
бізнесу, але й науки. На рис. 4 представлено струк-
туру освітнього рівня працівників IT-компаній Укра-
їни. Так, у 2017 році кількість зайнятих на ринку 

зросла на 27 тис. осіб, тоді як кількість випускни-
ків у 2018 році становила лише 23 тис. Більше того, 
нових кадрів, що реально потрапили на ринок, навіть 
менше, оскільки частина бакалаврів вступить до 
магістратури й не працюватиме, а деякі студенти вже 
працевлаштовані й поєднують навчання з роботою.

Для створення сприятливих умов для просування 
на європейські ринки українських інформаційних 
технологій і наукомістких товарів на основі конку-
рентоспроможної високотехнологічної продукції 
для експорту необхідно здійснити комплекс заходів, 
направлених на стимулювання зовнішньоекономіч-
них операцій, зокрема: підвищення експортної орі-
єнтації наукомісткосткої продукції і послуг; опти-
мізація імпорту високих технологій та наукоємної 
продукції, у тому числі для проведення розробок 
і виробництва аналогічних чи удосконалених порів-
няно з імпортованим, товарів і послуг; надання кон-
салтингових та інжинірингових послуг в області екс-
порту й імпорту наукомісткої продукції українським 
науково-технічним організаціям і промисловим під-
приємствам; державний контроль і ліцензування 
експорту високих технологій; гармонізацію україн-
ської системи сертифікації і стандартизації з євро-
пейськими нормами і правилами та забезпечення 
відповідності експортованої та імпортованої високо-
технологічної продукції міжнародним стандартам; 
ліцензування імпортних високотехнологічних тех-
нологій та продукції для недопущення проникнення 
в Україну застарілих та екологічно деструктивних 
технологій; розширення державної підтримки патен-
тування за кордоном вітчизняних технологій. 

Реалізація зовнішньої політики України 
у напрямку євроінтеграції має також передбачати 
забезпечення інтересів науково-технологічної без-
пеки – невід’ємного компоненту національної 
безпеки, яка має бути спрямована на вирішення 
наступних завдань: збереження і розвиток науко-
вого й інноваційного потенціалу та захисту прав на 

 Рис. 4. Структура освітнього рівня працівників IT-компаній України
Джерело: сформовано автором на основі джерела [16]
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результати науково-технічної діяльності; створення 
економічних умов затребуваності науки; регулю-
вання процесу міграції наукових кадрів.

Висновки. Розвиток інноваційної економіки 
є найбільш оптимальним шляхом для України зайняти 
гідне місце серед розвинених країн світу, та може 
сприяти затвердженню в країні соціально-орієнтова-
ної, інноваційної моделі розвитку. Проблеми розви-
тку ІТ-сектору та високотехнологічних виробництв 
потребують змін як у зовнішньому, так і у внутріш-
ньому середовищі функціонування. Таким чином, 
використання організаційно-економічних переваг 
великих підприємств та інтегрованих структур, що 
дозволяють акумулювати значні обсяги ресурсів та 
забезпечити ефективну реалізацію наукових здобут-
ків є доцільним при розробці та виведенні на ринок 
високотехнологічної та наукоємної продукції. Дослі-
дження показують, що сталий розвиток підприємств 
ІТ-галузі є напрямом, який проходить процес станов-

лення в економічній науці на мікрорівні. Однак під-
тримки довготривалого розвитку сьогодні потребує 
кожне підприємство ІТ-галузі, що можливо шляхом 
вивчення, систематизації тих складових, чинників 
впливу, які створять конструктивний погляд на вирі-
шення зазначених питань в ключових аспектах, які 
відповідатимуть вимогам сучасних швидкозмінних, 
трансформаційних процесів економіки.

Для зростання економіки України нагальною 
необхідністю повинна стати підтримка стартапів 
та технопарків, адже вона дозволить мобілізувати 
потенціал ІТ-сектора та розвинути інформаційну 
структуру держави. ІТ-аутсорсинг відкриває Укра-
їні всі можливості пропонувати послуги кваліфіко-
ваних ІТ-фахівців, виконуючи замовлення розвине-
них країн, тим самим підтримуючи бізнес-стосунки 
та розширюючи географію експорту серед плато-
спроможних замовників та наповнюючи державний 
бюджет іноземною валютою
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В статье проанализировано современное состояние развития ІТ-отрасли Украины, проблемы качественной 
подготовки ІТ-специалистов, аспекты взаимодействия высшего ІТ-образования та ІТ-индустрии Украины. 
Определена роль информационных технологий в обеспечении устойчивого развития. Продемонстрирован 
состав обеспечивающих элементов управления устойчивым развитием предприятий ІТ-отрасли. Доказано, 
что для создания благоприятных условий для продвижения на европейские рынки украинских информаци-
онных технологий и наукоемких товаров на основе конкурентоспособной высокотехнологической продукции 
для экспорта необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на стимулирование внешнеэко-
номических операций. 
Ключевые слова: ІТ-отрасль, устойчивое развитие; управление устойчивым развитием; информационные 
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The article analyzes the current state of development of the IT industry in Ukraine, the problems of quality training 
for IT professionals, aspects of the interaction of higher IT education and IT industry in Ukraine. The role of 
information technology in ensuring sustainable development is defined. The composition of the supporting elements 
of sustainable development of enterprises of the IT industry is demonstrated. It has been proved that in order to create 
favorable conditions for the promotion of Ukrainian information technologies and high-tech products on the basis of 
competitive high-tech products to European markets, it is necessary to take a set of measures aimed at stimulating 
foreign economic operations.
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В статті запропоновано рівні забезпечення економічної безпеки. Систематизовано та структуровано 
складові економічної безпеки. Запропоновано класифікацію ризиків, які впливають на економічну 
безпеку підприємства та шляхи їх ліквідації. Визначено умови досягнення та фактори забезпечення 
економічної безпеки підприємства. 
Ключові слова: безпека, економічна безпека, ризик, інновації, чинник.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку під час здійснення господарської діяль-
ності на кожне підприємство чекає велика кіль-
кість різноманітних загроз, які певним чином 
впливають на його результативність. Ці загрози 
можуть бути як зовнішніми (політичні, загально-
економічні, державні), так і внутрішніми 
(ресурсні, кадрові, інноваційні). З урахуванням 
нестабільності економічних процесів на теренах 
нашої країни питання економічної безпеки під-
приємства стає гострою проблемою негайного 
вирішення. Тому вважається, що саме дотримання 
економічної безпеки може стати ефек-
тивним інструментом для подолання 
вище зазначених ризиків. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. У наукових публікаціях 
термін «економічна безпека» вперше 
був застосований у 70-тих роках мину-
лого століття. 

В умовах сучасності цей термін уже 
набув загальнонаціонального значення 
і передбачає впровадження низки захо-
дів, які спрямовані на вдосконалення 
економіки країни та її постійний і ста-
більний розвиток. Такі українські та 
зарубіжні науковці вивчали питання 
економічної безпеки: Арефєва О.В. 
[3], Бойко І.В. [5], Дикий А.П. [7], 
Дубецька С.П. [7], Зінченко О.А. [9], 
Копитко М.І. [4], Корієнко А.В. [1], 
Кузенко Т.Б. [3], Раздина Е.В. [1], Рос-
сошанська О.В. [10; 12], Рудніченко 
Є.М. [6], Турило А.А. [9], Турило А.М. 
[9], Черняк Г.М. [1] та інші.

Мета дослідження полягає 
у вивченні впливу інновацій та їх ролі 
у забезпеченні економічної безпеки 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу. 
Економічна безпека підприємства 

є однією із основних складових забезпечення 
його стабільності та інтенсивного розвитку. 
Саме задовільний стан безпеки на підприєм-
стві дає змогу як працівникам, так і керівництву 
фірми втілювати у життя різні проекти та заходи, 
які необхідні для життєдіяльності підприємства. 
Для проведення дослідження варто розібратися, 
що ж розуміється під словом «безпека» та що 
означає термін «економічна безпека». Необ-
хідно зазначити, що економічна безпека охоплює 
поняття захищеності на різних рівнях господа-
рювання (рис. 1).

світу

континенту

країни

регіону

галузі

підприємства

Економічна безпека

Рис. 1. Рівні забезпечення економічної безпеки 
Джерело: складено авторами
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Із рис. 1 ми бачимо, що кожен із рівнів безпеки 
включає в себе нижчий рівень. Тобто, економічна 
безпека світу, яка є найвищим рівнем включає в себе 
усі нижчі рівні. Також можемо констатувати, що 
зі зниженням рівня економічної безпеки зменшу-
ється й рівень відповідальності, кількість зовнішніх 
подразників, вимоги до економічної безпеки, обмеж-
ується контроль та регулювання, скорочується кіль-
кість учасників процесу тощо.

Для того, щоб дослідити як саме впливають інно-
вації на економічну безпеку, проаналізуємо роботи 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Розібратися з цим 
ми можемо через призму визначення поняття «еко-
номічна безпека». Отже, перейдемо до визначення 
поняття та наведемо трактування вчених у табл. 1.

Аналіз табл. 1 показує, що поняття «економічна 
безпека» багатогранне: це і стан, і міра, і забезпе-
ченість, і захищеність, і комплекс, і процес. Більш 
доцільним вважаємо визначення, що економічна 
безпека – це стан системи різного рівня. Тому, 
об’єднавши увесь запропонований понятійний апа-
рат можна зробити висновок, що економічна без-
пека являє собою такий стан фірми, коли вона може 
захистити себе від зовнішніх загроз, використати всі 
внутрішні можливості, з точки зору самовиживання, 
стійкості, можливості попередити ризики та вчасно 
їх ліквідувати, шляхом співпраці з інвесторами, 

залучення інноваційних розробок та ефективним 
використання наявних ресурсів. 

Питанню складових економічної безпеки приді-
ляло увагу багато вчених, серед яких Артеменко Н.В. 
[4], Васильців В. [6], Кулінова Т.М. [5], Линник О.І. 
[4], Поповіченко Ю. [6], Черняк Г.М. [1] тощо. Зде-
більшого вони виділяли виробничу, фінансову, 
кадрову, технологічну, політико-правову, інтелек-
туальну, зовнішньо-економічну, екологічну та інші 
складові. Проте, як можна прослідкувати із праць 
вчених, у визначенні складових економічної безпеки 
підприємства не зустрічається інноваційна складова. 
Зазначимо, що їй приділили увагу лише Т. Василь-
ців, Ю. Поповіченко [6]. Цікавим є також і те, що 
вказані автори поділяють економічну безпеку на 
поточну, тактичну і стратегічну, остання з яких ото-
тожнюється із освоєнням інноваційних технологій. 

У зв’язку із швидким освоєнням інновацій іно-
земними підприємствами, ми не можемо говорити 
про економічну безпеку вітчизняних підприємств та 
їх виходу на світовий ринок. Вважаємо, що інновації 
можуть бути одним із факторів забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства, тому інноваційна скла-
дова обов’язково повинна бути й серед інших функ-
ціональних складових економічної безпеки (рис. 2). 

На наш погляд, інноваційна безпека підприємства 
являє собою можливість до стимулювання вкладання 

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «економічна безпека»

Автори Змістова характеристика поняття

Олейников Е.А. Це стан найбільш ефективного використання ресурсів для подолання загроз і забезпечення 
стабільного функціонування підприємства сьогодні і в майбутньому.

Козаченко Г.В. 
Пономарьов В.П. 
Ляшенко О.М. 

Це міра гармонізації в часі і просторі економічних інтересів підприємства з інтересами 
пов’язаних з ним суб’єктів навколишнього середовища, що діють поза межами підприємства.

Варналій З.С.  
Мелихов А.А. 

Це забезпечення найбільш ефективного використання ресурсів суб’єкта господарювання для 
запобігання загрозам і створення умов для стабільного функціонування основних його елементів.

Ареф’єва О.В., 
Кузенко Т.Б. 

Це захищеність діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього середовища, 
а також спроможність швидко усунути різноманітні загрози.

Раздина Є.В. 
Це комплекс заходів, які сприяють підвищенню фінансової стійкості господарюючих 
суб’єктів за умов ринкової економіки, які захищають їх комерційні інтереси від впливу нега-
тивних ринкових процесів.

Черняк Г.М. 
Це процес постійного, періодичного і цілеспрямованого здійснення підприємством орга-
нізаційно-управлінської діяльності з ідентифікації, попередження, протидії внутрішнім та 
зовнішнім загрозам з метою забезпечення ефективного функціонування підприємства.

Дубецька С.П. 
Це стан об’єкта в системі його зв’язків з точки зору його стійкості (самовиживання) та розви-
тку в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз, непередбачуваних дій та складно прогнозованих 
чинників.

Корієнко А.В. Це стан оптимального для підприємства рівня використання його економічного потенціалу, за 
якого реальні та/або можливі збитки виявляються нижчим за встановлені підприємством межі.

Бендіков М.А. 
Це захищеність науково-технічного, технологічного, виробничого та кадрового потенціалів 
підприємства від прямих (активних) чи непрямих (пасивних) економічних загроз і здатність 
до його відтворення.

Капустін Н.,  
Качалов Р. 

Це забезпечення стійкості, рівноваги і розвитку підприємства в умовах внутрішніх і зовніш-
ніх загроз.

Єрмошенко М.М. 
Це стан економіки підприємства (економічної системи), який можна характеризувати зба-
лансованістю і стійкістю до негативного впливу будь-яких загроз, її здатністю забезпечувати 
на основі власних економічних інтересів свій сталий і ефективний розвиток.

Авторське Це стан системи, ризик функціонування якої прямує до мінімуму з метою забезпечення конкурент-
них переваг на основі освоєння інновацій та задоволення потреб споживачів у новій продукції.

Джерело: Удосконалено авторами за джерелами [1; 2; 3] 
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коштів як іноземних, так і вітчизняних інвесторів для 
того, щоб виробляти інноваційну продукцію, вико-
ристовуючи при цьому нову техніку й технологію, 
що в майбутньому призведе до виходу на нові ринки. 

На основі праці Jennifer Klein [7] визначимо осно-
вні завдання економічної безпеки підприємства як 
результату системної оцінки: забезпечення відповід-
ності місії та інтересів підприємства; вчасне вияв-
лення та встановлення пріоритетних напрямів госпо-
дарської діяльності фірми; забезпечення відповідності 
ресурсного потенціалу та обсягу продажів товарів 
і послуг; скорочення впливу ризиків на роботу фірми; 
створення інтересу та зацікавленості працівників у 
позитивних кінцевих результатах діяльності фірми 
(отримання надприбутків, виконання планів тощо). 

Вивчення питань про економічну безпеку немож-
ливе без визначення небезпек та ризиків, які роз-
глядають Копитко М.І. [8], Бойко І.В. [9], Рудні-
ченко Є.М. [10] та інші. Вони виділяють, що на стан 
економічної безпеки підприємства впливають дуже 
багато дестабілізуючих чинників, які варто розді-
ляти. Серед них зокрема найважливішими є виклики, 
загрози, ризики та небезпеки. 

За Копитко М.І., виклики – це сукупність обставин, 
не обов’язково негативного впливу, на які необхідно 
відреагувати, оскільки в разі їх ігнорування можуть 
спричинитися позитивні чи негативні наслідки для 
підприємства [8, с. 9]. Ми вважаємо, що виклик, якщо 
його ігнорувати або приділити увагу надто пізно, 
може перерости в загрозу. Це, наприклад, виперед-
жуюче застосування інноваційних технологій серед 
конкурентів та випуск інноваційної продукції, тобто 
використання інновацій для підприємств і є викликом.

Наприклад, витративши десяток мільйонів гри-
вень на розробку унікальної інноваційної технології 
виробництва продукції, і при цьому не забезпечивши 
належного рівня юридичної та інформаційної захи-
щеності цієї розробки, підприємство може розрахову-
вати на те, що «завтра» конкуренти почнуть заробляти 
на використанні зазначеної технології. І це обернеться 
в остаточному підсумку мільйонами гривень збитків 
для підприємства і втратою конкурентоспроможності.

Розглянемо інший фактор – небезпеку. Рудні-
ченко Є.М. зазначає, що небезпека – це об’єктивно 
існуюча реальність, яка може порушити стан рів-
новаги суб’єктів і призвести до негативних наслід-
ків, а от загроза – це наслідок небезпеки у вигляді 
об’єктивізованого чинника потенційно негативної 
дії [10, с. 192]. Автор ототожнює небезпеку із бізнес-
середовищем, в якому функціонує підприємство. 
Звідси виходить, що у цьому середовищі можуть 
зустрічатися виклики від конкурентів. Їх не варто 
ігнорувати, але і не слід надавати їм значної уваги 
доти, доки виклик не переросте в загрозу. 

В умовах нестабільності та незахищеності під-
приємств від дестабілізуючих і деструктивних 
впливів виникає потреба внутрішнього імунітету до 
ризиків. Тобто, мається на увазі наявність у підпри-
ємства страхових допоміжних запасів як капіталу, 
так і інших факторів виробництва.

При здійсненні будь-якої господарської діяль-
ності, на нашу думку, обов’язково має місце можли-
вість гармонізації інтересів підприємства із інтере-
сами суб’єктів зовнішнього середовища. 

Так як економічні агенти не вмотивовані здійсню-
вати легальне господарювання, вкладати грошові 
кошти на довгі терміни в інноваційну сферу та бути 
соціальним партнером держави, питання гармоніза-
ції їх інтересів та стабільної співпраці виноситься на 
перший план.

Для кожного із зацікавлених сторін у здійсненні 
господарської діяльності (інвестор, акціонер, влас-
ник бізнесу) один і той самий актив має різну цін-
ність. О.В. Россошанська [11, с. 6] зазначає, що якщо 
вони торкаються їх інтересів, то такі суб’єкти ста-
ють джерелом потенційних загроз для підприємства. 
Тому розуміння того, на кого і як може вплинути 
діяльність підприємства, є основним інструментом 
пошуку потенційних і фактичних джерел загроз. 
А звідси випливає, що чим більше ключових ком-
петенцій має підприємство, тим більше воно має 
потенційних джерел загроз.

На ринку постійно існує небезпека, при цьому 
підприємство отримує виклики від конкурентів, які 

безпека

виробнича

демографічна

інноваційна

фінансова

макроекономічна

соціальна
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Рис. 2. Складові економічної безпеки
Джерело: складено авторами
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при їх активних діях стають загрозами. Звідси, зау-
важимо, що виклики, небезпеки, загрози та ризики 
є дестабілізуючими факторами, які впливають на 
стан економічної безпеки і у запропонованій вище 
послідовності несуть відповідний рівень загрози 
діяльності підприємства.

Отже, можна стверджувати, що ризики так чи 
інакше присутні в діяльності будь-якого суб’єкта гос-
подарської діяльності. З урахуванням того, що в іде-
алі безпека – це стан з мінімальними та допустимими 
ризиками, а в реальному житті ризик завжди більший 
та непередбачуваний, то в питаннях економічної без-
пеки підприємства, ризикам варто приділяти сер-
йозну увагу. На основі досліджень Копитко М.І. [8], 
Бойко І.В. [9] та Рудніченка Є.М. [10] доцільно виді-
лити дві групи ризиків: внутрішні та зовнішні.

Зазначимо, що дослідження та вивчення ризи-
ків для забезпечення економічної безпеки є досить 
важливим, так як на внутрішні ризики підприємство 
може вчасно реагувати, тоді як зовнішні ризики не 
завжди можуть бути керованими. 

Слід зауважити, що внутрішні ризики менше 
впливають на стан економічної безпеки. Проте, 
практика вказує на інше. Внутрішні ризики інколи 
можуть бути навіть більш загрозливими ніж 
зовнішні. До прикладу, працівник фірми, знаючи 
важливу комерційну інформацію, може завдати під-
приємству більше шкоди, ніж будь-яка особа ззовні. 

Наведемо характеристику ризиків залежно від 
поділу на зовнішні та внутрішні ризики (табл. 4).

Отже, ми виділили найбільш явні на нашу думку 
ризики для підприємства, які можуть з’являтися як 
у внутрішньому, так і у зовнішньому середовищі. 
З табл. 4 можемо зробити висновок, що усі ризики 
при вчасному виявленні піддаються керуванню та 
усуненню, що слід зробити доти, доки ризики не 
переросли у серйозні загрози. Запропоновані нами 
заходи з ліквідації зовнішніх та внутрішніх ризи-
ків повинні здійснюватися як з боку держави, так 
і з боку керівників організації. 

На основі вищезазначеного матеріалу можна 
висунути константувати, що ризики та безпека 

є невід’ємними один від одного показниками, і у пря-
мій взаємозалежності в сумі повинні давати одиницю. 
Проте зауважимо, що як стан ризику, так і стан без-
пеки мають певні позитивні та негативні наслідки. 
Тому знову ж таки постає питання гармонізації. Тобто, 
в ідеалі стан підприємства повинен відповідати допус-
тимому рівню ризику та стабільному рівню безпеки.

Станом на сьогодні в економічному просторі 
світу все сильнішою стає конкуренція між підпри-
ємствами. При частих форс-мажорних ситуаціях 
у здійсненні господарської діяльності питання інно-
ваційного розвитку підприємства стають особливо 
актуальними. Тому ефективність управління еконо-
мічною безпекою цих компаній напряму залежить 
від їх інноваційної складової як усього підприєм-
ства, так і його підрозділів.

Економічні дослідження показали, що досягнення 
необхідного рівня економічної безпеки за рахунок 
інновацій можливе лише тоді, коли цей процес буде 
всеохоплюючий, безперервний та доступний кож-
ному підприємству, незалежно від розміру, статусу 
та форми власності. Також, це можливе за умов, що 
інновації будуть носити постійний та відтворюваль-
ний, а не одноразовий характер [12, с. 226].

Проте, ситуація на українському економічному 
просторі значно відрізняється. В Україні іннова-
ції майже не освоюються. Частка підприємств, які 
займаються інноваційною діяльністю є досить низь-
кою: в 2000 – 14,8%, 2005 – 8,2%, 2010 – 13,8%, 
2015 – 17,3%, 2016 – 18,9%, 2017 – 16,2% від загаль-
ної кількості підприємств в Україні. 

Причиною цього є не лише недостатність фінан-
сування, але й відсутність продуманої державної під-
тримки інноваційних процесів в Україні. Здебільшого 
підприємці бояться інновацій, так як ті потребують 
часу та коштів. І тут варто зазначити, що проблеми 
виникають з обома чинниками. В умовах нестабіль-
ності української економіки та швидких змін у полі-
тичній та законодавчій сферах, інвестори, які могли 
б надати кошти для освоєння інновацій, не фінансу-
ють їх, бо чекають швидкого повернення своїх вкла-
дів, а гроші можуть не повернутися взагалі. 

Таблиця 4
Характеристика ризиків економічної безпеки підприємства

Ризики Заходи їх ліквідації

Зовнішні:
1) відтік кадрів за кордон;
2) зменшення науково-технічних розробок в країні;
3) монополізація окремих секторів економіки;
4) енергетична криза;
5) нестабільна законодавча база;
6) негативні політичні процеси.

Зовнішні (з боку держави):
1) гідна заробітна плата;
2) доступність науково-дослідницьких лабораторій;
3) пільги для МСБ(малого і середнього бізнесу);
4) використання альтернативних джерел енергії;
5) регулювання зміни законів ВР зі зміною президента і 
парламенту;
6) скорочення політичних партій.

Внутрішні:
1) відсутність певних видів ресурсів;
2) страх перед інноваціями;
3) небажання інтенсивного розвитку;
4) нестача досвіду;
5) неможливість залучення кредитів;
6) бідність та неплатоспроможність населення.

Внутрішні (з боку підприємства):
1) зменшити ціни на сировину;
2) проведення бізнес-форумів, щоб довести населенню, 
що інновації це прогрес, і їх не треба боятися;
3) співпраця з іноземними компаніями та з потужними 
вітчизняними;
4) збільшення майна для застави;
5) гідні заробітні плати кваліфікованим працівникам.

Джерело: складено авторами
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Але незважаючи на хоч і низьку, але все ж таки 
присутню частку підприємств, які освоювали інно-
вації (2010 – 11,5%, 2015 – 15,2%, 2017 – 14,3%), 
питома вага інноваційної продукції, яка була реалі-
зована цими підприємствами катастрофічно низька: 
2010 – 3,8%, 2015 – 1,4%, 2017 – 0,7%. 

Тому підведемо підсумок, що станом на сьогодні 
в Україні є нагальна потреба освоєння інновацій. 
Лише тоді ми можемо говорити про економічну без-
пеку як підприємства, так і регіону та держави, так 
як інноваційна безпека є однією із складових еконо-
мічної безпеки підприємства. 

Перейдемо до умов, за яких можна досягнути еко-
номічної безпеки. Серед них виділимо найважливіші:

1) відсутність небезпек та загроз;
2) позиція лідера на ринку;
3) постійна інвестиційна та інноваційна діяльність; 
4) висока професійність кадрів;
5) постійний доступ до ресурсів.
Усі ці умови показують, яким чином можна 

досягнути стабільного рівня економічної безпеки на 
підприємстві. Кожен окремо та усі в поєднанні при 
їх достатньому забезпеченні ці показники дозволять 
максимально наблизитися до формування бажаного 
рівня безпеки підприємства. 

Тому, виходячи із умов забезпечення економічної 
безпеки підприємства, ми можемо сказати, що високок-
валіфіковані працівники, які є новаторами та генерато-
рами ідей, у взаємодії з інвесторами, які забезпечують 
підприємство капіталом та стабільним отриманням 
підприємством прибутків і є рушійною силою із забез-
печення економічної безпеки підприємства.

Зазначимо, що навіть, якщо підприємство не має 
достатньо власних коштів, то воно може залучити 
інвесторів. Проте, інвестиція та її фінансування пови-
нні бути доступними та зрозумілими для інвестора. 
Варто зауважити, що станом на сьогодні інноваційна 
діяльність вітчизняних підприємств фінансується 
в основному за рахунок власних коштів (2010 р. – 
8045495,2 тис. грн.: власні кошти – 59,3%; іноземні 
інвестори – 30%; 2015 р. – 13813674,4 тис. грн.: 
97,2% – власні кошти; іноземні інвестори – 0,4%; 
2017 р. – 9117537,2 тис. грн.: власні – 84,5%; іно-
земні – 1,2%.

Інновації – це щось принципово нове, це здатність 
йти на ризик, це постійне вдосконалення, це вміння під-
приємства протистояти зовнішньому середовищу тощо. 

Проте, не варто забувати, що інновації потребу-
ють значних капітальних витрат, це призведе до того, 
що підприємства будуть змушені купувати патенти 
та ліцензії, а так як у підприємств мало власних 
коштів, це зумовить залучення позичкового капіталу. 
І знову ж таки це питання є спірним, так як відсоток 
кредитування є досить високим і умови кредиту не 
завжди задовольняють обидві сторони.

Ще варто зауважити, що освоєння інновацій 
завжди пов’язане з підвищеним рівнем ризику. Біль-
шість виробників, підприємців та інвесторів досить 
скептично відносяться до наукових ідей чи іннова-
ційних пропозицій, які ще не випробувані на прак-
тиці. Тому виникає необхідність доведення наукових 

ідей, пропозицій, новітніх технічних розробок до 
виду інноваційного проекту, переконливого у своїй 
рентабельності та зрозумілого для інвесторів і під-
приємців [13, c. 134].

Россошанська О.В. та Щербатюк А.І. [14] зазна-
чають, що інновації є продуктом такого фактору 
виробництва як капітал. Основна мета інновацій 
полягає у забезпеченні стабільного приросту рин-
кової вартості фірми. Тому, станом на сьогоднішній 
день, інновації є не лише основним критерієм ефек-
тивної господарської діяльності, а й чинником забез-
печення економічної безпеки підприємства. 

Економічна безпека передбачає також і стабільне 
отримання прибутку. Постійно маючи у доступі 
додаткові кошти, що залишаються після сплати всіх 
податків, якими керівництво підприємства розпо-
ряджається самостійно, можна говорити про той же 
внутрішній імунітет. Це значно полегшує його діяль-
ність, так як впровадити інноваційний проект під-
приємство може за рахунок власного капіталу, а не 
коштів з банківського кредиту. Варто підкреслити 
і той факт, що лише за умов стабільності підприєм-
ствам вдасться втілити усі задуми в життя.

Тоді, ми можемо висунути гіпотезу, що поєд-
нання прибутку, інновації та інвестиції є факторами 
досягнення бажаного стану економічної безпеки. 
Стабільне отримання прибутку та використання 
інновацій у виробничому процесі дозволить підпри-
ємству бути лідером на ринку. Одержання прибутків 
та постійне залучення інвестицій дозволить підпри-
ємству залучити додатковий капітал для свого роз-
витку. Залучивши інвестиційні кошти та постійно 
впроваджуючи інновації підприємство буде випус-
кати інноваційну продукцію, що підвищить його 
конкурентоспроможність. 

Отже, прибуток, інновація та інвестиція є чинни-
ками забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства (рис. 3).

Рис. 3. Складові досягнення  
економічної безпеки підприємства 
Джерело: складено авторами
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Тобто, досягнути стану високого рівня еконо-
мічної безпеки на підприємстві можна за рахунок 
залучення інвестиційних коштів, які в свою чергу 
допоможуть підприємству ефективніше викорис-
товувати ресурси, а згодом і впроваджувати певні 
ідеї та проекти. Для того, щоб ці ідеї, зокрема інно-
ваційні, з’явилися, з боку підприємництва має бути 
співпраця із зарубіжними конкурентами, треба запо-
зичувати досвід, відправляти працівників на різні 
форуми та конференції. З боку держави необхідно 
стабілізувати політичні та ліквідувати кризові про-
цеси в країні, переходити на інтенсивний розвиток 
підприємництва, який досягається лише за постій-
ного впровадження інновацій у виробництво. Необ-
хідно забезпечити співпрацю підприємницького 
сектору із науковою сферою, щоб бізнес і наука 
працювали, взаємодоповнюючи один одного, тоді 
простір для інноваційної діяльності буде значно 
ширший. Це допоможе вивести економіку України 
із кризового стану, а також покращити якість укра-
їнської продукції, яка в такому випадку зможе вихо-
дити на іноземний ринок. 

Висновки. Отже, в процесі дослідження ми вияс-
нили, що економічна безпека підприємства – це його 
можливість вчасно виявляти та усувати загрози. 
Для цього кожне підприємство повинне неодмінно 
займатися інноваційною діяльністю, а також ста-

більно отримувати прибуток. Це дасть змогу захис-
тити свої комерційні таємниці, зміцнити позиції на 
ринку, а в майбутньому можливо й стати лідером 
в галузі, чого безумовно прагне кожна фірма.

Для забезпечення економічної безпеки на під-
приємстві керівникам необхідні теоретичні знання, 
розуміння сутності та особливостей економічної без-
пеки, її завдань та функцій, необхідно бачити осно-
вні напрями та заходи її забезпечення. Це дозволить 
досягнути стану економічної безпеки як на рівні дер-
жави, галузі чи регіону, так і на рівні підприємства 
і збереже його інтереси. 

З урахуванням того, що економічна безпека 
дотична до діяльності усіх підрозділів на підприєм-
стві пропонується введення на підприємстві окре-
мого структурного підрозділу, який буде займатися 
питаннями економічної безпеки.

Безпека та ризик є невід’ємними один від одного 
показниками, тому, здійснюючи господарську діяль-
ність, слід приділяти велику увагу обом цим факторам. 

Інновації є основним фактором забезпечення еко-
номічної безпеки на підприємстві, так як новітні роз-
робки, ноу-хау, патенти, ліцензії та інші види інно-
ваційного продукту збільшують шанси будь-якого 
підприємства до стабільної фінансової та економіч-
ної діяльності на ринку. А це чи найголовніша ціль 
діяльності кожного суб’єкта господарювання.
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В статье предложено уровни обеспечения экономической безопасности. Систематизированы и структуриро-
ваны составляющие экономической безопасности. Предложена классификация рисков, влияющих на эконо-
мическую безопасность предприятия и пути их ликвидации. Определены условия достижения и факторы обе-
спечения экономической безопасности предприятия.
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Обґрунтовано необхідність застосування інноваційних технологій у процесі управління виробни-
цтвом сільськогосподарських підприємств як складової їх технологічного оновлення. Розглянуто 
існуючі автоматизовані системи управління виробничим процесом сільськогосподарських підпри-
ємств, які забезпечують реалізацію таких складових управління, як: планування виробничого про-
цесу, контроль за його здійсненням, облік та аналіз результатів, оцінка проведених заходів, управ-
ління бізнес-процесами, організація та управління агровиробництвом в цілому. Це, зокрема, системи: 
Farm management, АРМ-агронома, аграрний офіс, BPM, ВАМ, CRM, STATISTIKA.
Ключові слова: інновації, технології, автоматизовані системи, сільськогосподарські підприємства, 
управління виробництвом.

Постановка проблеми. Технологічне оновлення 
сільськогосподарських підприємств є вимогою часу та 
ринкової системи господарювання. Ефективне функ-
ціонування суб’єктів господарювання неможливе без 
адекватних сучасним реаліям інноваційних змін.

Вагоме значення для ефективного здійснення 
процесу технологічного оновлення виробництва 
сільськогосподарських підприємств мають іннова-
ційні технології управління, які реалізуються з допо-
могою відповідного програмного забезпечення. 
Це, зокрема, технології, пов’язані з плануванням, 
бізнес-процесами, маркетингом, бюджетуванням, 
контролем доходів і витрат, управлінням персона-
лом, документацією, взаємовідносинами з клієн-
тами, управлінням земельним фондом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
гляду питань застосування автоматизованих систем 
управління у виробничому процесі присвячені праці 
О. Бородіної, В. Вольського, О. В’юненко, С. Дудак, 
І. Петренко, О. Тітової, О. Шарапи та ін. Однак, 
динамічність зовнішнього середовища функціону-
вання сільськогосподарських підприємств, швидкий 
розвиток інформаційних технологій, вимагає постій-
ного моніторингу зазначеної проблематики.

Постановка завдання. Метою статті є розгляд інно-
ваційних автоматизованих систем управління вироб-
ничим процесом сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу. Серед автомати-
зованих систем управління виробничим процесом 
сільськогосподарських підприємств слід виокре-
мити програмне забезпечення для:

- управління сільськогосподарським підпри-
ємством (АРМ-агронома, аграрний офіс, Farm-
менеджмент, системи управління фермою, електро-
нні системи управління стадом); 

- управління взаємовідносинами з клієнтами 
(CRM-системи); 

- управління бізнес-процесами (BPM-системи, 
BAM-системи); 

- формування статистичної інформації 
(STATISTIKA).

Аграрний офіс [1; 2; 3; 4, с. 52-55; 5, с. 35-37] – 
один із видів сучасного програмного забезпечення 
для управлінця (керівника, менеджера, бухгалтера). 
Дає можливість планувати і контролювати сільсько-
господарську діяльність, зокрема завдяки ведення 
історії сівозмін, аналізу полів та вегетації рослин, 
а також ведення бухгалтерського обліку, здійснення 
аналітичних фінансових розрахунків та обліку кадрів. 

АРМ агронома (автоматизоване робоче місце 
агронома) [6; 7; 8] – програмне забезпечення, яке 
дозволяє реалізувати комплекс агрономічних задач, 
зокрема: відображати і фіксувати у режимі реального 
часу розміщення техніки; створювати та оновлю-
вати карти полів; редагувати дані; вести моніторинг 
полів; формувати звіти агронома з фіксацією фактів 
спостереження; здійснювати підготовку схем відбору 
проб ґрунтів, включаючи автоматичну нарізку полів 
на ділянки визначеної площі; виконувати розміщення 
точок відбору; опрацьовувати якісні характеристики; 
будувати матриці висот, якостей, схилів; вести елек-
тронні паспорти полів, довідники і класифікатори, 
дані про структуру господарства, контури полів; вести 
кадастрові дані; забезпечувати автоматичну побудову 
тематичних картограм полів; здійснювати підготовку 
і автоматичне формування звітів на основі заданих 
параметрів і шаблонів.

Системи управління фермою [9; 10] – програмне 
забезпечення, яке дозволяє автоматизувати процес 
управління молочним комплексом, зокрема: форму-
вання інтерактивної бази з питань доїння, годування, 
розведення тварин; автоматизація безпосередньо 
процесів життєдіяльності тварин, доїння та розмно-
ження поголів’я; створення архівних даних щодо 
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тварин; побудова наочних звітів, списків технологіч-
них завдань та графіків. До таких програм належать: 
система DAIRYPLAN, модульна система AFIFARM, 
ALPRO, Plem Office.

Система Farm management [11; 12] передбачає 
застосування програмного забезпечення для керу-
вання фермами – планування, контролю та аналізу 
всіх дій на фермі (землеробство, посадка, захист 
рослин, запліднення, зрошення, збирання врожаю, 
відстеження кількості використаних матеріалів, 
витрати та години роботи для кожної діяльності та 
ін.). Аналітичні можливості програми дозволяють 
вивчити умови діяльності, зокрема зміни ґрунту та 
врожайності; витрати посадкового матеріалу, добрив, 
людських ресурсів, паливно-мастильних матеріа-
лів, транспорту; здійснювати управління ресурсами 
з метою зростання врожайності, зниження витрат та 
прогнозування результатів; формування звітів відпо-
відно до вимог законодавства.

Електронна система управління стадом – дозво-
ляє в режимі on-line контролювати основні показ-
ники поголів'я худоби на фермі.

CRM-система (Customer Relationship Mana-
ge ment або управління відносинами з клієнтами) 
[4, с. 52-55; 13, с. 176-180; 14; 15, с. 391-397] – це при-
кладна програми для автоматизованого управління про-
дажем, маркетингом і сервісом, яка дозволяє управляти 
рухом клієнтів від знайомства з продукцією до купівлі 
та сервісного обслуговування, тобто забезпечує вза-
ємодію з клієнтами. Програмне забезпечення також 
називають автоматизованою практичною реалізацією 
маркетингу на підприємстві. З метою налагодження 
взаємовідносин, подальшого аналізу та прийняття 
управлінських рішень, програма забезпечує збереження 
інформації про наявних і потенційних клієнтів, існуючу 
співпрацю, здійснені персоналом контакти. У сільсько-
господарському виробництві з допомогою зазначеного 
сервісу автоматизують “польові продажі”, виїзд інжене-
рів на поле для обслуговування агротехніки.

BPM-система [4, с. 52-55; 16, 48-53; 17] є систе-
мою методів менеджменту та відповідним технологіч-
ним рішенням, які дозволяють ефективно налагодити 
структуровані бізнес-процеси в організації, управляти 
окремими бізнес-процесами в конкретний момент часу, 
визначати їх протікання за встановленими правилами, 
з урахуванням змін, визначати продуктивність. Вва-
жається технологією, яка в режимі on-line забезпечує 

отримання інформації, здійснення її аналізу та випра-
цювання управлінських рішень. BPM-система дозво-
ляє підприємству організувати максимально ефек-
тивну роботу працівників, надати їм чіткі регламенти 
щодо дій і поетапно вести користувачів до бажаного 
результату. Застосування BPM-системи у сільському 
господарстві передбачає автоматизацію процесів пла-
нування робіт щодо обробки землі, посіву, збору вро-
жаю; управління земельним фондом, прогнозування 
врожайності на основі аналізу статистичних даних.

BAM-система [4, с. 52-55; 18] (Business Activity 
Monitoring або систем моніторингу бізнес-проце-
сів) – забезпечує можливість відслідковування та 
контролювання виконання процесів, дотримання 
правил і передачу отриманих даних відповідним 
користувачам. Тобто система BAM є програмним 
забезпеченням, яке дозволяє здійснювати моніторинг 
бізнес-процесів у реальному часі з метою створення 
єдиної системи управління підприємством шляхом 
забезпечення інформаційної системи здатністю від-
повідати реальним потребам підприємства. Техноло-
гія BAM уможливлює інформування, аналіз і випра-
цювання сигналів у випадку відхилень від заданих 
параметрів відповідно до значень ключових індика-
торів виробничого процесу в режимі реального часу. 
ВАМ-інструменти повинні забезпечувати можливість 
миттєвої оцінки ситуації і ходу операції; фіксувати 
порушення і збої, зберігати статистику продуктив-
ності операцій. ВАМ також вважається продовжен-
ням BPM щодо контролю виконання процесу.

Система STATISTICA [5, с. 36-37] – забезпечує 
здійснення інтерактивного аналізу статистичних 
даних за допомогою низки класичних методів, про-
ведення графічного аналізу та візуалізацію його 
результатів завдяки високоякісній графіці.

Висновки. Таким чином, існуюче програмне 
забезпечення для керування сільськогосподарським 
підприємством дозволяє планувати, контролювати 
та аналізувати всі дії щодо організації виробничого 
процесу у рослинництві (АРМ-агронома, аграрний 
офіс) та тваринництві (Farm-менеджмент, системи 
управління фермою).

Системи BPM та BAM забезпечують налагодження 
та моніторинг за бізнес-процесами в організації в кон-
кретний момент часу з урахуванням змін ситуації. 
CRM-система автоматизує управління продажем, мар-
кетингом і сервісом, тобто взаємодію з клієнтами.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПРОЦЕССОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ  
ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ

Сас Л.С.
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита
Прикарпатского национального университета
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Обоснована необходимость применения инновационных технологий в процессе управления производством 
сельскохозяйственных предприятий как составляющей их технологического обновления. Рассмотрены суще-
ствующие автоматизированные системы управления производственным процессом сельскохозяйственных 
предприятий, обеспечивающих реализацию таких составляющих управления, как: планирование производ-
ственного процесса, контроль за его осуществлением, учет и анализ результатов, оценка проведенных меро-
приятий, управление бизнес-процессами, организация и управление агропроизводством в целом. Это, в част-
ности, системы: Farm management, АРМ-агронома, аграрный офис, BPM, ВАМ, CRM, STATISTIKA.
Ключевые слова: инновации, технологии, автоматизированные системы, сельскохозяйственные предпри-
ятия, управления производством.

AUTOMATED MANAGEMENT SYSTEMS FOR MANUFACTURING PROCESS  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT  
OF THEIR TECHNOLOGICAL UPGRADE

Sas L.S.
сand. sc. (ekon.), аssociate professor,
the Department of Accounting and Auditing
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

The necessity of using innovative technologies in the process of production management of agricultural enterprises as an 
element of their technological updating is substantiated. The existing innovative automated management systems of production 
process of agricultural enterprises are considered. These systems assure realization of such components of management as 
planning of production process, control over its implementation, accounting and analysis of results, evaluation of implemented 
measures, management of business processes, organization and management of agroproduction in general. These systems are 
as follows: Farm management, AWP of agronomist, agrarian office, BPM, BAM, CRM, STATISTIKA.
Keywords: innovations, technologies, automated systems, agricultural enterprises, production management.
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ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНІСТЬ: ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКА
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У статті досліджено проблему економічної нерівномірності. Відображено окремі причини та наслідки 
економічної нерівності. Висвітлено методи вимірювання економічної нерівності. Подана оцінка 
методів вимірювання економічної нерівності. Подано пропозиції стосовно покращення методів вимі-
рювання економічної нерівності. 
Ключові слова: нерівність, доходи, власність, багатство, розподіл.

Постановка проблеми. Кінцева мета процесу 
суспільного відтворення полягає у створенні умов 
для життєдіяльності людей та досягнення певного 
рівня їх життя. Однак, вироблений національний 
дохід не розподіляється в рівних та справедливих 
пропорціях, що породжує економічну нерівність 
серед населення та створює відповідні соціальні 
прошарки в суспільстві. 

Питання економічної нерівності супроводжує 
розвиток суспільства всю його історію. Актуальним 
воно є також і сьогодні, оскільки невпинно зрос-
тають продуктивність праці та обсяги національ-
ного доходу. Водночас, відбувається пошук коштів 
для забезпечення гідного рівня життя, що так само 
залишається головним викликом, випробуванням та 
завданням для більшості індивідів в ринкових умо-
вах сучасної економіки. 

Рівень життя суспільства має конкретний зміст та 
означає забезпеченість населення різними необхід-
ними благами, тобто, належний рівень задоволення 
потреб індивідів виробленими благами. Набір необ-
хідних для життєдіяльності благ та послуг повинен 
задовольняти різноманітні потреби, які стосуються 
всіх сторін життя індивідів. Міра задоволення потреб 
людей залежить насамперед від індивідуальних дохо-
дів, які отримують члени суспільства та їхні родини. 

На рівень доходів впливає багато факторів: роз-
біжності в рівні заробітної плати; в складі сімей; 
доходи від приросту капіталу (власності); допомога 
від держави; тощо. Причинами нерівності доходів 
є також відмінності у фізичних й інтелектуальних 
здібностях індивідів. Зокрема, особлива роль в заго-
стренні проблеми економічної нерівності в сучас-
них умовах належить такому фактору, як володіння 
власністю (землею, нерухомістю, фінансовими акти-
вами, тощо). 

Доходи пов’язані з правом власності. Чимало 
людей власності не мають; натомість, меншість інди-
відів володіє доволі значним обсягом власності. Також 
важливою є дискримінація на ринку робочої сили, 
коли підприємці не бажають брати на роботу певну 
категорію людей на основі оплати праці, еквівалент-
ній рівню оплати більш вигідних груп працівників. 

Нерівність доходів визначається нерівністю 
послуг, які індивіди надають один одному. Рівності 

в розподілі доходів бути не може, адже індивіди не 
мають однакових можливостей в наданні виробничих 
послуг. Індивіди істотно відрізняються між собою за 
своїми можливостями працювати та заробляти. 

Головним аргументом на користь рівного розпо-
ділу доходів є те, що він необхідний для максиміза-
ції задоволення потреб споживачів, тобто граничної 
корисності. Головним аргументом на користь нерів-
ності доходів є необхідність збереження стимулів до 
праці, виробництва продукції та зростання доходів. 

Економічний розвиток країни не завжди означає 
добробут громадян. За умов диференціації доходів та 
рівня життя людей з’являються гострі соціальні про-
блеми малозабезпеченості та бідності. Водночас, еко-
номічна рівність зовсім не означає отримання одна-
кових доходів. Рівність в сучасних умовах означає 
участь індивідів в соціальних системах. Економічна 
нерівність в доволі чітко вираженій формі загострює 
питання соціальної справедливості в суспільстві. 

Насправді, зростання економічної нерівності (з кон-
центрацією власності та влади в руках невеликої групи 
індивідів) загрожує соціальній стабільності в суспіль-
стві та збалансованому економічному розвитку. 

Проблема економічної нерівності не оминула жод-
ної країни. Економічна нерівність справляє негатив-
ний вплив на можливості економічного зростання. 
Прямим наслідком низького рівня життя громадян 
виступає зниження рівня економічної активності 
відповідних груп населення, що негативно впливає 
на сукупний трудовий потенціал країни, і, таким 
чином, спричиняє сповільнення темпів економіч-
ного зростання загалом. Підвищення доходів мало-
забезпечених і бідних верств населення сприяє 
підвищенню попиту на товари національного вироб-
ництва, тоді як представники заможних верств час-
тіше орієнтуються на дорого вартісні товари, імпорт 
або й взагалі купляють значну частину товарів за 
кордоном. Зростання споживчого попиту зі сторони 
бідних верств населення найбільше стимулює роз-
виток національної економіки, що відповідно викли-
кає зростання попиту на робочу силу. Справедливий 
розподіл доходів є вагомим стимулом для участі всіх 
верств населення в економічному розвитку країни. 

Нерівність за доходами часто спричиняє макро-
економічну нестабільність: значна нерівність насе-
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лення є чинником бідності та, відповідно, масш-
табного вторинного перерозподілу суспільних 
доходів через різні державні соціальні трансферти. 
Це робить значне навантаження на систему держав-
них фінансів. Масштабні соціальні трансферти дер-
жави обумовлюють дуже значні бюджетні видатки, 
а відтак провокують і бюджетний дефіцит. Необ-
хідність покриття бюджетного дефіциту провокує 
інфляцію, яка істотно впливає на рівень життя саме 
бідних верств населення, посилюючи економічну 
нерівність. 

Зазначене актуалізує необхідність дослідження 
та аналіз економічної нерівності, а також визначення 
основних її причин як одного з найбільш небезпеч-
них викликів сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зако-
номірністю ринкової економіки є нерівність дохо-
дів, що породжує нерівність в якості життя різних 
соціальних груп населення. Ринковий механізм 
неспроможний забезпечити соціально справедливий 
розподіл доходів, створеного національного доходу. 
Несправедливий розподіл доходів – один з дефектів 
ринкової економічної системи, який провокує нерів-
ність в соціальній структурі суспільства. 

Проблематика економічної нерівності істотно 
актуалізувалась в ХІХ – ХХ ст.ст. [11; 32; 38]. В суттє-
вій мірі ініціювались дослідження питання нерівно-
сті за доходами та багатством в суспільстві [26; 37]. 

В багатьох працях розкриваються загальні все-
бічні аспекти економічної нерівності в суспільстві 
[12; 14; 21; 23; 28; 30; 33]. Як правило, всі вони мають 
пряме чи опосередковане відношення до нерівності 
в доходах та добробуті. 

Питання економічної нерівності міститься 
в сфері процесів розподілу доходів як основи добро-
буту індивідів [3; 7; 8; 10]. В контексті забезпечення 
суспільного добробуту розподіл доходів займає 
домінуючу позицію [13; 31]. 

Особлива увага приділяється методам вимірю-
вання межі економічної нерівності як підстави для 
оцінки соціально-економічного становища в країні 
та рівня добробуту індивідів [1; 22; 25; 29]. 

Іноді наводиться систематизація і порівняння 
різних методів вимірювання економічної нерівності 
за доходами в їх загальній сукупності [36]. В одній 
з таких праць описано близько 50 різних показників 
(індикаторів) нерівності [9]. 

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в дослідженні економічної нерівності в соціальній 
структурі суспільства. Економічна нерівність сьо-
годні є однією з найскладніших проблем сучасного 
суспільства та, водночас, одним з найважливіших 
завдань державної політики в контексті забезпе-
чення засад збалансованого соціально-економічного 
розвитку. Це вже глобальна проблема людства, яка 
зачіпає всі верстви населення країн. Для досягнення 
зазначеної мети було поставлене завдання певної 
систематизації, характеристики та оцінки відомих 
існуючих методів та методик вимірювання економіч-
ної нерівності, процесів розподілу суспільних дохо-
дів, добробуту громадян. 

Виклад основного матеріалу. Нерівномірний 
розподіл доходів та багатства в суспільстві не роз-
глядався як щось «неправильне» доволі тривалий 
час. В науковому вираженні питання економіч-
ної нерівності сформувалось досить пізно. Одним 
з перших, зокрема, хто розмірковував над питан-
ням нерівності доходів, був італійський гуманіст 
15-го ст. Маттео Пальмієрі. В діалозі «Про цивільне 
життя» («Della vita civile», бл. 1439 р.) він зазна-
чає, що в багатих індивідів більше грошей, тому 
що вони більш талановиті та працелюбні. Ідея про 
те, що талант та працьовитість винагороджуються 
грошима, є загальноприйнятою. Автором жодним 
чином не критикується та не засуджується праг-
нення до багатства та нагромадження власності, але 
тільки за тієї умови, що статок здобутий індивідом 
чесним шляхом. 

Одним з перших, хто науково обґрунтовану еко-
номічну нерівність, став італійський інженер, еко-
номіст та соціолог Вільфредо Парето. Наприкінці 
ХІХ ст. В. Парето виявив конкретну структуру роз-
поділу доходів серед італійських домогосподарств, 
якій було властивим зосередження 80% доходів 
в руках 20% сімей [24]. Він стверджував, що сту-
пінь економічної нерівності, частка багатих людей 
в складі населення – річ постійна. 

Першочергово застосований для характерис-
тики розподілу багатства в суспільстві, на основі 
тенденції, що значна частина багатства знаходиться 
в розпорядженні невеликої кількості населення, 
розподіл Парето став відомим під назвою принцип 
Парето, або «правило 80-20». Згідно цього правила, 
80% багатства суспільства перебуває в межах 20% 
його населення. Проте, розподіл Парето дає такий 
результат тільки для певного значення α (α ≈ 1,16); 
хоч α є змінною величиною, емпіричні спостере-
ження дозволили виявити, що розподіл 80-20 від-
повідає широкому діапазону випадків, включаючи 
природні явища. 

В своїх дослідженнях економічної ефектив-
ності та розподілу доходів В. Парето використову-
вав також концепцію ефективності. Ефективність 
Парето (оптимальність Парето) – це стан розподілу 
ресурсів, при якому неможливо здійснити перероз-
поділ так, щоб зробити будь-який критерій кращим 
без того, щоб принаймні один інший критерій не 
погіршився. Удосконалення Парето – це зміна в роз-
поділі, що робить покращення одного критерію, 
не роблячи погіршення інших критеріїв. Ефектив-
ність Парето розглядається як мінімальне поняття 
ефективності, яке не обов’язково приводить до 
соціально бажаного розподілу ресурсів; воно не 
має жодних стверджень про рівність чи загальний 
добробут суспільства. 

Принцип Парето лише побічно пов’язаний 
з ефективністю Парето: обидві концепції розро-
блені в контексті розподілу доходів і багатства серед 
населення. Графічне зображення, яке подало нерів-
ність в очевидній та зрозумілій формі, отримало 
оригінальну, відому як так званий ефект «бокалу 
з шампанським». 
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В підсумку, відповідно до положень В. Парето, 
можна констатувати, що економічний результат роз-
поділу доходів та багатства є ефективним в тому 
випадку, коли добробут одних індивідів не покращу-
ється без одночасного погіршення добробуту інших 
індивідів. 

Ефективна економічна система – саме та, яка 
перебуває в стані загальної економічної рівноваги. 
Згідно теорем Моріса Алле, рівноважне становище 
економіки – це стан її максимальної ефективності 
і навпаки. Стан максимальної економічної ефектив-
ності – стан загальної економічної рівноваги, вира-
жений в досягнутій на конкретний час економічної 
Парето-ефективності [2, с. 35-36]. 

В 1905 р. американським економістом Максом 
Отто Лоренцом було запропоновано графічну модель 
економічної нерівності. Розподіл Лоренца – функція 
розподілу як показник нерівності доходів населення. 
Графіком функції (в прямокутній системі координат) 
є крива Лоренца, яка опукла вниз та проходить під 
діагоналлю одиничного квадрата, що розташований 
в першій координатній чверті. Крива Лоренца (lorenz 
curve) – графік, що демонструє ступінь нерівності в 
розподілі доходів в суспільстві, галузі, а також сту-
пеня нерівності в розподілі багатства. Графік (крива) 
Лоренца відображає частку доходу, що припадає на 
різні групи населення сформовані на підставі роз-
міру доходу, який вони отримують [19]. 

У випадку повної рівності крива Лоренца має 
вигляд прямої лінії. Якщо доходи розподіляються 
абсолютно нерівно, тоді крива складатиметься 
з двох секцій, які утворюють прямий кут. У випадку 
абсолютно рівного розподілу, кожна група населення 
має дохід, який пропорційний її чисельності. Такий 
випадок описується кривою рівності (line of perfect 
equality), що є прямою, тобто – діагональ одиничного 
квадрата. У випадку повної нерівності розподілу 
(коли лише один член суспільства отримує дохід) 
крива (line of perfect inequality) спочатку «прилипає» 
до осі абсцис, після чого стрибкоподібно переходить 
в іншу точку. Будь-яка інша крива Лоренца буде міс-
титись між кривою абсолютної рівності та кривою 
повної нерівності (рис. 1).

З розподілу Лоренца можна вивести кількісні 
показники нерівності, наприклад, коефіцієнт Джині 
чи індекс Робіна Гуда. 

На основі кривої розподілу Лоренца була сфор-
мована модель для оцінки розподілу доходів при 
дослідженні економічної нерівності. Ця статистична 
модель була запропонована та розроблена в 1912 р. 
італійським статистиком та демографом-соціологом 
Коррадо Джині [16]. 

Коефіцієнт Джині – статистичний показник, який 
відображає рівень розшарування суспільства за пев-
ною ознакою. Використовується для оцінки еконо-
мічної нерівності як індекс концентрації доходів. 
В основі його лежить ідея, що крайніми позиціями 
в розподілі доходів або благ між групами осіб є егалі-
тарна (коли всі беруть участь в розподілі та отриму-
ють рівні частки) й антиегалітарна (коли тільки один 
учасник розподілу отримує всі блага). Перший випа-

док характеризує повну рівність, а другий – абсо-
лютну нерівність в системі розподілу доходів [15]. 

Коефіцієнт Джині знаходиться в діапазоні від 
0 до 1, де 0 означає абсолютну рівність (всі володі-
ють однаковим доходом), а 1 – абсолютну нерівність 
(весь дохід сконцентрований у одного домогоспо-
дарства, особи). Чим більше його значення відхи-
ляється від нуля та наближається до одиниці, тим 
більшою мірою доходи сконцентровані в окремих 
групах населення. Іноді використовується процентне 
подання цього коефіцієнта, зване індексом Джині. 

Коефіцієнт Джині має свої особливості застосу-
вання (табл. 1).

Найчастіше в сучасних економічних розрахунках 
в якості досліджуваної ознаки береться рівень річ-
ного доходу. Коефіцієнт Джині можна визначити як 
макроекономічний показник, що характеризує дифе-
ренціацію грошових доходів населення у вигляді 
ступеня відхилення фактичного розподілу доходів 
від абсолютно рівного їх розподілу між жителями 
країни. 

Розрахунок коефіцієнта Джині ґрунтується на 
використанні кривої концентрації (крива Лоренца, 
яка характеризує міру концентрації). 

Коефіцієнт Джині можна розрахувати за форму-
лою Джині: 

H =
−
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                  (1)

де: n – число домогосподарств; y  – середнє 
арифметичне часток доходів домогосподарств. 

Іноді коефіцієнт Джині (як і криву Лоренца) вико-
ристовують також і для виявлення міри нерівності за 
нагромадженим багатством, але в такому випадку 
необхідною умовою стає невід’ємність чистих акти-
вів домогосподарства. 

Рис. 1. Графічне представлення кривої Лоренца Рис. 1. Графічне представлення кривої Лоренца 

З розподілу Лоренца можна вивести кількісні показники нері
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Таблиця 1 
Характеристика коефіцієнта Джині

Переваги Недоліки 

Дозволяє порівнювати розподіл ознаки в сукупностях 
з різним числом одиниць (наприклад, регіони з різною 
чисельністю населення) 

Часто наводиться без опису групування сукупності, 
а саме – відсутня інформація про те, на які ж саме кван-
тилі поділена сукупність (на чим більшу кількість груп 
поділена одна й та ж сукупність (більше квантилів), тим 
вище для неї значення коефіцієнта) 

Доповнює дані про ВВП і середньодушовий дохід, 
виступаючи своєрідною поправкою до цих показників 

Не враховує джерело доходу, тобто для певної географіч-
ної одиниці (регіону, країни, тощо) коефіцієнт може бути 
досить низьким, але при цьому певна частина населення 
свій дохід забезпечує за рахунок непосильної праці, 
а інша – за рахунок власності 

Може бути використаний для порівняння розподілу 
ознаки (доходу) між різними сукупностями (напри-
клад, різними країнами; при цьому, відсутня залеж-
ність від масштабів економіки країн) 

Методи кривої Лоренца та коефіцієнта Джині при дослі-
дження нерівномірності розподілу доходів серед насе-
лення має справу тільки з грошовими доходами, тоді 
як іноді заробітна плата працівникам може видаватись 
також і в негрошовій формі (наприклад, продуктовій, 
товарній, тощо; у випадку їх продажу виникають нові 
додаткові доходи) 

Може бути використаний для порівняння розпо-
ділу ознаки (доходу) за різними групами населення 
(наприклад, для сільського та для міського населення) 

Відмінності в методах збору статистичних даних для 
обчислення коефіцієнта Джині призводять до усклад-
нень (або навіть неможливості) в зіставленні отриманих 
коефіцієнтів 

Дозволяє відстежувати динаміку нерівномірності роз-
поділу ознаки (доходу) в сукупності на різних етапах 
Своєрідна “анонімність” (відсутність потреби 
в інформації, хто і які має доходи) 

Рис. 2. Індекс Гувера (індекс Робін Гуда) 

Індекс Гувера, також відомий як індекс Робін 
Гуда (Robin Hood index), й більш відомий як індекс 
Шутца чи співвідношення П’єтра [17; 27]. Це показ-
ник міри доходу – інтегрований показник розподілу 
доходів; один з найпростіших індексів нерівності, що 
використовуються в економетриці. Дорівнює частці 
загального доходу громади, яка повинна бути пере-
розподілена (взята з багатшої частини населення 
й передана біднішій частині), щоб забезпечити рів-
номірність доходів. Більш високі значення вказують 
на більшу нерівність і на те, що необхідний більший 
перерозподіл досягнення рівності доходів. Вона 
може бути графічно представлена як найдовша вер-
тикальна відстань між кривою Лоренца (сукупною 
часткою загального доходу), що знаходиться нижче 
певного процентиля доходу, і лінії 45°, що відобра-
жає ідеальну рівність доходів (рис. 2). 

Індекс Робіна Гуда розраховується наступним 
чином. Нехай xi  є доходом i -ї особи, а x  є середнім 
доходом; тоді індекс H  може бути обрахований як: 

H =
−∑
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1
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x x

x
ii

ii

                          (2)

Вказане значення можна обчислити також за 
допомогою квантилів. Для формули використову-
ється умова, де величина N  квантилів виступає 
лише як верхня межа сум. Отже, нерівності можна 
обчислити для квантилів з різною шириною A . 
Наприклад, Ei  може бути доходом у квантилі #i, а 
Ai  може бути сумою (абсолютною чи відносною) 

працівників у квантилі #i. Etotal  тоді буде сумою 
доходів всіх N  квантилів, а Atotal  – сумою дохо-
дів у всіх N  квантилях. Таким чином, обчислення 
індексу Робіна Гуда H  буде наступним: 
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Для порівняння, також обчислюється симетризо-
ваний індекс Тейла Ts : 

Ts = −
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Індекс Тейла є показником вимірювання соціаль-
ної нерівності, який в 1967 р. запропонував голланд-
ський економіст Анрі Тейл [34]. На відміну від коефі-
цієнта Джині індекс Тейла розкладний, тобто, якщо 
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Рис. 3. Крива Кузнеця

Згідно цієї концепції, в країнах з невисоким ВВП на душу насе

Рис. 3. Крива Кузнеця

популяція розбита на групи, то індекс Тейла всієї 
популяції можна записати у вигляді зваженої суми 
індексів Тейла кожної з груп і показника соціальної 
нерівності між групами [35]. Розкладність індексу 
Тейла дозволяє говорити про відсоток соціальної 
нерівності, що можна пояснити заданою розбивкою 
популяції на групи, і порівнювати різні розбиття. 
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де: xi  – дохід i -го індивідуума; x = 
1

1N
xi

i

N

=
∑ – 

середнє значення доходу; N – кількість індивідуумів 
в популяції. Якщо доходи всіх індивідуумів рівні, то 
індекси Тейла дорівнюють нулю. Якщо дохід всієї 
популяції сконцентрований в руках одного індиві-
дуума, то індекси Тейла дорівнюють ln N . Інколи 
індексом Тейла називається тільки індекс T1 , тоді 
як T0  – середньологарифмічним відхиленням, яке 
є чутливим до змін в нижній межі шкали розподілу, 
тоді як індекс Тейла однаково чутливий до змін по 
всій шкалі розподілу. 

Якщо популяція розбита на групи G G,...,1 , тоді 
індекс Тейла може бути: 
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групі Gj ; x = 
1

1N
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i
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=
∑ – середнє значення доходу у 

всій популяції; N j  – кількість індивідуумів в групі 

Gj ; N – кількість індивідуумів в популяції. Відно-

шення 
T

T
jγ γ1,...,{ })(

– відсоток соціальної нерів-

ності на основі заданої розбивки популяції на групи. 
Крива Кузнеця – економічна гіпотеза про те, що 

в країнах, які стоять на ранніх щаблях економічного 
розвитку, нерівність доходів спершу зростає, але 
в міру зростання економіки має тенденцію знижува-
тись. Ця гіпотеза була вперше висунута 29.12.1954 р. 
С. Кузнецем та оформлена у вигляді перевернутої 
U-подібної кривої, що пізніше лягло в основу так 
званої «кривої Кузнеця» (рис. 3). 

Згідно цієї концепції, в країнах з невисоким ВВП 
на душу населення його зростання приводить до 
збільшення економічної нерівності, і навпаки, в кра-
їнах з доволі високим ВВП на душу населення його 
подальше підвищення веде до зниження економічної 
нерівності [18]. 

С. Кузнець розглядав зміни в розподілі доходів, 
викликані економічним зростанням, як його наслі-

док. На цій підставі була висунута гіпотеза про 
те, що нерівномірність в продуктивності призво-
дить до високого рівня доходів в індустріальному 
секторі та збільшення його частки в економіці, 
посилюючи зростання економічної нерівності. 
Перерозподіл робочої сили з галузей з низькою 
продуктивністю праці (наприклад, сільське гос-
подарство) в галузі з більш високою продуктив-
ністю (промисловість) призводить до поступо-
вої появи та зміцненню тенденції на зниження 
нерівності в доходах. В результаті, очікується, 
що нерівність зменшиться, коли буде досягнутий 
певний півень середнього доходу, а процеси інду-
стріалізації – демократизація та посилення засад 
держави загального добробуту – дозволять отри-
мати вигоди від швидкого зростання та збільшити 
рівень доходу на душу населення. 

С. Кузнець мав два схожі пояснення цього істо-
ричного явища: 

- працівники мігрували з сільського господар-
ства в промисловість; 

- сільські працівники перемістились на міські 
робочі місця. 

В обох поясненнях нерівність зменшиться після 
того, як в межах 50% сил перейде в більш високоо-
плачуваний сектор економіки. 

Коефіцієнт Кузнеця – це показник співвідношення 
доходу, що надходить до домогосподарств з найви-
щими доходами (зазвичай визначаються як верхні 
20%) та доходу, що надходить до домогосподарств 
з найнижчими доходами, які зазвичай вимірюються 
або найнижчими 20% чи 40% доходу. Порівнюючи 
від 20% до 20%, досконала рівність виражається як 
1; 20% до 40% змінює це значення на 0,5. 

K =
доходи 40% найбагатших

доходи 60% найбідніших
         (8)

С. Кузнець вважав, що реально рівномірний роз-
поділ доходу характеризується одиничним значен-
ням коефіцієнта К. При цьому J = 20% (коефіцієнт 
Джині). Базовою моделлю нерівномірного розподілу 
в країнах, що розвиваються, він вважав випадок, 
коли доходи 20% найбагатших дорівнювали доходам 
80% найбідніших. В цьому випадку J = 40%. 
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Графічно пряма С. Кузнеця відображає незмінне 
співвідношення доходів бідної частини населення 
(60% найбідніших сімей) та доходів багатих (решта 
40% населення) при зростанні загального обсягу 
доходу. Якщо загальні доходи збільшаться, то пропо-
рція не зміниться, тобто 60% найбідніших отримають 
20% сукупного доходу, а 40% найбагатших – 80%. 
Якщо з часом цей показник зростає, то нерівність 
посилюється, якщо ж це відношення зменшується, 
то нерівність доходів скорочується. Гіпотеза полягає 
в тому, що на початку шляху сучасного економічного 
зростання нерівність зростає, а потім скорочується. 

Крива Кузнеця була основним інструментом, 
який використовувався в дослідженнях економічної 
нерівності при аналізі взаємозв’язку між розвитком 
(зростанням) та нерівністю за останні півстоліття. 
Однак, вона з часом стала не актуальна, оскільки 
прогнозувала низький рівень нерівності в досить 
багатьох суспільствах, тоді як простежувалось 
стійке зростання нерівності в доходах, яке почалось 
наприкінці 1970-х рр. практично у всіх розвинених 
країнах. 

Ефект Матвія (Matthew effect), або ефект нагро-
маджених переваг. Термін був запропонований 
в 1968 р. американським соціологом Р. Мертоном 
на основі цитати з «Притчі про таланти» в Єванге-
лії від Матвія: «…бо всякому, що має дасться і при-
множиться, а у того, що не має, відніметься і те, що 
має» [20]. Ефект Матвія – це феномен нерівномір-
ного розподілу переваг, де один індивід, який вже 
ними володіє, продовжує їх примножувати і нагро-
маджувати, в той час як інший індивід, спочатку 
обмежений, виявляється обділеним ще більше, через 
що має менші шанси на подальший успіх. Дія ефекту 
помітна в різних сферах суспільної життєдіяльності, 
в т.ч. й в економіці (концентрація багатства та роз-
поділ бідності). Іноді підсумовується фразою «багаті 
стають багатшими, а бідні стають біднішими» 
(«the rich get richer and the poor get poorer»). 

Значний внесок в дослідження економічної нерів-
ності та розподіл доходів зробив британський еконо-
міст Ентоні Барнс Аткінсон [4; 6]. 

Індекс Аткінсона – показник нерівності доходів, 
зроблений в 1970 р. [5]. 

Відмінною особливістю індексу є можливість 
вимірювання зміщень в розподілі доходів серед 
сегментів з різними доходами. Індекс може бути 
перетворений в нормативний показник з допомо-
гою введення коефіцієнта ε для зважування дохо-
дів, який може набувати значення від 0 до ∞. Змі-
щенням в заданій частині розподілу доходів може 
бути надано більшої ваги вибором відповідного ε, 
рівня «неприйняття нерівності» (inequality aversion). 
Індекс стає більш чутливим до зміщень в нижній 
частині розподілу доходів в міру того як ε зрос-
тає. І навпаки, в міру того як рівень ε зменшується 
(наближається до 0) індекс стає більш чутливим до 
зміщень у верхній частині розподілу доходів. Індекс 
ε часто називається як «параметр неприйняття нерів-
ності» (inequality aversion parameter). Індекс Аткін-
сона виглядає таким чином: 
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де: yi  – рівень доходу індивіда або групи і  
(і = 1,2, …, N); ∝  – середня арифметична величина 
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=
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По суті, вирази в дужках із врахуванням ступеня 
у формулі розрахунку індексу представляють собою 
еквівалентний рівень доходу, який обчислюється як 
ступенева середня ступеня 1 - ε від окремих значень 
доходу. Він відповідає рівню доходу при рівномір-
ному його розподілі, при якому суспільство мало 
б такий же рівень добробуту, як і при досліджува-
ному нерівномірному розподілі. 

Еквівалентний рівень доходу збільшується зі 
зростанням: 

- нерівномірності розподілу доходу (через те, 
що сума більш відмінних окремих доходів в ступені 
1 - ε буде більша); 

- рівня неприйняття нерівності (при спряму-
ванні ε до ∞ еквівалентний рівень доходу направля-
ється до найменшого з окремих значень доходу). 

Параметр ε розглядається в якості показника від-
ношення суспільства до наявної соціальної нерівно-
сті, під яким мається на увазі нерівність розподілу 
суспільного багатства. Значення ε = 0 означає, що 
суспільство байдуже до розподілу доходу, а з його 
зростанням воно проявляє все більшу стурбованість 
чи «неприйняття» до наявної нерівності. При най-
більшому неприйнятті, тобто при спрямуванні ε до 
∞, стає можливим досягнення того ж рівня добро-
буту в разі рівномірного розподілу при найменшому 
з існуючих в суспільстві рівнів доходу, до якого 
направлений еквівалентний рівень доходу, що може 
бути охарактеризоване як абсолютне неприйняття 
нерівності. 

Індекс Аткінсона може бути представлений як 
співвідношення різниці еквівалентного рівня доходу 
та середнього рівня доходу до середнього рівня 
доходу, відображаючи, таким чином, частку сфор-
мованого середнього (а, отже, й сукупного) доходу 
в суспільстві, яку вона сплачує за соціальну нерів-
ність, тобто демонструючи, наскільки менший дохід 
потрібен був би суспільству для забезпечення такого 
ж рівня добробуту. 

Хоча індекс Аткінсона й розглядається як показ-
ник соціальної нерівності завдяки тому, що він засно-
ваний на таких категоріях, як суспільний добробут 
та функція корисності, однак він передбачає, що 
індивідуальні функції корисності залежать тільки 
від доходу, що означає, що при його розрахунку соці-
альна нерівність зводиться до нерівномірності роз-
поділу доходів. 

Іншими словами, індекс Аткінсона є доповненням 
до 1 відношення узагальненого середнього значення 
Гьольдера (німецький математик О.Л. Гьольдер – 
Otto Ludwig Hölder) до показника 1 − ε до серед-
ньоарифметичного доходів (де узагальнене середнє 
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значення показника 0 інтерпретується як середнє 
геометричне). 

Індекс Аткінсона обчислюється із застосуван-
ням функції 1− −e T , де T – індекс Тейла. Проте, 
це відноситься тільки до індексу Тейла, який виво-
диться на основі «категорії узагальненої ентропії» 
при ε = 1. 

Висновки. Наведені найголовніші та найбільш 
відомі способи виміру економічної нерівності зде-
більшого акцентують увагу на розподілі доходів, їх 

непропорційності. Безумовно, нерівність за дохо-
дами є основною її формою економічної нерівності, 
яка значною мірою зумовлює неоднаковий доступ 
індивідів до соціальних благ для власного добробуту 
та можливостей розвитку. 

Водночас, існуючі методики мають певну обме-
женість, що пояснюється неврахуванням наявної 
власності у індивідів, що становить їх добробут. 
В комплексі це є багатством, що потребує відповід-
них методик вимірювання. 
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Национальный университет биоресурсов и природопользования

В статье исследована проблема экономической неравномерности. Отражены отдельные причины и послед-
ствия экономического неравенства. Освещены методы измерения экономического неравенства. Представлена 
оценка методов измерения экономического неравенства. Предоставлены предложения по улучшению методов 
измерения экономического неравенства. 
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The paper is dedicated to the study of the problem of economic inequality. Some causes and consequences of economic 
inequality are reflected. Methods for measuring of economic inequality are covered out. An assessment of methods 
for measuring of economic inequality is presented. Proposals to improve the methods for measuring of economic 
inequality are presented. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ
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Національного університету «Києво-Могилянська Академія»

Останнім часом знання і якісне застосування компаніями соціального медіа маркетингу (SMM) дозво-
ляє впливати на цільову аудиторію, яка зацікавлена у тій чи іншій послузі. Крім того, пряма взаємодія 
між компаніями і користувачами значно спрощує ланцюжок створення цінності. Однією з переваг 
соціальної медіа-стратегії є той факт, що доступні інструменти можна налаштувати для конкретних 
потреб. Цим дослідженням доводиться, що роль соціальних медіа при провадженні маркетингової 
діяльності є значною. Виявлено особливості впровадження соціальних медіа в комунікаційні страте-
гії компанії. 
Ключові слова: соціальний медіа-маркетинг, маркетингова стратегія, контент, сегментація, соці-
альна мережа.

Постановка проблеми. Вибуховий ріст соціаль-
них мереж за останні кілька років був добре поміт-
ний, і для багатьох життя без Twitter і Facebook вже 
є немислимим. Важко повірити в те, що соціальні 
медіа, як відомо, існують лише трохи більше десяти 
років, а вже принципово змінили спосіб спілкування 
та взаємодії людей. Це стосується не лише бесід 
з друзями та родиною, але й все більше і більше 
компаній, які бажають з'ясувати можливості, які 
соціальні медіа можуть внести до  маркетингової 
діяльності.

Для багатьох підприємств використання соці-
альних засобів масової інформації для продажу 
своїх брендів було складним завданням. Останнім 
часом громадськість практично отримала імунітет 
до стандартних маркетингових технологій. Оголо-
шення, рекламні листівки, пряма пошта та елек-
тронна пошта просто не мають такого ж впливу, як 
і раніше. Завдяки такому підвищенню обізнаності 
серед цільової аудиторії компанії виробили нові 
способи справити враження та відрізняти себе від 
конкурентів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Поставлене для дослідження у роботі питання є від-
носно новим, кількість публікацій з даної тематики 
є відносно незначною. Проте необхідно виділити 
внесок деяких науковців у дослідження даної про-
блеми. Найбільш цікавими для автора є роботи таких 
вчених: Іваненко Л.М. [4], Кусіної О. [6], Кравцо-
вої Е. [5], Лилик І. [7], Малхолта Нереш К. [8], Халі-
лова Д. [9], Голубкової Е. [2].

Мета дослідження – виявити основні особли-
вості соціальних медіа як маркетингових інструмен-
тів з точки зору доцільності їх застосування на прак-
тиці на прикладі ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд».

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній 
момент соціальні медіа виступають як платформа, 
яка дає можливість створення активної користуваль-
ницької бази. Соціальні медіа надають компаніям 
вбудовані «вірусні» технології, за допомогою яких 
не потрібно просити споживачів розповідати про 

новий продукт компанії своїм друзям і знайомим, 
оскільки друзі побачать його у стрічці оновлень. 
Компанія мінімізує витрати на управління спіль-
нотою; ці зобов'язання бере на себе адміністрація 
соціальної мережі, яка стежить за дотриманням 
локальних правил та норм законодавства. Крім того, 
компанія мінімізує витрати на розробку, оскільки 
соціальна мережа є безкоштовною платформою для 
діяльності компанії, а от створення сайту і його про-
сування вимагаю значних грошових вкладень.

Одне ми знаємо напевне: за допомогою соці-
альних мереж бренди мають можливість створити 
потужну присутність у ЗМІ шляхом взаємодії з клі-
єнтами в Інтернеті. Соціальні інструменти також 
можуть допомогти зміцнити сприйняття бренду, 
передаючи основні цінності широкій аудиторії. 
Це, в свою чергу, відкриває можливість розпочи-
нати бесіди, розвивати ділові партнерські стосунки 
та розширювати інтернет-спільноту, щоб завоювати 
нових підписників та потенційних клієнтів [10].

Проте, важливо не потрапити в ту ж пастку, як 
у традиційній маркетинговій тактиці – повторюючи 
ті ж старі стратегії знову і знову. Підприємствам 
необхідно скористатись можливостями, які онлайн-
платформи можуть запропонувати та представити 
аудиторії свіжі та оригінальні ідеї. Важливо врахову-
вати, що після кількох років соціальних медіа люди 
звикли до нових медіа.

Сьогодні одна з найбільш характерних рис як 
соціальних засобів масової інформації, так і її корис-
тувачів – це швидкий характер змін. На сьогоднішній 
день організації знають, що публіка постійно жадає 
новин та інновацій.

Зрозуміло, що в рамках «триваючого квесту», 
щоб виділитися з конкуренції, компанії повинні 
слухати і вчитися у своїх аудиторій, а також робити 
свої висновки щодо того, що ще відбувається в соці-
альній сфері. 

Активне використання соціальних мереж – це один 
з найпростіших способів досягнення широкої ауди-
торії компанії чи бренду у керівників існуючих або 
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потенційних клієнтів. Не тільки вже створена мережа 
допомагає створювати нові контакти, це також допо-
може поглибити створені з'єднання. Компанії, які не 
можуть прийняти новий, більш пов'язаний та інтер-
активний ринок, неминуче відстають.

Уваги заслуговують безліч соціальних явищ, які 
дали стимул розвитку нових рекламних інструментів 
і в кінцевому підсумку сформували той маркетинг, 
який ми можемо спостерігати, однак в даній статті 
ми розглянемо одне з них. 

Соціальні мережі – найчастіше відвідувані 
медіа-платформи для спілкування користувачів, уні-
кальний інструмент для побудови комунікації між 
людьми, групами, громадами. Середньостатистич-
ний користувач соціальної мережі активний, відкри-
тий для отримання нової інформації, що несе в собі 
величезний потенціал для маркетингової діяльності 
компаній в Інтернеті. Соціальний медіа-маркетинг – 
це просування товарів, послуг, бренда в соціальних 
мережах, спосіб взаємодії компаній з цільовою ауди-
торією на соціальних платформах, блогах, форумах, 
спільнотах. Зазвичай Інтернет-користувач прово-
дить в соціальних мережах в середньому 2 години на 
день, що робить SMM одним з найбільш перспектив-
них інструментів інтернет-маркетингу. 

До числа найбільш популярних площадок від-
носяться «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», 
«Одноклассники» та ін. Сьогодні не менше 63% 
власників приватного бізнесу використовують соці-
альні медіа як канали для просування та вирішення 
інших бізнес-задач.

Цілей просування в соціальних мережах кілька: 
1) притягнення нових клієнтів; 
2) посилення лояльності покупців; 
3) брендинг.
SMM – це не завжди тільки творчий процес, часто, 

це звичайний набір необхідних дій, який допомагає 
компаніям добиватися своїх цілей. Але для того, 
щоб просування в мережах принесло свою вигоду, 
компаніям потрібно чітко зрозуміти, що вони хочуть 
отримати. Їм потрібно відповісти всього на кілька 
запитань – хто їх клієнти, що треба робити, що вони 
хочуть отримати на виході?

Чіткі відповіді на ці питання самі по собі є успіш-
ними, і допоможуть в подальшому сформувати 
хорошу маркетингову стратегію. Маркетингова стра-
тегія – це певна сукупність маркетингових інстру-
ментів, на основі яких розробляється ефективна 
політика просування товарів, послуг до споживачів, 
яка є основним довгостроковим планом маркетингу 
компанії, спрямованим на вибір цільових сегментів 
споживачів [3].

Перший крок, який потрібно зробити, – це визна-
читися з цільовою аудиторією, для подальшого пра-
вильного позиціонування. Для успіху потрібно розу-
міти наступні речі: де живуть клієнти (територія), 
їх переваги, вікова структура, платоспроможність. 
В подальшому ці дані будуть корисні для викорис-
тання в таргетованій рекламі.

Важливим моментом в розробці маркетингової 
стратегії стає питання про цілі присутності в Інтер-

нет-просторі. Цілі компанії в реальності і в мережі 
повинні, якщо не збігатися, то, як мінімум, не супер-
ечити один одному. Якщо в реальному світі ста-
виться завдання підвищення продажів, то робота 
в соціальних мережах буде спрямована на залучення 
клієнтів і підвищення їх інформованості. Ні в якому 
разі компанія не повинна виходити в мережу тільки 
тому, що всі так роблять. Часто така позиція призво-
дить до нульового результату.

Не всі майданчики підходять для вирішення 
поставлених завдань, кожен сервіс має власний уні-
кальний набір функціональних характеристик, тому 
завдання маркетолога полягає в тому, щоб вивчити 
і підібрати максимально відповідні цілям компанії.

Після цього слід розробка контент стратегії. Кон-
тент – будь-яке інформаційно значуще наповнення 
інформаційного ресурсу (наприклад, web-сайту) – 
тексти, графіка, мультимедіа – вся інформація, яку 
користувач може завантажити на диск комп'ютера 
з дотриманням відповідних законів, як правило, 
тільки для особистого користування. Якісний кон-
тент стане головною причиною залучення людей 
на сторінку компанії, він підвищує зацікавленість, 
допомагає в побудові саме довгострокових відно-
син зі споживачем. Тематика записів завжди під-
лаштовується під запити середньостатистичного 
цільового споживача, а найкращим способом пла-
нування маркетингової діяльності в Інтернеті стане 
календарний план публікацій і заходів. Тут важливо 
створити стрункий, гармонійний і цікавий образ 
компанії, який буде регулярно підтримуватися від-
повідним контентом.

Як і інші бізнес-процеси, Інтернет-маркетинг 
потребує контролю, актуалізації та оптимізації. 
За допомогою підібраних метрик можна зрозуміти, 
що подобається клієнтам, а що залишається без 
уваги, прорахувати вартість контакту зі споживачем. 
Їх вибір безпосередньо залежить від поставлених 
цілей. Вони можуть бути абсолютно різними: загаль-
ний трафік, кількість переходів на основний сайт, 
кількість аудиторії і т.д.

У кожної медалі є дві сторони і SMM не є винят-
ком. Те, що часто застосовується в рекламних кампа-
ніях в реальному світі, не завжди підходить для світу 
віртуального. Розглянемо переваги і недоліки цього 
методу просування.

Місця великого скупчення людей в громадському 
місці вкрай привабливі для маркетологів, а розмі-
щення банера на жвавій дорозі забезпечує впізна-
ваність товару чи послуги. У свою чергу, головна 
перевага соціальних мереж в тому, що вони скон-
центрували колосальну масу людей в одному місці, 
незалежно від їх справжнього місцезнаходження. 
Фахівці не часто згадують цю перевагу, але саме 
вона є ключовою.

Сегментування в мережі можливо набагато 
тонше, ніж у реальності. Сегментація ринку – процес 
розбиття споживачів або потенційних споживачів на 
ринку на різні групи (або сегменти), в рамках яких 
споживачі мають схожі або аналогічні запити, що 
задовольняються певним комплексом маркетингу. 
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Соціальні мережі з легкістю допоможуть в цьому. 
Досить просто виставити в пошуковому запиті 
шуканий діапазон вікових груп і територіальну при-
належність, і за допомогою отриманих результатів 
працювати з цільовою аудиторією. Це дозволяє пра-
цювати точково і високоефективно, а також немає 
необхідності витрачатися на маркетингові дослі-
дження з вивчення аудиторії, так як користувачі при 
реєстрації вже вказали свої дані, які в майбутньому 
допоможуть  максимально чітко сформулювати 
рекламну кампанію.

Другий за значимістю аргумент на користь соці-
альних мереж, це посилений зворотний зв'язок. 
У мережі покупці набагато охочіше і правдивіше 
висловлюють свою думку про продукт, і у керівника 
є можливість оперативно реагувати на відгуки, що 
дає можливість здійснювати ретельний контроль за 
роботою персоналу.

У той же час в Інтернеті стала проявлятися та ж 
тенденція, що й в реальному світі – велика кількість 
реклами просто блокується мозком як непотрібна 
інформація. Кількість реклами, яку щодня спожи-
ває середньостатистичний городянин просто коло-
сальна. Починаючи від реклами на радіо і біл-бордів 
по дорозі на роботу, закінчуючи телевізійною рекла-
мою між вечірніми шоу по телевізору, це викликає 
у людей несприйняття реклами. Саме тому ви часто 
можете пам'ятати саму рекламу, але зовсім забути 
товар, який в ній рекламується. Вперше це довели 
в американському рекламному агентстві «Benway і 
Lane» і назвали це «банерною сліпотою». 

Соціальні мережі дозволяють обійти цей бар'єр, 
адже людина більш лояльно оцінює ту інформацію, 
якою діляться її друзі, оскільки людям часто важлива 
думка інших. До того ж, при вступі до спільноти 
або підписці на публічну сторінку, користувач вже 
подумки погоджується сприймати всю ту інформа-
цію, яка буде до нього надходити з даного джерела.

Для кожного інтернет-ресурсу властивий свій 
контингент користувачів, зокрема, сервіс «Одноклас-
ники» збирає навколо себе людей старшого покоління, 
«вікову» аудиторію. «Facebook» використовують для 
спілкування люди, більш просунуті в професійному 
плані, найчисленніша соціальна мережа «ВКонтакті» 
є агрегатором людей різного віку та інтересів. Існує 
думка, що основна маса користувачів цієї мережі 
школярі та студенти – проте це не зовсім так, оскільки 
за кілька років існування колишні школярі вже подо-
рослішали і можна сміливо говорити, що середній 
вік користувачів 20-30 років. Споживачі при виборі 
орієнтуються на більш зручний для себе функціонал, 
візуальне оформлення, але головна характеристика – 
кількість друзів, знайомих і однодумців в кожній кон-
кретній мережі. Коли ми говоримо про успішне про-
сування товарів або послуг в соціальних мережах, 
слід чітко розуміти, чи відповідає продукт даної 
мережі чи ні. Для цього компанія повинна визначити 
свою цільову аудиторію, провести аналітику, на яких 
соціальних платформах більша кількість необхідної 
аудиторії, де вони найбільш активні і сприйнятливі 
до нової інформації. 

Крім того, соціальні мережі відрізняються не 
лише віковою структурою користувачів. Facebook 
домінує у перевагах соціальних мереж маркето-
логів B2C на рівні 65%, а потім на Twitter – 10%, 
а LinkedIn – 9%. Більшість B2B-рекламодавців (41%) 
вважають LinkedIn найважливішою соціальною 
мережею, а потім Facebook (30%) і Twitter (19%). 
Ця статистика базується в основному на опитуванні 
маркетологів у США на 52%, з 20% респондентів 
з Великобританії, Канади та Австралії, а 28% – від 
інших країн [1]. 

За словами маркетологів, основною перевагою 
маркетингу соціальних мереж є збільшення ризику 
та збільшення трафіку. Три найпоширеніші причини, 
через які маркетологи використовують соціальні 
мережі, – це розвиток лояльних шанувальників, отри-
мання інтелектуального ринку та генерування потен-
ційних клієнтів. Соціальні медіа-канали пропонують 
компанії можливість спілкуватися та отримати інфор-
мацію  від їх клієнтської бази та ділових партнерів. 

Швидкість та легкість, з якою відбувається такий 
двостороння зв'язок, допомагає компанії швидко 
реагувати на ринкові очікування. 

Більшість клієнтів використовують соціальні 
медіа для спілкування з друзями та родиною. Менш 
популярні причини, через які споживачі користу-
ються соціальними медіа, – слідувати тенденціям та 
знаходити інформацію про продукт та відгуки. 

У майбутньому більшість роздрібних торговців, 
імовірно, приймуть рішення для соціального про-
дажу, такі як продаж через коментарі або галереї 
контенту, створені користувачами. Facebook, Twitter 
та Pinterest випустили кнопки покупки в 2015 році, 
і, хоча жоден із них не отримав широкого впрова-
дження, очікується, що соціальні мережі продовжать 
інвестувати в соціальну торгівлю. Компанії можуть 
використовувати соціальні мережі для участі у керу-
ванні відносинами з клієнтами (CRM) та рекламу-
вати, наприклад, веб-банерами або текстовими ого-
лошеннями. Соціальні мережі полегшують компанії 
шлях до досягнення глобальних контактів. Недо-
ліком соціальних мереж для компаній може бути 
її популярність. Якщо кожна компанія рекламує 
в соціальній мережі, люди починають згладжувати 
рекламу або переміщатись до іншої послуги з обме-
женою або без реклами.

Проналізуємо ефективність застосування соці-
альних медіа на практиці на прикладі ТОВ «Віннер 
Імпортс Україна, Лтд». Дана компанія спеціалізу-
ється на імпорті відомих автомобільних брендів до 
України. Серед основних брендів, з якими співпра-
цює досліджувана компанія, доцільно навести Ford, 
Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche Bentley тощо. 
Як ми бачимо, основна маса брендів належить до 
елітних автомобілів, які не здатні придбати пересічні 
громадяни, тобто орієнтується компанія на більш 
заможне населення України. Тим ефектівнішим буде 
наше дослідження, так як в соціальних мережах 
здебільшого аудиторія складається зі студентів 
в своїй основній масі, які по суті не є цільовою ауди-
торією ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд».
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Тож перейдемо власне до аналізу використання 
досліджуваним підприємством соціальних медіа 
з метою маркетингу. Так, компанія використо-
вує з метою маркетингу наступні соціальні медіа: 
Instagram, LinkedIn, Facebook та YouTube. Розгля-
немо призначення кожної соціальної мережі.

Instagram компанії ТОВ «Віннер Імпортс Укра-
їна, Лтд» [12] призначений для збільшення відомості 
компанії в Україні серед усіх потенційних клієнтів 
компанії. Так, дана соціальна мережа призначена 
здебільшого для розміщення фотографій компанії, 
за допомогою яких клієнти можуть дізнатися більше 
про модельний ряд, представлений у компанії, чи 
просто побачити рекламу. Так, зокрема, користу-
ється популярністю хештег #winnerimportukraine, 
який використовують співробітники компанії 
задля збільшення популярності своїх фото. Сут-
ність даного інструменту полягає в тому, що під 
фотографією ставлять даний хештег, за яким потім 
можна перейти і побачити всі фотографії, пов’язані 
з компанією. Дана процедура приносить вигоду 
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», так як корис-
тувачі Instagram просто передивляючись фото своїх 
знайомих, можуть потрапити на профіль компанії та 
стати її потенційними клієнтами.

Наступна соціальна мережа компанії, яку ми роз-
глянемо, – LinkedIn [13]. Дана соціальна мережа, 
однак, не несе для компанії жодного маркетингового 
ефекту, так як здебільшого вона призначена для про-
фесійного спілкування працівників підприємства. 
Тому в нашому аналізі вона не розглядається.

YouTube – соціальна мережа, акцент якої ста-
виться на відео. Компанія знімає та монтує відео та 
розміщує їх у мережу для висвітлення новин компа-
нії для цільової аудиторії. Однак, варто відмітити, що 
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» не вдалося ефек-
тивно використати дану соціальну мережу. Так, ком-
панія має лише 272 підписників, а її основне відео 
переглянули лише 1000 осіб [15]. Це свідчить про 
мінімальний ефект для маркетингу від соціальної 
мережі YouTube. Для порівняння, компанія Mercedes-
Benz має 870 тисяч підписників на YouTube, тобто 
дана компанія на повну потужність використовує 
соціальну мережу для просування свого бренду.

Перейдемо до останньої соціальної мережі, яку 
використовує ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» 
у своїй маркетинговій діяльності. Дана соціальна 
мережа – Facebook [11]. Ось дану мережу компанія 
використовує найбільш потужно з-поміж інших. 
Компанія має у своєму профілі 40 тисяч підписни-
ків, постійно збільшуючи їх число. В даній соціаль-
ній мережі висвітлюються новини компанії, основні 
події в сфері автомобільного бізнесу, та просто спіл-
кується з потенційними клієнтами. 

До переваг SMM-просування ТОВ «Віннер 
Імпортс Україна, Лтд» можна віднести:

• відносно невисоку вартість витрат; 
• потенційно широке охоплення користувачів 

соціальних медіаканалів; 
• відсутність нав'язливості, характерної для 

традиційної реклами; 

• гарантований вірусний ефект і ін.
У той же час серед характерних для SMM-

просування обмежень компанії можемо виділити: 
• низький рівень орієнтації безпосередньо на 

продаж; 
• складність здійснення контролю розвитку 

обговорення; 
• необхідність постійної роботи з різними 

медіа-каналами та ін.
Основними напрямами вдосконалення викорис-

тання компанією соціальних медіаканалів  для під-
вищення ефективності маркетингу, на нашу думку, 
можуть бути: 

1) збільшення ролі YouTube для компанії. Так, 
дана соціальна мережа нараховує одну з найбіль-
ших кількостей постійних відвідувачів, до того 
ж незалежно від їх соціального становища. Тому 
саме в такій соціальній мережі можна отримати най-
більшу кількість потенційних клієнтів;

2) компанії доцільно демонструвати емоційну 
сторону, щоб зробити свою інформацію більш 
«вірусною». Тобто, слід притягувати своїми постами 
потенційну клієнтуру;

3) слід уникати прямої реклами;
4) слід більш активно використовувати фотографії. 

Так, візуальний контент є більш важливим, так як наразі 
більшість користувачів соціальних мереж не витра-
чають багато часу на читання великих текстів. Тому 
реклама має бути короткою та чіткою і обов’язково 
прикріплюватися візуальним оформленням.

Слід враховувати, що ведення публічних сторінок 
і спільнот вимагає регулярної присутності в мережі, 
оперативного зворотного зв'язку, постійного твор-
чого процесу створення унікального, цікавого кон-
тенту. При розсіюванні концентрації відразу на 
декількох проектах можна очікувати зниження ефек-
тивності маркетингової діяльності.

Розглянемо також SWOT-аналіз досліджуваного 
підприємства, що базується  на аналізі сильних та 
слабких сторін підприємства, а також можливостей 
та загроз. На основі аналізу даних аспектів діяль-
ності, пропонуються окремі стратегії для подаль-
шого розвитку компанії. Так, матриця SWOT-аналізу 
підприємства наведена в табл. 1.

Головним джерелом конкурентної сили 
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» є те, що під-
приємство обрало для співпраці саме компанії Volvo 
і Ford Motor Company. Адже саме вони виробля-
ють такі відомі в усьому світі, перевірені якістю, 
і затребувані на ринку автомобілі. Пропонують 
широкий модельний ряд автомобілів, а також різну 
цінову категорію. Також дані компанії, в порівнянні 
з іншими пропонують споживачеві найдовший 
період гарантійного обслуговування.

Однією з головних конкурентних переваг 
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» є те, що підпри-
ємство є єдиним в Україні дилером автомобілів пре-
стижних торгових марок Porsche і Volvo. Крім того, 
що дане підприємство єдине в Україні, його перева-
гою також є вигідне місцерозташування в Києві, сто-
лиці України, розв'язка автомобільних доріг. Продук-
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Таблиця 1
Матриця SWOT-аналізу ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд»

Зовнішнє середовище

Можливості
- нарощення потуж-
ностей виробництва
- будівництво додат-
кових СТО

Загрози
- підвищення митних тарифів
- зростання конкуренції
- зростання інфляції
- поява нових конкурентів
- фінансова криза

В
ну

тр
іш

нє
 

се
ре

до
ви

щ
е Сильні сторони

- повний спектр надання послуг
широкий асортимент вибору товарів
- співробітництво з іншими офіційними дилерами
- висока якість продукції
- відомі бренди
- використання тест-драйвів для стимулювання збуту

- зростання виручки 
і відповідно при-
бутку
- постачання відсут-
ніх товарів клієнту
- збільшення частки 
ринку

- зростання цін на товари та 
послуги
- зростання відсоткової став ки 
на кредити
- зниження купівельної спро-
можності
- зниження прибутку

В
ну

тр
іш

нє
 

се
ре

до
ви

щ
е

Слабкі сторони
- брак фінансів
- брак площі
- тривалі терміни поставки оригінальних запчастин

- збільшення площі 
СТО
- зростання числа 
обслуговування

- втрата клієнтів
- зниження долі ринку

Таблиця 2
PEST-аналіз ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд»
Група 
фак-
торів

Фактор та його 
зміст Вплив фактору Відповідні дії

1.
 П

ол
іт

ич
ні

 
фа

кт
ор

и

Підвищення 
податку з власни-
ків транспортних 

засобів

Зниження попиту на автомобілі та їх тех-
нічне обслуговування.

Забезпечити технічне обслуговування 
автомобілів всіх марок і моделей (не 
тільки реалізованих підприємством).

Конфліктна 
ситуаціями між 
гілками влади

Зміна податкового законодавства;
Встановлення стелі ціни на обслугову-
вання автомобілів та продаж

2.
 Е

ко
но

мі
чн

і 
фа

кт
ор

и Інфляція
Зростання цін на деталі, запчастини, комп-
лектуючі;
Зростання цін на енергоресурси;
Зниження платоспроможного попиту.

Пошук резервів зниження витрат (ско-
рочення чисельності персоналу, скоро-
чення і скасування преміальних виплат).
Самозабезпечення енергоресурсами.

Зростання банків-
ської відсоткової 

ставки на кредити
Зниження попиту на автомобілі;
Зниження купівельної спроможності

Зосередження на наданні технічних 
послуг, як наслідок скорочення персо-
налу з продажу автомобілів

2.
 Е

ко
-

но
мі

чн
і 

фа
кт

ор
и Інфляція Зниження виробництва, можливість браку 

ресурсів, сировини, матеріалів.
Пошук дешевих постачальників сиро-
вини (деталей, комплектуючих).

Рівень безробіття Зниження платоспроможного попиту, зни-
ження частки ринку.

Зниження ціни за рахунок використання 
більш дешевої сировини. Введення сис-
теми дисконту постійним клієнтам.

3.
 С

оц
іа

ль
ні

  
фа

кт
ор

и

Зростання частки 
іноземних клі-

єнтів

Наявність мовних бар'єрів Набір адміністративного персоналу з 
базовим знанням англійської мови.

Втрата іноземних потенційних клієнтів Збільшення обсягів реклами (радіо, 
білл-борди).

Збільшення 
частки різних 

національностей 
персоналу

Міжнаціональні конфліктні ситуації між 
персоналом.

Впровадження корпоративних заходів.
Забезпечення національних свят персо-
налу з різною національністю.

ція та послуги користуються високим попитом серед 
споживачів. Підприємство має свою постійну клієн-
туру. Замінники товарів, а також послуг, відсутні.

Серед можливостей та загроз, більшість не зале-
жать від підприємства, а знаходяться під безпосеред-
нім впливом середовища, в якому воно функціонує. 
Тому доцільно також провести дослідження серед-
овища функціонування даного підприємства. Здій-
снити це можна за допомогою PEST-аналізу. Даний 

аналіз заснований на розгляді політичних, економіч-
них, соціальних та технологічних факторів впливу. 
PEST-аналіз ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» 
наведений у табл. 2.

Найбільшою мірою на підприємство будуть 
впливати економічні, політичні, структурні чин-
ники, при цьому чинники міжнародного оточення 
і несподіванки стратегічного характеру не будуть 
впливати.
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За умови дотримання пропозицій, наведених 
у табл. 1 та 2, зростуть не тільки фінансові показ-
ники підприємства, зростатиме також рівень рента-
бельності, фінансової стійкості підприємства. Крім 
того, зросте рівень обізнаності громадян стосовно 
його діяльності, а, відповідно, і матиме місце збіль-
шення довіри населення до ТОВ «Віннер Імпортс 
Україна, Лтд».

Висновки. У даний час значна кількість напря-
мів бізнесу представлені в соціальних медіа, тому 
що SMM став невід'ємною частиною сучасного 
Інтернет-маркетингу. Даний метод дозволяє залу-
чити користувача трафіку на сайт безпосередньо, 
а не через пошукові системи. SMM охоплює не 
тільки соціальні мережі, а й такі майданчики, як 
блоги, форуми, мережеві спільноти, різні медіа 
ресурси, які передбачають активну комунікацію 
користувачів.

Отже, незважаючи на новизну методу, викорис-
тання соціальних мереж стає все більш ефективним 

інструментом сучасного маркетингу. Основним 
плюсом соціального медіа-маркетингу є швидкий 
старт, простота в зверненні, точковість і можли-
вість постійної взаємодії з передплатниками. Про-
фесійна робота із соціальними мережами і SMM-
просування справляють позитивний вплив на 
впізнаваність бренду, лояльність, продаж та залу-
чення аудиторії.

Аналізуючи маркетингову діяльність 
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», доцільно від-
мітити, що компанія найбільш активно використо-
вує Instagram та Facebook. Однак керівництву ком-
панії не слід забувати про інші соціальні мережі, 
зокрема велику значимість наразі носить YouTube, 
в якому зібрана найбільша аудиторія потенцій-
них клієнтів. Крім того, використавши наведені 
в дослідженні пропозиції для збільшення ефек-
тивності маркетингу соціальних мереж, компанія 
зможе збільшити їх ефективність та розширити 
свою цільову аудиторію.

Закінчення таблиці 2
Група 
фак-
торів

Фактор та його 
зміст Вплив фактору Відповідні дії

4.
 Т

ех
но

ло
гі

чн
і 

фа
кт

ор
и

Поява нових 
вдосконалених 

автомобілів
Зацікавленість любителів новинок.
Попит на нові моделі автомобільного ряду.

Надання клієнту можливості випробу-
вати новий товар (тест-драйв).
Задоволення попиту.

Поява нових тех-
нологій в сфері 
обслуговування 

автомобілів

Невдоволення споживача обслуговуван-
ням старими методами;
Зростання цін на нові види обслугову-
вання.

Задоволення бажання клієнтів – при-
дбання нової технології.
Надання клієнту права вибору в обслу-
говуванні (на новому або старому облад-
нанні, новою або старою технологією).
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА

Суздальцев И.Е.
студент
Национального университета «Киево-Могилянская Академия»

В последнее время знания и качественное применение компаниями социального медиа маркетинга (SMM) 
позволяет воздействовать на целевую аудиторию, которая заинтересована в той или иной услуге. Кроме того, 
прямое взаимодействие между компаниями и пользователями значительно упрощает цепочку создания цен-
ности. Одним из преимуществ социальной медиа-стратегии является тот факт, что доступные инструменты 
можно настроить для конкретных нужд. Этим исследованием доказывается, что роль социальных медиа при 
производстве маркетинговой деятельности является значительной. Выявлены особенности внедрения соци-
альных медиа в коммуникационные стратегии компании.
Ключевые слова: социальный медиа-маркетинг, маркетинговая стратегия, контент, сегментация, социальная сеть.

SOCIAL MEDIA AS A MARKETING TOOL

Suzdaltsev I.E.
Student
National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

Knowledge and high-quality usage of social media marketing (SMM) companies helps to influence the target audience, 
who is interested in purchasing one or another service. In addition, direct interaction between companies and users 
greatly simplifies the chain of value creation. One of the benefits of a social media strategy is the fact that available 
tools can be customized for specific needs. With the help of this research it was proved that the role of social media in 
marketing activities is significant. The peculiarities of introduction of social media in the company's communication 
strategies are revealed.
Keywords: social media marketing, marketing strategy, content, segmentation, social networking.
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ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП  
В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ПОМИЛОК

Федорова Ю.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Українська інженерно-педагогічна академія

Стаття розкриває специфіку та проблематику становлення українських промислово-фінансових 
груп. Визначено пріоритетні галузі їх виникнення, наголошено на неформальній формі їх існування. 
Визначено невідповідність інтересів власників груп загальнодержавним інтересам та суттєві недо-
ліки законодавчої бази, як основні причини зникнення промислово-фінансових груп в Україні. Під-
креслено важливу роль промислово-фінансових груп у стратегічному розвитку держави. Наголошено 
на необхідності виправити помилки та повторно розробити механізм створення та становлення про-
мислово-фінансових груп, як точок економічного зростання України.
Ключові слова: інтегровані структури, технологічний ланцюг, вертикальна інтеграція, інноваційний 
розвиток.

Постановка проблеми. Не дивлячись на те, що 
інтегровані структури стали відправними точками 
економічного зростання в провідних індустріально 
розвинених країнах – США, Японії, Північній Кореї 
та ін., в Україні вони так і не набули поширення. 
Серед усіх можливих форм українських інтегрова-
них структур промислово-фінансові групи (ПФГ) 
відрізнялися масштабністю та спрямованістю на 
безпосередні інтереси держави. Однак, не зважаючи 
на потенційний синергетичний ефект від поєднання 
промислових потужностей та банківського капіталу, в 
2010 році українські ПФГ припинили своє існування. 

Промислово-фінансові групи (ПФГ), наряду 
з концернами, корпораціями, фінансовими групи 
(в яких холдингові функції виконують банки), фінан-
совими угрупованнями (не так чітко оформленими 
в організаційному відношенні об'єднання), холдин-
говими об'єднаннями, були різновидами фінансово-
виробничих груп. ПФГ могли б поєднувати за тех-
нологічним ланцюжком промислові підприємства 
повного циклу виробництва кінцевої продукції та 
активно інвестувати активи банків групи у вироб-
ничий процес на пільгових умовах. Потенційно такі 
угруповання могли створювати (і створюють у роз-
винутих країнах) економічний, соціальний та еко-
логічний ефекти в масштабах держави. Для України 
вони були унікальною можливістю надати економіці 
системності: підвищити ефективність використання 
природних ресурсів та перейти до виробництва інно-
ваційної продукції. У рамках ПФГ кожний учасник 
мав отримувати додатковий синергетичний ефект 
від поєднання ресурсів та зменшення оподаткування 
проміжної продукції. Однак, всупереч очікуванням, 
ПФГ в Україні проіснували менше десяти років. Так 
і не вдалося вивести їх на правовий рівень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам діяльності промислово-фінансових струк-
тур присвятили роботи такі вітчизняні та зарубіжні 
автори як В.В. Лаптєв, В.К. Мамутов, Г.В. Пронська, 
В.М. Гайворонський, Н.О. Саніахметова, В.Д. Руда-

шевський, Є.В. Лєнський, В.М. Пєтухов, Е.А. Уткін, 
С.М. Грудницька та ін. Питанням правового регу-
лювання публічно-правових основ формування 
та функціонування українських ПФГ присвятили 
праці вчені Б.В. Деревянко [1-3], М.К. Колісник [4], 
Н.Р. Нижник [5], О.М. Чубка [6] та ін. Українські 
автори наголошували на необхідності внесення змін 
до законодавства, що регулювало створення та діяль-
ність вітчизняних ПФГ.

Формулювання цілей статті. Однак, не зважаючи 
на офіційне припинення існування промислово-
фінансових груп дев'ять років тому, в науковому 
просторі так і не існує оглядової статті, в якій було 
б проаналізовано помилки їх становлення, недо-
статньо наголошено на важливості їх поновлення 
в економіці України. Метою статті є визначення 
перешкод, що стали на шляху становлення потен-
ційно найбільш ефективних інтегрованих структур 
в Україні; доведення необхідності поновлення про-
мислово-фінансових груп в Україні.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на 
провідну роль у стратегічному розвитку держави 
та позитивний зарубіжний досвід функціонування 
промислово-фінансових об’єднань, в Україні ПФГ 
так і не набули поширення. Процес формування пра-
вової бази створення та діяльності ПФГ в Україні 
виявився складним і суперечливим. Перша спроба 
ефективного правового забезпечення процесів ство-
рення ПФГ (ФПГ) була зроблена в Положенні про 
промислово-фінансові групи в Україні, затвердже-
ному Указом Президента України від 27.01.1995 р. 
Однак створена правова база виявилася недостат-
ньою і лише в 2001 році була зареєстрована перша 
ПФГ в металургійній галузі України.

Згідно Закону України «Про промислово-фінан-
сові групи в Україні» [7] ПФГ – це об'єднання, до 
якого можуть входити промислові підприємства, 
сільськогосподарські підприємства, банки, наукові 
і проектні установи, інші установи та організації всіх 
форм власності, що мають на меті отримання при-
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бутку, та яке створюється за рішенням Уряду Укра-
їни на певний термін з метою реалізації державних 
програм розвитку пріоритетних галузей виробництва 
і структурної перебудови економіки України, включа-
ючи програми згідно з міждержавними договорами, 
а також виробництва кінцевої продукції (ст. 1).

Головне підприємство ПФГ – підприємство, ство-
рене відповідно до законодавства України, яке виро-
бляло кінцеву продукцію ПФГ, здійснювало її збут, 
сплачувало податки в Україні та офіційно представ-
ляло інтереси ПФГ в Україні та за її межами. Від-
повідно до Господарського кодексу України (ст. 125) 
промислово-фінансові групи не були юридичною 
особою і не підлягали державній реєстрації як 
суб’єкт господарювання. Тобто, промислово-фінан-
сові групи були лише економічною формою взаємо-
дії відповідних фінансових та промислових залеж-
них організацій і їх головного підприємства. 

Законом було передбачено такі переваги ПФГ. 
Підприємства одного технологічного ланцюгу, які 
входили до складу групи, могли використовувати 
механізм трансфертних цін. Вони могли розрахову-
ватися між собою за продукцію, що поставляється, 
не за ринковими цінами, а за більш низькими транс-
фертними цінами. Зручне також і часткове або повне 
перенесення платежів ПДВ з проміжних стадій реа-
лізації продукції однієї юридичної особи – поста-
чальника іншій юридичній особі – споживачеві на 
кінцевий у технологічному ланцюгу етап реаліза-
ції готової продукції. Тісна співпраця підприємств 
і банків у ПФГ забезпечувала економію дефіцитних 
обігових коштів та за рахунок цього збільшувала 
ефективність виробництва. 

Такий підхід відповідав інтересам держави та 
сприяв би перенесенню виробництва до вищих тех-
нологічних укладів. Можливість отримання позитив-
ного синергетичного ефекту усіма учасниками ПФГ 
була доведена нами на прикладі проектування тех-
нологічного ланцюжку металургійно-машинобудів-
ного виробництва в рамках однієї з українських ПФГ 
[8, с. 25]. Нами зазначено, що подовження техноло-
гічного ланцюжка виробництва продукції з більшої 
інноваційною складовою дозволяє б отримувати ряд 
ефектів: економічний (збільшення прибутку кожного 
учасника групи), бюджетний (збільшення бюджетних 
надходжень), соціальний (створення нових робочих 
місць), екологічний (зменшення частки шкідливого 
виробництва) ефектів. Утворення ПФГ відповідало 
державним інтересам підвищення ефективності 
використання невідновлюваної сировини, сприяло 
б інноваційному піднесенню країни в цілому. 

Однак, не зважаючи на очевидні переваги, ПФГ 
так і не набули розвитку в Україні. На наш погляд 
основними проблемами становлення вітчизняних 
ПФГ стали такі.

1. Зацікавленість власників ПФГ в експорті 
сировини, а не продукції вищих технологічних 
укладів. (Експорт сировини більш надійний, швид-
кий вид діяльності, що не потребує інвестування 
у високі технології та завоювання світового ринку). 
Пріоритет інтересів олігархів зумовив переривання 

технологічного ланцюжку на початкових стадіях 
виробництва та призвів до формування недоскона-
лих за структурою ПФГ.

2. Слабке залучення фінансового сектору зумо-
вило втрату інвестиційних можливостей ПФГ;

3. Тимчасовий характер ПФГ, обмеженість тер-
міну реалізації державної програми в рамках ПФГ, 
тобто відсутність чіткого стратегічного та опера-
тивного планування (для забезпечення стабільності 
в економіці України необхідно було б створювати 
ПФГ на невизначений термін).

4. Недостатня державна підтримка, відсут-
ність гарантії для залучення іноземного капіталу, 
надання інвестиційних кредитів, високі вимоги 
до обов’язкового мінімального розрахункового 
обсягу реалізації кінцевої продукції (еквівалент 
100 млн. дол. США), необхідного для отримання 
дозволу Кабінету Міністрів України на створення 
групи (значення еквівалентної суми необхідно було 
зменшити, тому що воно було малоймовірним для 
українських підприємств, необхідно було надати 
фінансову підтримку групам).

5. Можливість входження до групи лише одного 
банку, що обмежувало інвестиційні можливості 
групи, враховуючи невелику кількість українських 
банків з достатнім капіталом, спроможних сприяти 
реалізації значного обсягу кінцевої продукції, визна-
ченому законом України (необхідно було дозволити 
входити до складу групи двом і більше банкам).

6. Громіздкий і складний порядок формування 
ПФГ (необхідно було визначити структурну органі-
заційну будову, схему внутрішньо-групових відно-
син, форм і принципів корпоративного управління 
групою).

7. Невизначеність принципів ведення консолі-
дованого балансу групи, недосконалість системи 
оподаткування ПФГ (необхідно було створити від-
повідні методики урахування інтересів учасників 
групи, удосконалити правила ведення консолідова-
ного балансу).

8. Втрата головним підприємством ПФГ права 
на будь-які пільги з питань оподаткування, яке воно 
б мало згідно з чинним законодавством України 
(необхідно було залишити можливість отримання 
пільг головному підприємству на загальних умовах).

9. Звільнення головного підприємства та учас-
ників ПФГ від сплати митних зборів, імпортного 
або експортного мита відповідно у разі імпорту чи 
експорту проміжної продукції. Це сприяло перери-
ванню технологічного ланцюга створення продукції 
з більш доданою вартістю. Натомість необхідно було 
стимулювати виробництво кінцевої наукомісткої 
продукції у пріоритетних галузях промисловості. 

Перевага олігархічних інтересів над державними, 
недостатнє врахування світового досвіду, недоліки 
законодавства призвели до практично повної від-
сутності зазначених угрупувань в економіці кра-
їни. Протягом 10 років незалежності в Україні було 
створено і юридично оформлено лише одну ПФГ 
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
16 травня 2001 р. № 547. Цією постановою з метою 
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реалізації Комплексної програми розвитку кольо-
рової металургії України передбачено утворення 
терміном на 5 років промислово-фінансової групи 
«Титан» [6, с. 192]. Поруч з тим в Україні існувала 
значна кількість неофіційних і неформальних ПФГ. 
До найбільших неофіційних промислово-фінан-
сових груп (НПФГ) в економіці України станом на 
2009 рік можна було віднести НПФГ «Інтер-пайп» 
(з 2008 р., East One), ПФГ «Приват», НПФГ «Фінанси 
і Кредит», НПФГ «Укрсиб», НПФГ, «Систем Кепітел 
Менеджмент (СКМ)», табл. 1 [4, с. 202].

Особливістю створення українських ПФГ було 
те, що майже всі вони беруть початок з металургій-
ної промисловості. Усі гірничо-збагачувальні ком-
бінати України стали фундаментом неформальних 
промислово-фінансових груп. Підприємства маши-
нобудування так і не були залучені до складу груп 
в достатній мірі. Технологічні ланцюжки створення 
більш інноваційної продукції було перервано через 
спокусу спрощеного експорту сировини.

В результаті зазначених проблем ПФГ, створення 
яких планувалося для вирішення загальнодержав-
них завдань так і не отримали широкого розповсю-
дження, а з 2010 р. законодавче регламентування 
діяльності ПФГ зовсім зникло (Закон України 
«Про промислово-фінансові групи» втратив чинність 
на підставі Закону України № 2522-VI (2522-17) від 
09.09.2010). У 2010 р. з метою усунення надлишко-
вого регулювання Верховна Рада України визнала 
таким що втратив чинність Закон України "Про про-
мислово-фінансові групи в Україні. За ухвалення 

відповідного рішення проголосували 229 народ-
них депутатів з 275 зареєстрованих в сесійній залі. 
Було визнано існування прийнятого у 1996 р. Закону 
України «Про промислово-фінансові групи в Укра-
їні» не доцільним як з юридичної так і з економічної 
точки зору. Неможливість надання будь-якої фінан-
сової підтримки для реалізації проектів ПФГ поста-
вила під сумнів економічну доцільність їх створення 
у період економічної кризи [9]. На сьогодні тракту-
вання сутності промислово-фінансових формувань 
представлено в «Методичних рекомендаціях щодо 
організації проведення перевірок підприємств, які 
входять до складу фінансово-промислових груп, 
інших об'єднань та великих платників податків», 
що пояснюється зацікавленістю податкових органів 
у виявленні меж таких груп [10]. 

І хоча загальнонаціональний ефект синергії від 
поєднання металургії та машинобудування за під-
тримки фінансових установ є очевидним, без влад-
них заходів держави, без створення необхідної 
інституційної правової підтримки ПФГ, спокуса 
власників гірничо-збагачувальних комбінатів про-
давати через офшорні зони руду за іноземну валюту 
надто велика. Саме тому не подовжилися техноло-
гічні ланцюжки у вертикально-інтегрованих струк-
турах, а самі ПФГ, створення яких планувалося для 
вирішення загальнодержавних завдань так і не отри-
мали розповсюдження.

Історія свідчить, що усі розвинуті країни на 
етапі свого становлення, що актуально для України, 
завдяки виваженій політиці захищали свою обробну 

Таблиця 1
Найбільші неофіційні промислово-фінансові групи в економіці України

Назва 
НПФГ Галузева спеціалізація Промислові підприємства – основні учасники 

групи
Банки-

учасники
НПФГ  
«Інтер-
пайп»  

(з 2008 р. 
East One)

Трубна галузь, електроенер-
гетика, кольорова металургія, 
машинобудування, авіатранспорт, 
засоби масової інформації

Нижньодніпровський трубопрокатний завод, 
Новомосковський трубний завод, Нікопольський 
завод безшовних труб Niko Tube, Дніпросталь, 
Дніпропетровський втормет, Аеросвіт, телеком-
панії ICTV, СТБ, Новий канал та ін.

АБ «Кредит-
Дніпро»

НПФГ 
«Приват»

Банківська справа, гірничорудна 
промисловість, нафтова промисло-
вість, металургія, хімічна промис-
ловість, харчова промисловість

Орджонікідзевський ГЗК, Марганецький ГЗК, 
Південний ГЗК, «Суха балка», Запорізький 
завод феросплавів, Стаханівський завод феро-
сплавів, Дніпропетровський металургійний 
завод ім. Комінтерна Укрхіменерго, Дніпро азот, 
Укрнафта, Нафтохімік Прикарпаття, НПК «Гали-
чина», Ерлан, Запорізький жиркомбінат та ін.

ЗАТ «КБ 
«Приват-

банк», 
Акцент- анк, 
Москомпри-
ватбанк (РФ), 

Таоприват-
банк (Грузія)

НПФГ  
«Фінанси  
і Кредит»

Машинобудування, суднобуду-
вання, гірничорудна промисло-
вість, металургія, хімічна про-
мисловість

Ужгородський турбогаз, ХК «АвтоКраз», Суд-
нобудівний завод «Залив», Полтавський ГЗК, 
Ворскла-Сталь, корпорація «Артеріум», Стаха-
нівський завод технічного вуглецю та ін.

Банк 
«Фінанси 
і Кредит»

НПФГ  
«Укрсиб»

Банківська справа, хімічна про-
мисловість, будівельна галузь, 
харчова промисловість

Азот (м. Черкаси), Хімволокно (м. Чер-
каси), Харківметропроект, Олександріябуд, 
Мереф’янський склозавод, Куп’янський цукро-
вий завод, Пархомівський цукровий завод та ін.

Укрсиббанк

ПФГ  
«Систем 
Кепітел 

Менедж-
мент 

(СКМ)»

Металургія, машинобудуван ня, 
енер гетика, теле комуні кації, 
вугіль на промисловість, харчова 
промисловість, банківська та 
страхова справа, засоби масової 
інформації, банківська справа і 
страхування

«Азовсталь», Єнакіївський металургійний завод, 
Харцизький трубний завод, Метален, Північний 
ГЗК, Центральний ГЗК, Донбаська паливно-
енергетична компанія, Авдіївський коксохі-
мічний завод, Краснодонвугілля, Донецьккокс, 
«Маркохім», «Східенерго», Лем-транс, СК 
«Аска», ТРК «Україна» та ін.

Перший 
Український 
Міжнарод-
ний банк 

Донміськбанк
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промисловість. Для України як ніколи актуальна про-
блема втрати контролю над національними сировин-
ними ресурсами. Відомо, що розвиток експортно-
сировинної орієнтації найгірший варіант інтеграції 
в світовий співтовариство.

Металургійна галузь України відноситься до 
базових галузей національної економіки. Без мета-
лургії неможливий розвиток будівництва, тран-
спорту, важкого машинобудування, а тому і нау-
ково-технічний прогрес у цих галузях. Металургія 
забезпечує понад 40% валютних надходжень країни. 
При цьому більшу частину в ній займає експорт сиро-
вини. Україна збільшує видобування корисних копа-
лин при зменшенні виготовлення сталі та прокату, 
незначному збільшенні виробництва чавуну та труб, 
що свідчить про експортну орієнтацію вітчизняних 
металургії. В Україні переважає виробництво III та 
IV технологічних укладів, у той час, як усі розвинуті 
країни мають за основний V і розвивають VI техно-
логічний уклад. У період стрімкого інноваційного 
розвитку, вільної міжнародної торгівлі та глобаліза-
ції це фактичне означає, що Україна свідомо займає 
нішу сировинних придатків. 

Інтегровані структури типу ПФГ стали відправ-
ними точками економічного зростання в провідних 
індустріально розвинених країнах. Вони є своєрід-
ним каркасом економіки розвинутих країн і світо-
вого господарства в цілому. Вважаємо, що лише такі 
потужні інтегровані структури як промислово-фінан-

сові групи можуть відстоювати державні інтереси та 
стати гідними учасниками світового ринку. 

Висновки. Таким чином, основними пробле-
мами утворення ефективних ПФГ в Україні стали: 
пріоритет інтересів власників ПФГ над інтересами 
держави та недоліки законодавчої бази. В правовому 
полі України були відсутні прямі важелі впливу на 
діяльність ПФГ, виявлено проблеми щодо реєстра-
ції, формування та діяльності ПФГ. Відсутня чітка 
економічна політика держави щодо підтримки націо-
нального виробництва більш високих технологічних 
укладів в рамках ПФГ. 

Вважаємо, що існує термінова необхідність 
повторного закріплення поняття фінансово-промис-
лова група та виділення його в окремий інститут гос-
подарського права. Необхідно врахувати негативний 
досвід становлення першої хвилі українських ПФГ: 
надати фінансову підтримку учасникам, що виготов-
ляють кінцеву продукцію більш доданої вартості, 
врегулювати механізм отримання кредитів, удо-
сконалити законодавчу базу. Держава має створити 
умови для побудови таких ПФГ – точок зростання 
інноваційного піднесення, що наблизять Україну 
до параметрів передових індустріально розвинутих 
країн. Об’єктом державної підтримки мають бути 
конкретні проекти з означеною ефективністю. Така 
політика дозволить зростити власні інтегровані 
структури, які будуть конкурентоспроможними на 
світовому ринку.
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ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВЫХ ГРУПП  
В УКРАИНЕ: АНАЛИЗ ОШИБОК

Федорова Ю.В.
кандидат экономических наук, доцент,
Украинская инженерно-педагогическая академия

Статья раскрывает специфику и проблематику становления украинских промышленно-финансовых групп. 
Определены приоритетные области их возникновения, подчеркнут их неформальный статус. Выявлены несо-
ответствие интересов государства интересам владельцев групп и существенные недоработки законодательной 
базы, как основные причины исчезновения промышленно-финансовых групп в Украине. Подчеркнуто важ-
ная роль промышленно-финансовых групп в стратегическом развитии государства. Отмечена необходимость 
исправления ошибок и повторной разработки механизма создания и становления промышленно-финансовых 
групп, как точек экономического роста Украины.
Ключевые слова: интегрированные структуры, технологическая цепочка, вертикальная интеграция, иннова-
ционное развитие.

EXPERIENCE OF FORMATION OF INDUSTRIAL FINANCIAL GROUPS  
IN UKRAINE: ANALYSIS OF MISTAKES

Fedorova Y.V.
Ph.D in economics
Ukrainian Engineering Pedagogical

The article reveals the specifics and problems of the formation of Ukrainian industrial-financial groups. The priority 
areas of their occurrence are determined, their informal status is underlined. The main reasons for the disappearance of 
industrial and financial groups in Ukraine are revealed. This discrepancy of interests of the state interests of the owners 
of the groups and significant defects of the legislation. Emphasized the important role of industrial and financial groups 
in the strategic development of the state. The necessity of correcting mistakes and re-developing the mechanism for 
the creation and formation of industrial-financial groups as points of economic growth in Ukraine was noted.
Keywords: integrated structures, technological chain, vertical integration, innovative development.
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У статті розглянуто сучасний стан системи державного фінансового контролю, це обґрунтовано 
постійним реформуванням законодавчої бази державного фінансового контролю та його системи 
в цілому. Авторами дослідження взято до уваги концепцію реалізації державної політики у сфері 
реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року. У дослідженні виявлено 
проблеми державного фінансового контролю які потребують розв’язання, визначено шляхи і способи 
розв’язання цих проблем, а також запропоновано удосконалення (через вдосконалення законодавчої 
бази згідно з вимогами європейської спільноти ) та подальший розвиток системи державного фінан-
сового контролю в умовах євроінтеграції.
Ключові слова: фінансовий контроль, державний фінансовий контроль, реформування, євроінтеграція.

Постановка проблеми. Ефективне використання 
бюджетних коштів залишається і досі однією із сут-
тєвих проблем виконання бюджету особливо за умов 
обмеження обсягів державних ресурсів. Держав-
ний фінансовий контроль (далі – ДФК ) наразі зна-
ходиться на етапі реформування згідно з вимогами 
європейської спільноти, саме це свідчить про те, що 
ДФК це важлива функція управління національною 
економікою України. В умовах сьогодення виникла 
потреба у адаптації ДФК до міжнародних стандар-
тів з метою підвищення прозорості, підзвітності та 
ефективності діяльності органів державної влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у розв’язання питання реформування 
системи державного фінансового контролю в Укра-
їні зробили такі провідні вчені як: Дікань Л.В., 
Слободяник Ю.Б., Чумакова І.Ю., Хмельков А.В., 
Шевчук О.А. та інші вчені-економісти. Автори 
наголошують на необхідності зміни системи фінан-
сового контролю, зокрема через вдосконалення 
законодавчого, нормативного та методичного забез-
печення. Варто зазначити, що на сьогодні відсутні 
теоретичні розробки, пов’язані з реформуванням 
системи фінансового контролю згідно з міжнарод-
ними вимогами.

Метою роботи є аналіз існуючої системи держав-
ного фінансового контролю в Україні та обґрунту-
вання шляхів удосконалення в умовах євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Світова фінан-
сова криза вплинула на фінансову систему нашої 
держави, це відобразилось у зростанні ефективності 
формування, розподілу та перерозподілу державних 
ресурсів. Тому зросла роль державного фінансового 

контролю, який покликаний на підвищення значення 
економічного розвитку України.

Державний фінансовий контроль є однією з важ-
ливих функцій державного управління, оскільки 
є інструментом реалізації фінансової політики дер-
жави, забезпечує процес формування і ефективного 
використання фінансових ресурсів держави для 
досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів. 
Варто зазначити, що саме у від ефективності держав-
ного фінансового контролю залежить економічне та 
політичне благополуччя нації.

Дискусії щодо функціонування системи фінансо-
вого контролю в Україні часто зводяться до питань 
розподілу повноважень між різними її органами та 
пошуку відповіді на запитання типу: як удоскона-
лити роботу діючої системи фінансового контролю. 
Безумовно, це питання заслуговує серйозної уваги. 

В сучасних умовах державний фінансовий контр-
оль відіграє велике значення, важливість якого в еко-
номіці держави зумовлена його місцем та роллю 
в усіх сферах суспільного відтворення. Крім цього, 
державний фінансовий контроль є обов’язковою 
умовою успішного функціонування фінансової сис-
теми будь-якої держави та головною функцією її 
управління.

Подальший аналіз вітчизняної та міжнародної 
наукової літератури дозволив за допомогою матрич-
ного підходу узагальнити комплекс проблемних 
питань пов’язаних з реформуванням державного 
фінансового контролю, та виокремити ті з них, які 
потребують негайного розв’язання (табл. 1).

Аналізуючи табл. 1, слід зауважити, що 
одним з найважливіших питань, на думку автора, 
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є визначення категоріально-понятійного апарату 
в сфері державного фінансового контролю.

По суті, сьогодні система державного контролю 
є простим набором міністерств, відомств і установ, 
які виконують неузгоджені, роз’єднані й невпо-
рядковані контрольні функції. Ці функції, статус 
і сфери контрольної діяльності визначаються різно-
манітними законами, указами Президента України, 
постановами уряду й інших нормативно-правових 
актів. Часто згадані законодавчі та правові акти 
не лише не забезпечують системність державного 
фінансового контролю, а, навпаки, спричиняють 
дублювання й паралелізм у його здійсненні. Все це 
свідчить про те, що назріла нагальна потреба ство-

рення єдиної системи державного фінансового 
контролю в країні [2].

Враховуючи зазначене, автором пропонується 
наступна змістовна модель структурних елементів 
державного фінансового контролю (рис. 1).

В сьогоднішніх умовах євроінтеграційного праг-
нення України постають питання вдосконалення дер-
жавного фінансового контролю згідно з вимогами 
європейської спільноти в системі діяльності уряду, 
ці питання стали предметом обговорень Кабінету 
Міністрів з міжнародними фінансовими інституці-
ями. Варто зауважити, що європейські прагнення та 
європейський вибір України повинен базуватися на 
конкретних аспектах у сфері соціально-економіч-

Таблиця 1
Матриця проблемних питань пов’язаних з реформуванням державного фінансового контролю
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Побудова системи державного фінансового контролю - - - - + - -
Визначення місця державного фінансового контролю в системі державних 
фінансів - - - + + + -

Встановлення категоріально-понятійного апарату  державного фінансо-
вого контролю + + - + + + -

Визначення об’єктів державного фінансового контролю - - - + + - -
Методологія державного фінансового контролю - - - - - - -
Принципи проведення державного фінансового контролю - - - - - - -
Протиріччя нормативно-законодавчого забезпечення проведення держав-
ного фінансового контролю - - - - + - -

Обґрунтування єдиної методики проведення державного фінансового 
контролю - + - - + - -

Умови здійснення державного аудиту - - - - + + -
Узгодженість та координація дій державних аудиторів та ревізорів - - - - - - -

Джерело: узагальнено авторами

 

Державний фінансовий 
контроль

Мета державного фінансового 
контролю

Об’єкти державного 
фінансового контролю

Суб’єкти державного 
фінансового контролю

Види державного фінансового 
контролю

Форми державного фінансового 
контролю

Ефективність державного 
фінансового контролю

Методи державного 
фінансового контролю

Принципи державного 
фінансового контролю

Рис. 1. Змістовна модель структурних елементів  
системи державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм
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них відносин, які знайшли відображення в прийня-
тих урядом Плані дій Україна – ЄС. Особливої уваги 
заслуговують питання державного фінансового 
контролю. За результатами аналізу існуючої сис-
теми державного фінансового контро лю в Україні, 
її порівняння із сучасною типовою моделлю країн 
ЄС визначено ряд прогалин у вітчизняній системі 
контролю.

Провівши діагностику функціонування сучасної 
системи державного фінансового контролю в Укра-
їні, виявлено, що система державного фінансового 
контролю, яка функціонує на сьогодні в Україні, 
лише частково враховує основні принципи систем 
державного фінансового контролю країн ЄС, проте 
вона повинна враховувати традиції країни у сфері 

державного управління, існуючий державний та 
адміністративно-територіальний устрій і процес 
його удосконалення, бути узгоджена із загальними 
принципами та пріоритетами фінансової (зокрема, 
в бюджетному процесі) і майнової політики, а також 
з процесом реформ, що відбуваються у цій сфері [2].

Урядом України в травні 2018 року було роз-
роблено Концепцію реалізації державної політики 
у сфері реформування системи державного фінансо-
вого контролю до 2020 року в якій було виокремлено 
проблеми у сфері державного фінансового контро лю, 
а також Шляхи і способи розв’язання виокремлених 
проблем та очікувані результати від реалізації цієї 
Концепції. Основні аспекти, що викладені в цій Кон-
цепції наведено на рис. 2.

Рис. 2. Проблеми реформування ДФК та шляхи іх розв’язання згідно з Концепцією
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Як видно з рис. 2, існує багато проблем рефор-
мування державного фінансового контролю, які 
виокремлено в Концепції, ці проблеми ще додатково 
можуть бути доповненні. Наприклад, зменшеним 
обсягом заходів, які вживають органи Держаудит-
служби на несумлінних керівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів 
господарювання та порушників фінансової дисци-
пліни, бюджетного законодавства, невиконання ними 
законних вимог органів Держаудитслужби. Ще одна 
проблема, це низька спроможність розпорядників 
бюджетних коштів до впровадження та розвитку вну-
трішнього контролю через недостатній рівень усві-
домлення сутності державного внутрішнього фінан-
сового контролю та відповідальності за результати їх 
діяльності, зокрема перед суспільством.

Також обмеженість доступу до інформаційних 
ресурсів (бази даних, реєстри, автоматизовані сис-
теми), зокрема через відсутність в окремих випадках 
або недосконалість механізму обміну інформацією 
між відповідними державними органами, брак ефек-
тивної взаємодії органів контролю між собою є над-
звичайно важливим аспектом в діяльності системи 
державного фінансового контролю.

Низький рівень охоплення контролем місцевих 
бюджетів органами Держаудитслужби через недо-
статність відповідного кадрового та фінансового 
ресурсу знижує ефективність проведення держав-
ного фінансового контролю.

Виникає необхідність докорінної зміни системи 
навчання та підвищення кваліфікації державних 
аудиторів, упровадження у вітчизняну практику 
міжнародних підходів постійного професійного роз-
витку, збільшення ресурсів на зазначені цілі, активне 
залучення міжнародних донорських організацій.

Вирішення цих проблем можливе за умови 
вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на 
реформування та підвищення ефективності держав-
ного фінансового контролю. 

Реформування системи державного фінансового 
контролю в Україні та розвиток органів ДФК узго-
джується з наступними документами: середньостро-
ковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, 
Стратегія реформування системи управління дер-
жавними фінансами на 2017-2020 роки, Стратегія 
сталого розвитку «Україна-2020».

Кардинально змінилась політична й економічна 
обстановка у світі, але у питаннях контрольної 
діяльності все залишилося по-старому. Необхідна 
система заходів, система постійно діючого, безупин-
ного державного незалежного контролю над вико-
ристанням бюджетних коштів і державної власності 
як основного предмета наживи казнокрадів. Проте, 
така система повинна не тільки забезпечувати інтер-
еси держави, а й враховувати інтереси тих суб'єктів, 
на діяльність яких спрямований цей контроль. 
Тільки така модель взаємовідносин зможе забезпе-
чити з одного боку збереження державних грошей, 
а з іншого – ефективного функціонування суб’єктів 
господарювання.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших досліджень у даному напрямку. Таким 
чином, можна зробити висновок, що реалізація 
наведеної концепції наблизить систему державного 
фінансового контролю до міжнародних вимог. Впро-
вадження реформування ефективної системи фінан-
сового контролю України на євроінтеграційних заса-
дах дозволить гармонізувати існуючу систему ДФК 
та дасть змогу на раціональне використання держав-
них коштів, створення системи державного фінан-
сового контролю та забезпечення її ефективного 
функціонування, звичайно, потребують подальших 
досліджень щодо пошуку конкретних форм, мето-
дів і технологій реалізації. Виникає необхідність 
в об'єктивному та ґрунтовному аналізі можливих 
наслідків впровадження запропопонованих рекомен-
дацій з використанням іноземного досвіду форму-
вання системи державного фінансового контролю.

 

Реалізація 
Концепції

Удосконалення управління та 
використання державних 

ресурсів органами державної 
владиЗміцнення фінансово-бюджетної

дисципліни

Мінімізація зловживання у 
сфері використання державних 

ресурсів

Розвиток правової та 
методологічної бази 

функціонування 
Держаудитслужби, яка 

враховуватиме кращі практики 
ЄС та існуючі потреби України.

Створення цілісної та 
ефективної системи державного 

фінансового контролю

Рис.3. Очікувані результати від реалізації Концепції
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В статье рассмотрено современное состояние системы государственного финансового контроля, это обосно-
ванно постоянным реформированием законодательной базы государственного финансового контроля и его 
системы в целом. Авторами исследования были взяты во внимание концепцию реализации государственной 
политики в сфере реформирования системы государственного финансового контроля до 2020 года. В иссле-
довании выявлены проблемы государственного финансового контроля требующих решения, определены пути 
и способы решения этих проблем, а также предложено усовершенствование (через совершенствование зако-
нодательной базы в соответствии с требованиями европейского сообщества) и дальнейшее развитие системы 
государственного финансового контроля в условиях евроинтеграции.
Ключевые слова: финансовый контроль, государственный финансовый контроль, реформирования, евро интеграция.
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The article deals with the current state of the system of state financial control, which is substantiated by the constant reformation 
of the legislative framework of the state financial control and its system as a whole. The authors of the study took into account 
the concept of implementation of state policy in the field of reforming the system of state financial control by 2020. The research 
revealed the problems of public financial control that need to be solved, identified ways and means of solving these problems, and 
also proposed improvements (through the improvement of the legislative framework in accordance with the requirements of the 
European community) and further development of the system of state financial control in the conditions of European integration.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ  
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЬЮ ПІДПРИЄМСТВА

Шепелюк В.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри національної економіки та фінансів
Університету економіки та права «КРОК»

У статті досліджено трактування терміну «контролінг» та «фінансовий контролінг», за результатами 
якого уточнено це поняття. Розкрито сутність фінансового контролінгу його мета та основні методі 
та інструменті. За допомогою визначення мети, сутності контролінгу, було обґрунтовано доцільність 
впровадження фінансового контролінгу в систему управління підприємством.
Ключові слова: аналіз, контролінг, підприємство, підсистема, планування, система, управлінське 
рішення, управління підприємством, фінансовий контролінг.

Постановка проблеми У сьогоднішній економіч-
ній ситуації неодмінними умовами вдосконалення 
методів управління є повне використання внутрішніх 
можливостей підприємства, тобто створення дієвої 
системи внутрішнього контролю, а також дослі-
дження нової концепції інформації та управління. 
До таких новацій відноситься практика впровадження 
фінансового контролінгу, що потребує методичної 
підтримки та розробки пропозицій щодо побудови 
його впровадження на підприємствах України. 

Мета дослідження. є висвітлення суті фінансо-
вого контролінгу та дослідження його ролі й місця 
в системі управління підприємством, систематизація 
наукових підходів вітчизняних та зарубіжних учених 
до трактування терміну «контролінг», навести його 
основні характеристики та обґрунтування доціль-
ності застосування його в системі управління під-
приємством.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження з розвитку та впровадження контр-
олінгу в Україні і зарубіжних країнах здійснювались 
В.В. Верещагіним, І.І. Цигиликом, О.В. Оліфіровим, 
О.І. Благодатним, Е. Майером, Д. Ханом, A.M. Крам-
лінським, Н.І. Оленевим, Ф.Г. Примак, С.Г. Фалько 
і Н.Г. Данілочкіною та іншими вітчизняними та зару-
біжними вченими.

Але на сьогодні економічні дослідження з цього 
напряму не є однозначними і потребують подальшого 
вдосконалення системи фінансового контролінгу.

Виклад основного матеріалу. Управління 
фінансами, як найважливіша сфера діяльності будь-
якого підприємства, зумовлює необхідність побу-
дови цілісної концепції, що дасть змогу на підставі 
об'єктивної та суб'єктивної інформації приймати 
оптимальні й реальні рішення, які сприятимуть під-
вищенню ефективності їх функціонування.

Сучасна система управління підприємством це 
складний процес, планування, організації, мотивації, 
контролю й регулювання дій персоналу, постановки 
стратегічних цілей і тактичних завдань підприєм-
ства, ухвалення управлінських рішень і забезпе-
чення їх виконання. 

Сьогодні ефективне управління підприємством 
вимагає створення інформаційної системи, яка 
б забезпечувала якісні, надійні та своєчасні дані 
для прийняття керівниками управлінських рішень. 
Такою інформаційною системою на підприємстві 
виступає контролінг. Контролінг є компонентом 
управління, забезпечує його інформацією для коор-
динації, організації та регулювання об’єктів.

На жаль більшості підприємств України контро-
лінг ще не сформувався як цілісна система збору, 
аналізу, інтерпретації і представлення корисної 
інформації підприємства з ціллю прийняття на її 
основі оперативних, тактичних та стратегічних 
рішень. Відсутня єдина методична база формулю-
вання контролінгу як системи. Тому виникає питання 
у більшості керівників: яким же повинен бути сучас-
ний контролінг.

Однією з причин виникнення сучасної кризо-
вої ситуації на багатьох українських підприємствах 
є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані 
та помилкові дії керівництва привели велику кіль-
кість суб'єктів господарювання на межу банкрут-
ства. Істотним фактором, який зумовлює прийняття 
неправильних управлінських рішень, є відсутність 
на вітчизняних підприємствах ефективної системи 
контролінгу.

Контролінг – нова концепція інформації та 
управління, що забезпечує підтримку внутрішнього 
балансу підприємства шляхом формування інформа-
ції про витрати і прибутки та надання її керівництву 
для прийняття оптимальних управлінських рішень.

До Німеччини термін «контролінг» потрапив 
з Америки, де, в основному, відбувався розвиток 
контролінгу як концепції. В Німеччині у 1971 р. 
німецьким ученим доктором Альбрехтом Дайле було 
засновано Академію контролінгу. Під контролінгом 
А. Дайле розумів процес, що дозволяє оволодіти еко-
номічною ситуацією на підприємстві [4, с. 12]. В той 
же час у Великобританії і США укорінився термін 
«управлінський (внутрішньогосподарський) облік», 
хоча працівників, до чиїх посадових обов'язків вхо-
дить ведення управлінського обліку, там називають 
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контролерами. В Україні використовують обидва 
терміни: і контролінг, і управлінський облік.

Існують різні підходи щодо визначення цього 
терміну. В своїх працях Ман Р. і Майер Е. бачать 
контро лінг як процес управління майбутнім для 
забезпечення довгого функціонування підприємств 
і його структурних одиниць [4, с. 13]. 

Думки українських вчених-економістів у визна-
чені суті контролінгу розділяються.

На приклад, Пушкар М.С. під контролінгом 
розуміє концепцію ефективного управління еконо-
мічним об'єктом з метою забезпечення його ста-
лого і тривалого існування в постійно змінюваному 
середовищі [6, с. 12]. 

О.І. Благодатний відмічає, що контролінг – це 
сучасна концепція управління діяльністю підприєм-
ства, яка координує і об'єднує спроби різних служб 
і підрозділів для досягнення поставленої мети 
[1, с. 6]. Дане визначення не уточнює якої саме 
поставленої мети допомагає досягти контролінг.

О.В. Оліфіров зазначає, що контролінг – це сучасна 
технологія управління, орієнтована на досягнення кін-
цевих результатів діяльності підприємства [5, с. 11].

На думку Цигилика І.І. контролінг – це система 
спостереження та вивчення поведінки внутрішнього 
економічного механізму конкретного підприємства 
і розробка шляхів для досягнення мети, яку воно 
ставить перед собою [10, с. 11].

Сухарева Л.А. та Петренко С.Н. вважають, що 
контролінг можна представити системою, яка роз-
виває використовуванні ним традиційні бухгалтер-
ські, аналітичні й інші прийоми та засоби, вивчає 
проблеми, що дозволяє виробити необхідні управ-
лінські рішення як оперативного, так і стратегічного 
характеру [7, с. 10]. Також, за їхнім твердженням, 
система контролінгу – це принципово нова концеп-
ція інформації й управління, яку можна визначити 
як обліково-аналітичну систему, яка реалізує синтез 
елементів обліку, аналізу, контролю, планування, яка 
забезпечує як оперативне, так і стратегічне управ-
ління процесом досягнення цілей і результатів діяль-
ності підприємства [7, с. 8].

В основу контролінгу сучасними українськими 
економістами покладено відслідковування най-
важливіших сфери діяльності: облік, аналіз та пла-
нування результатів, контроль, аналіз потенціалу 
підприємства, пошук «вузьких місць», зростання 
підприємства, стратегія просування товару на ринок, 
управління стратегічним розвитком.

Роль контролінгу, в системи управління є отри-
мання інформації, що характеризує діяльність під-
приємства також складових його оточуючого середо-
вища і координація на цій основі діяльності системи 
внутрішньогосподарського контролю з метою досяг-
нення намічених завдань чи цілей. Контролінг пови-
нен реагувати на слабкі сигнали, тобто отримувати 
завчасну інформацію, оперативно втручатися у про-
цеси, які загрожують підприємству, виявляти та 
послаблювати вплив несприятливих тенденцій.

У сучасній практиці управління контролінг 
розглядають як систему, яка включає в себе такі 

елементи фінансовий контролінг, інвестиційний 
контролінг, конролінг персоналу, маркетинговий 
контролінг та інші елементи залежно від специфіки 
діяльності підприємства. 

Основним елементом системи управління 
є фінансовий контролінг, так як мета будь-якої сис-
теми управління підприємством є отримання макси-
мального прибутку. 

Заслуговує уваги точка зору вітчизняних дослід-
ників до трактування терміну «фінансовий контро-
лінг». На думку М.І. Татарчук трактує фінансовий 
контролінг як контролюючу систему, що забезпечує 
концентрацію контрольних дій на найбільш пріо-
ритетних напрямках фінансової діяльності підпри-
ємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних 
показників від запланованих і прийняття оператив-
них управлінських рішень, які забезпечать нормалі-
зацію цих показників [9].

О.О.Коковіхіна стверджує що, фінансовий 
контро лінг – це підсистема контролінгу підпри-
ємства, що здійснює орієнтоване на результат 
управління фінансами підприємства за допомогою 
використання методів і інструментів фінансового 
менеджменту, забезпечення безперервного потоку 
внутрішньої і зовнішньої інформації для ухвалення 
управлінських рішень [3].

На думку С.В. Івахненкова, О.В. Мелих фінан-
совий контролінг є інтегрованою підсистемою при-
йняття управлінських рішень щодо пріоритетних 
напрямків фінансової діяльності підприємства, яка 
базується на комплексному аналізі даних бухгалтер-
ського обліку, внутрішнього контролю та передбачає 
узгодження фінансових аспектів функціонування 
усіх підрозділів підприємства [2]. 

З точки зору О.О. Терещенка фінансовий контро-
лінг – є системою інформаційного забезпечення 
координації всіх підсистем управління і передба-
чає використання методів і процедур із бюджету-
вання, стратегічного планування, управлінського 
обліку, фінансової діагностики, інвестор-рілейшенз, 
управління ризиками і внутрішнього контролю, які 
у сукупності зорієнтовані на підвищення ефектив-
ності фінансово-економічних рішень і збільшення 
вартості компанії [9].

Таким чином, узагальнюючи різноманітні трак-
тування вітчизняних вчених, можна зазначити, що 
основною метою фінансового контролінгу у сис-
теми управління є забезпечення постійної ефектив-
ної діяльності підприємства, як в поточному, так 
і у майбутньому періоді за допомогою фінансових 
інструментів та орієнтація управлінського процесу 
на отримання прибутку і зростання вартості капіталу 
та мінімізацію фінансових ризиків.

Фінансовий контролінг – це система управління, 
яка дає змогу досягати оперативні та стратегічні цілі 
підприємства. Застосування фінансового контролінгу 
в управлінні підприємством потребує використання 
конкретних методів та інструментів. До основних 
методів та інструментів фінансового контролінгу 
належать: система директ-костинг та стандарт-
кост, аналіз точки беззбитковості, АВС-аналіз, 
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функціонально-вартісний аналіз, SWOT-аналіз (ана-
ліз сильних і слабких сторін на підприємстві), бюдже-
тування, бенчмаркінг, портфельний аналіз, система 
раннього попередження та реагування.

Однією з головних причин виникнення та втілення 
концепції фінансового контролю стала необхідність 
у системній інтеграції різних аспектів управління 
бізнес – процесами в організаційній системі. Осно-
вною метою фінансового контролінгу в сучасних 
умовах підприємства є формування у менеджерів 
сучасних вимог з концептуальних аспектів управ-
ління підприємством на базі інтегрування та спря-
мування діяльності різних служб та підрозділів на 
досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Система фінансового контролінгу на підприєм-
стві є водночас постачальником і споживачем інфор-
мації для менеджерів. Тому у структурі підприємства 
варто створити службу фінансового контролінгу, яка 
може бути в складі фінансової служби на підприєм-

стві. Запровадження системи фінансового контро-
лінгу на підприємстві дасть змогу підвищити рівень 
його ліквідності, ділової активності, прибутковості, 
фінансової стійкості, збільшити ефективність вико-
ристання фінансових ресурсів, поліпшити опера-
тивність та якість прийняття управлінських рішень, 
запобігти виникненню кризових економічних ситуа-
цій, ідентифікувати причини фінансових проблем та 
сприяти їх ефективному усуненню. 

Висновки: Україні просто необхідно активно 
формувати фінансовий контролінг в системи управ-
ління. Застосування даної системи дасть можливість 
підприємствам України підвищити рівень координо-
ваності процесів планування, контролю, обліку, ана-
лізу, забезпечити виробничі процеси відповідними 
методами та засобами, які необхідні для якісного 
вирішення управлінських рішень. Ця система могла 
б стати важливим інструментом виводу українських 
підприємств з кризового стану.
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МЕСТО И РОЛЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
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В статье исследованы термин «контроллинг» и «финансовый контроллинг», по результатам которого уточнено 
это понятие. Раскрыта сущность контроллинга, его цель и основные методы и инструменты. С помощью опре-
деление цели, сущности контроллинга, была обоснована целесообразность ведение финансового контрол-
линга в систему управления предприятием..
Ключевые слова: анализ, контроллинг, предприятие, подсистема, планирование, система, управленческое 
решение, управление предприятием, финансовый контроллинг.
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THE PLACE AND ROLE OF CONTROLLING  
IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE ACTIVITIES

Shepeluk V.A
Ph.D. in еconomics
University of Economics and law «KROK»

The article examines the interpretation of the term "controlling" and "financial controlling", the results of which 
clarified this concept. The essence of management accounting, its purpose and basic method and the tool. By means of 
definition of the purpose, essence of controlling, expediency of introduction of controlling in system of management 
of the enterprise was proved.
Keywords: analysis, controlling, enterprise, subsystem, planning, system, management decision, enterprise 
management, financial controlling.



106

# 1 (23) 2019

НОТАТКИ


