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УДК 339.138

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ  
В ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

З ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

IMPLEMENTATION OF MARKETING STRATEGIES  
IN THE PRACTICAL ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

FOR THE PRODUCTION OF ORGANIC PRODUCTS

Багорка М.О. 
доктор економічних наук, доцент кафедри маркетингу
Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Bahorka Mariia
Doctor of Economics, 
Associate Professor of Marketing Department,
Dnipro State Agrarian and Economic University

Стаття присвячена обґрунтуванню маркетингових стратегій, їх місії і цілей для екологічно орієнтованого 
господарювання аграрних підприємств; проведенню комплексного аналізу та оцінки чинників зовніш-
нього середовища для низько-, середньо- і великотоварних аграрних підприємств, визначенню їх силь-
них і слабких сторін, можливостей і загроз та розробленню альтернативних стратегій розвитку для даних 
груп підприємств. В статті запропоновано концепцію формування маркетингових стратегій аграрних під-
приємств, що реалізують сертифіковану органічну продукцію, за трьома товарними групами, на підставі 
попередньої оцінки чинників семантичного диференціалу зовнішнього середовища та зваженої оцінки за  
SWOT-аналізом сильних і слабких сторін, можливостей і загроз на стадіях банкрутства, стагнації, традицій-
ного і прогресивного їх розвитку. 
Ключові слова: маркетингові стратегії, аграрні підприємства, товарні групи підприємств, органічне виробни-
цтво, стратегії розвитку.

Статья посвящена обоснованию маркетинговых стратегий, их миссии и целей для экологически ориентирован-
ного хозяйствования аграрных предприятий; проведению комплексного анализа и оценки факторов внешней 
среды для низко-, средне- и крупнотоварных аграрных предприятий, определению их сильных и слабых сто-
рон, возможностей и угроз и разработке альтернативных стратегий развития для данных групп предприятий. 
В статье предложена концепция формирования маркетинговых стратегий аграрных предприятий, реализую-
щих сертифицированную органическую продукцию, по трем товарным группам, на основании предваритель-
ной оценки факторов семантического дифференциала внешней среды и взвешенной оценки SWOT-анализом 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз на стадиях банкротства, стагнации , традиционного и про-
грессивного их развития.
Ключевые слова: маркетинговые стратегии, аграрные предприятия, товарные группы предприятий, органи-
ческое производство, стратегии развития.

The article is devoted to substantiation of marketing strategies, their mission and goals for ecologically oriented 
management of agrarian enterprises; carrying out a comprehensive analysis and assessment of environmental factors 
for low-, medium- and large-scale agricultural enterprises, identifying their strengths and weaknesses, opportunities 
and threats, and developing alternative development strategies for these enterprise groups. The article proposes the 
concept of formation of marketing strategies of agrarian enterprises that implement certified organic products in three 
product groups on the basis of preliminary estimation of the factors of the semantic differential of the external environ-
ment and the weighted assessment of the SWOT analysis of strengths and weaknesses, opportunities and threats at the 
stages of bankruptcy, stagnation , traditional and progressive development.
Keywords: marketing strategies, agrarian enterprises, commodity groups of enterprises, organic production, develop-
ment strategies.

Постановка проблеми. Важливим стратегіч-
ним завданням сучасної аграрної політики України 
є задоволення зростаючого попиту споживачів на 
екологічно чисті й безпечні для здоров’я людей про-
дукти харчування. В цьому контексті розвиток під-
приємств з виробництва органічної продукції в Укра-
їні набуває великого значення, зокрема через зміну 
ставлення агровиробників до процесу виробництва, 

який має ґрунтуватися на прогресивних природо-, 
ресурсо- й енергозберігаючих технологіях, з метою 
задоволення продовольчих потреб населення, зміни 
свідомості споживачів агропродукції, забезпечення 
конкурентоздатності галузі. 

У світовій практиці органічне агровиробни-
цтво є найпоширенішим альтернативним методом 
ведення сільського господарства і майже всі країни 
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світу намагаються зробити виробництво продуктів 
харчування більш екологічним. Тренди організа-
ції органічного виробництва в Україні свідчать про 
достатньо високі темпи розвитку малих і середніх 
господарств з високим рівнем товарності виробле-
ної органічної продукції. В той же час стан аграрних 
товаровиробників ускладнюється тим, що зараз в 
Україні відсутня не лише системність, а й комплек-
сність аграрної політики, тобто практично не засто-
совуються економічні методи управління та стиму-
лювання виробників органічної продукції. Також 
аграрні підприємства не мають достатнього досвіду 
та інструментів маркетингового стратегічного управ-
ління, які б дозволили ефективно функціонувати в 
умовах наростаючої конкуренції, при непередбачу-
ваних і динамічних змінах зовнішнього оточення. 
Тобто існуючі умови господарювання аграрних під-
приємств на сьогодні не забезпечують ефективного 
використання засобів маркетингу.

Для підвищення конкурентоспроможності та забез-
печення ефективної діяльності підприємств з вироб-
ництва і реалізації органічної продукції необхідно 
обґрунтувати маркетингову стратегію з точки зору її 
екологічної спрямованості і забезпечити її імплемен-
тацію у всіх функціональних сферах агробізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчиз-
няні науковці зробили значний внесок у розвиток 
маркетингових стратегій. Це, зокрема, Л.В. Балаба-
нова, А.Е. Воронкова А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, 
Н.В. Карпенко, В.Л. Корінєв, Н.В. Куденко, Я.С. Ларіна, 
А.Ф. Павленко, В.В. Писаренко, І.Л. Решетнікова, 
М.П. Сахацький, І.О. Соловйов, А.О. Старостіна, 
Н.І. Чухрай, В.А. Шведюк, З.Є. Шершньова та інші.

Наукові розробки щодо теоретичних і приклад-
них аспектів розвитку ринку органічної продукції 
належать вітчизняним вченим В.І. Артишу, Р.М. Без-
усу, Н.В. Бородачевій, Є.В. Гавазі, Н.В. Зіновчук, 
М.І. Кобцю, Л.Ц. Масловській, Є.В. Милованову, 
Н.П. Новак, О.В. Скидану, Т.О. Чайці, О.В. Шубрав-
ській, О.М. Яценко та іншим. 

Водночас, наукові положення щодо імплемен-
тації маркетингових стратегій в практичну діяль-
ність аграрних підприємств потребують подальшого 
вивчення. Важливо сформувати маркетинговий ін- 
струментарій, в основі якого мають бути сукупність 
способів, методів, критеріїв, які допоможуть впли-
вати на споживачів, з метою забезпечення населення 
екологічно безпечними продуктами харчування. Для 
нас є важливим пошук саме маркетингових механіз-
мів та інструментів підвищення ефективності діяль-
ності підприємств аграрної сфери виробництва на 
основі посилення екологічної спрямованості.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні мар-
кетингових стратегій, їх місії і цілій для екологічно 
орієнтованого господарювання аграрних підпри-
ємств; розробленні альтернативних стратегій розви-
тку для низько-, середньо- і великотоварних аграрних 
підприємств з виробництва органічної продукції.

Виклад основного матеріалу. Маркетингова 
стратегія підприємства формується на базі осно-
вної концепції його розвитку та враховує ресурси 

і можливості, стан та особливості конкурентної 
боротьби, тенденції розвитку попиту, умови мар-
кетингового зовнішнього середовища та внутрішні 
фактори, що взаємопов’язані між собою і між ними 
спостерігається ланцюгова реакція, яка відобража-
ється на зміні кінцевого результату.

Ми переконані, що маркетингова стратегія в 
основі якої лежить екологічна складова є страте-
гією інноваційного розвитку, яка базується на раці-
ональному використанні природно-ресурсного і 
маркетингового потенціалу та дозволяє за допомо-
гою розширеного відтворення не тільки підвищити 
ефективність та екологічну безпечність продукції, а і 
надати потужні можливості сталого розвитку аграр-
них підприємств в умовах нестабільного економіч-
ного середовища.

За своєю суттю, маркетингова стратегія органіч-
ного підприємства – це узагальнена модель дій, спря-
мована на досягнення мети через розподіл, коорди-
націю та ефективне використання наявних ресурсів, 
система правил, способів, інструментів реалізації 
маркетингової концепції його розвитку. 

На рівні суб’єктів господарювання головною 
метою маркетингової стратегії екологічно орієнтова-
них аграрних підприємств є розробка організаційно-
економічного механізму управління із застосуван-
ням його основних складників, таких як планування, 
стимулювання, організація управління, контролю 
тощо. При цьому необхідно орієнтувати виробни-
цтво на задоволення екологічних потреб споживачів 
[1, с. 17].

Місію аграрного підприємства з виробництва 
органічної продукції, можна сформулювати як 
виробництво органічної продукції, відповідно до 
потреб кінцевих споживачів для забезпечення насе-
лення високоякісними продуктами харчування, фор-
мування експортного потенціалу країни, збереження 
навколишнього природного середовища.

Підприємство повинно спрямовувати зусилля на 
збільшення не тільки обсягу продажів, але й частки 
ринку, воно повинно прагнути домінувати на обраних 
ринкових сегментах. Саме тому формування опти-
мального товарного портфелю підприємства перед-
бачає наявність певного обсягу кількості товару, що 
знаходяться на різних стадіях життєвого циклу та 
дозволяє забезпечити збалансоване зростання під-
приємства з найменшими ризиками [2, с. 37]. 

В період формування органічного агровиробни-
цтва стратегія є головним елементом системи управ-
ління підприємством, який визначає: вибір страте-
гічних зон господарювання і вид діяльності; міру 
завантаженості виробничих потужностей; геогра-
фію агробізнесу; міру ризику; реакцію підприємства 
на можливість і загрози зовнішнього середовища 
[3, с. 40].

Для імплементації маркетингової стратегії в 
практичну діяльність аграрних підприємств необ-
хідно сформувати маркетинговий інструментарій, в 
основі якого мають бути продукт, ціну, просування 
і розподіл, тобто іншими словами – основні скла-
дові елементи комплексу 4Р; з позиції споживача ‒ 
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потреби, витрати, комунікацію і зручність. На від-
міну від традиційної системи інструментів комп-
лексу маркетингу, в вище зазначених враховуються 
екологічні аспекти. Відзначимо, що екологічна ком-
понента має бути в кожному з чотирьох елементів 
комплексу маркетингу.

Формування оптимального товарного портфелю 
органічних підприємств передбачає наявність пев-
ного обсягу кількості товару, що знаходяться на 
різних стадіях життєвого циклу та дозволяє забез-
печити збалансоване зростання підприємства з най-
меншими ризиками. Підприємство повинно спря-
мовувати зусилля на збільшення не тільки обсягу 
продажів, але й частки ринку, домінувати на обраних 
ринкових сегментах.

Зважаючи на те, що різні за розмірами органічні 
підприємства за видами виробництва сільськогос-
подарської продукції мають відмінні позиції на 
органічному агропродовольчому ринку та перспек-
тивність щодо власного розвитку, тому за основний 
оціночний критерій величини органічного сільсько-
господарського підприємства пропонуємо вико-
ристати показник рівня товарності сертифікованої 
органічної продукції. В процесі дослідження була 
проведена оцінка позиції низько-, середньо- і вели-
котоварних органічних підприємств за методикою 
І. Богданенко [4], SWOT і PRESTCOM-аналізу. При 
оцінці сильних і слабких сторін органічних сільсько-
господарських підприємств проаналізовано п’ять 
ключових сфер діяльності господарства: виробни-
цтво, ринок органічної продукції, система управ-
ління, фінанси та маркетинг.

Аналіз результатів проведеної оцінки дає підстави 
стверджувати, що основними сильними сторонами 
органічних сільськогосподарських підприємств є:

‒ для низькотоварних підприємств – забезпече-
ність трудовими ресурсами, мотиваційна політика, 
управління фінансами, структура управління під-
приємством, гнучке урахування тенденцій розвитку 
ринку, управління персоналом;

‒ для середньотоварних підприємств – забезпече-
ність трудовими ресурсами, реакція на тенденції роз-
витку ринку, структура управління підприємством, 
мотиваційна політика, управління персоналом;

‒ для великотоварних підприємств – рівень товар-
ності виробленої сертифікованої органічної про-
дукції в розрахунку на 1 га сільськогосподарських 
угідь, співпраця з іншими суб’єктами органічного 
агровиробництва, обсяг сертифікованої товарної 
продукції, частка на органічному ринку, товарного 
асортименту, рівень технології виробництва; матері-
ально-технічна оснащеність виробництва, інформа-
ційна обізнаність ринку.

Крім того, проведеним аналізом, встановлено, що 
слабкими сторонами діяльності органічних підпри-
ємств слід вважати:

‒ для низькотоварних підприємств ‒ рівень 
товарності виробленої органічної продукції, мож-
ливості залучення інвестицій, частка на органіч-
ному ринку, фінансовий стан, співпраця з іншими 
суб’єктами органічного агровиробництва, рівень 

матеріально-технічної оснащеності виробництва, 
обсяг реалізації сертифікованої товарної продукції, 
широко товарного асортименту, застосування захо-
дів просування продукції, торгівельна діяльність.

‒ для середньотоварних підприємств – можли-
вості залучення інвестицій, рівень технології вироб-
ництва, застосування заходів стимулювання попиту, 
частка на органічному ринку, фінансовий стан, наяв-
ність маркетингової політики, інноваційність;

‒ для великотоварних підприємств ‒ інновацій-
ність, застосування заходів просування органічної 
продукції на ринку.

Проведений аналіз за методикою SWOT, дає мож-
ливість при обґрунтуванні стратегії розвитку орга-
нічних сільськогосподарських підприємств, сформу-
лювати наступні позиції:

‒ для низькотоварних підприємств – WT-стра-
тегія, при якій переважають слабкі сторони та очі-
куються значні загрози подальшого розвитку аграр-
ного підприємства;

‒ для середньотоварних підприємств – ST-стра-
тегія, підприємства мають в основному достатній 
ресурсний потенціал, але їх очікують значні загрози 
в подальшому розвитку;

‒ для високотоварних господарств – SO-стратегії, 
тобто маючи достатньо потужний ресурсний потен-
ціал, ці підприємства реалізують потенційні можли-
вості щодо подальшого ефективного розвитку.

Оцінка і аналіз реальних умов в яких функціону-
ють вітчизняні органічні підприємства вимагають 
формування альтернативних стратегій для різних 
типів органічних аграрних підприємств (рис. 1). 

Підставою для реалізації даних стратегій є рин-
кова активність сільськогосподарського підприєм-
ства, яку можна виміряти через темпу зростання 
обсягу продажів, оскільки сам факт продажу про-
дукції свідчить про наявність попиту на неї з боку 
споживачів.

З наведених на рис. 1 варіантів стратегічного роз-
витку визначено:

‒ динамічна стратегія розвитку підприємства 
полягає у збільшенні обсягів органічного агровироб-
ництва за рахунок переважно вузького (вирощування 
зернових, зернобобових, олійних культур, овочів або 
фруктів);

‒ для стабільних господарств, з високим рівнем 
товарності виробленої органічної продукції реко-
мендованою буде стратегія утримання позиції у 
органічному сегменті агропродовольчого ринку. Це 
змушує до пошуку найбільш ефективного, взаємо-
доповнюючого поєднання певних видів органічної 
продукції, що дозволить підприємствам витриму-
вати конкуренцію;

‒ для стагнаційних органічних підприємств 
ймовірною виглядає стратегія виходу з органічного 
ринку або диверсифікація діяльності за рахунок 
поєднання органічного агровиробництва з іншими 
видами діяльності (власна переробка), для якої може 
використовуватися вироблена органічна продукція. 
Слід враховувати, що диверсифікація знижує рівень 
залежності від споживачів органічної продукції, але 
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також призводить зниження гнучкості діяльності та 
уповільненню пристосування підприємства до змін 
кон’юнктури ринку. Поряд з цим, диверсифікація 
дозволяє оптимізувати виробничу програму у вироб-
ництві органічної продукції, при якій можлива реалі-
зація конкурентних переваг підприємства.

Однією з важливих проблем розвитку вироб-
ництва в аграрних підприємствах й ринку органіч-
них продуктів є забезпечення ефективної збутової 
діяльності [5, с. 5]. Якщо для розвинутих країн це 
більше пов’язано з популяризацією органічного 
продовольства серед населення і формуванням тим 
самим стабільно зростаючого внутрішнього попиту, 
то для України проблеми розвитку органічного 
ринку лежать, насамперед, у площинні забезпечення 

сертифікації та налагодження експорту органічної 
продукції. Для виробників з країн, які розвиваються, 
сертифікація на відповідність національних стандар-
тів органічного землеробства міжнародним вимогам 
є недешевою процедурою, проте вона істотно полег-
шує зовнішню торгівлю органічними продуктами.

Таким чином, результати аналізу засвідчують, 
що для забезпечення міцних позицій органічних 
аграрних підприємств України, вирішення проблем 
поліпшення екологічних характеристик виробни-
чої діяльності та якісних показників готової про-
дукції необхідно здійснити наступні маркетингові 
заходи: організувати широку інформаційну кампа-
нію з підвищення суспільної обізнаності щодо пере-
ваг органічного виробництва, органічних продуктів 

Рис. 1. Альтернативні стратегії розвитку органічних сільськогосподарських підприємств  
залежно від їх типу і рівня товарності
Джерело: складено автором

Рівень товарності органічних 
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харчування (економічних, соціальних, екологічних 
та оздоровчих); сприяти об’єднанню органічних 
виробників для налагодження спільного збуту орга-
нічної продукції, налагодження постачання засо-
бів біологічного захисту рослин та лікування тва-
рин; створити національну систему сертифікації та 
контролю якості аграрної продукції та органи орга-
нічної сертифікації різних форм власності; надати 
місця на гуртових сільськогосподарських ринках і 
організувати мережу збуту органічної продукції без-
посередньо від виробника до кінцевого споживача, 
шляхом створення спеціалізованих торгівельних 
закладів для її продажу; організовувати спеціалізо-
вані виставки, ярмарки, фестивалі, інші промоційні 
заходи; стимулювати діяльність товарних бірж з 
метою формування прозорих ринкових механізмів 
ціноутворення та розподілу гуртових партій органіч-
ної продукції на регіональний, національний та між-
народний ринки; налагодити взаємовигідні партнер-
ські відносини між органічними товаровиробниками 
та іншими учасниками агропродовольчого ринку; 
сприяти розвитку експорту органічної продукції 
через створення національної гарантійної системи, 
що відповідає вимогам законодавства ЄС та інших 
країн і є адекватною ринкам збуту органічної про-
дукції, а також еквівалентною міжнародним систе-
мам гарантій органічних продуктів.

Висновки. Вважаємо, що для функціонування 
аграрного виробництва саме маркетингові стратегії 
разом із інструментарієм для органічних підприємств 
є найважливішою ланцюгом, який об’єднує галузь із 
зовнішнім середовищем і розглядає функцію марке-
тингу як фундаментальну основу його діяльності.

Запропоновано концепцію формування марке-
тингових стратегій аграрних підприємств, що реалі-
зують сертифіковану органічну продукцію, за трьома 
товарними групами, на підставі попередньої оцінки 
чинників семантичного диференціалу зовнішнього 
середовища та зваженої оцінки за SWOT-аналізом 
сильних і слабких сторін, можливостей і загроз на 
стадіях банкрутства, стагнації, традиційного і про-
гресивного їх розвитку. В результаті запропоновано 
для низькотоварних підприємств використовувати 
WT-стратегії, де переважають слабкі сторони та 
очікуються загрози подальшого розвитку аграрного 
підприємства, для середньотоварних підприємств – 
ST-стратегії за умов достатнього ресурсного потен-
ціалу, але з очікуванням значних загроз подальшого 
розвитку, для високотоварних підприємств –  
SO-стратегії з метою подальшої реалізації потенцій-
них можливостей потужного ресурсного потенціалу 
і ефективного розвитку. При таких умовах на ринку 
органічної продукції залишаться лише ті підприєм-
ства, які матимуть конкурентні переваги.
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У статті розглянуто проблеми розвитку підприємств ресторанного бізнесу обумовлені пандемією COVID-19 
та її наслідків. Аргументовано необхідність генерування нових знань щодо ста¬білізації аттрактору розвитку 
підприємств ресторанного бізнесу. Охарактеризовано моделі життєвого циклу підприємства за ознакою безпе-
рервного розвитку. Досліджено ключові аспекти системної методології управління складними соціально-еко-
номічними системами. Розроблено системно-аналітичну модель управління розвитком підприємства ресторан-
ного бізнесу в умовах стратегічних несподіванок, яка об’єднує аналітичні та стратегічні аспекти управління в 
умовах стратегічних несподіванок, відображає інтегральний рівень семіотичного освоєння досвіду ефектив-
ної організації процесу управління розвитком підприємства та дозволяє оперативно визначати напрямки його 
регулювання з урахуванням тимчасових і ресурсних обмежень.
Ключові слова: ресторанний бізнес, розвиток, управління, системний підхід, системно-аналітична модель, 
стратегічні несподіванки.

В статье рассмотрены проблемы развития предприятий ресторанного бизнеса, которые вызваны  пандемией 
COVID-19 и ее последствий. Аргументирована необходимость генерирования новых знаний относительно 
стабилизации аттрактора развития предприятий ресторанного бизнеса. Охарактеризованы модели жизнен-
ного цикла предприятия по признаку непрерывного развития. Исследованы ключевые аспекты системной 
методологии управления сложными социально-экономическими системами. Разработана системно-аналити-
ческая модель управления развитием предприятия ресторанного бизнеса в условиях стратегических неожи-
данностей, объединяющая аналитические и стратегические аспекты управления развитием в условиях стра-
тегических неожиданностей, отражает интегральный уровень семиотического освоения опыта эффективной 
организации процесса управления развитием предприятия и позволяет оперативно направлять его регулиро-
вания с учетом временных и ресурсных ограничений.
Ключевые слова: ресторанный бизнес, развитие, управление, системный подход, системно-аналитическая 
модель, условия стратегических неожиданностей.

The article identifies the problems of development of restaurant businesses due to the COVID-19 pandemic and 
its consequences. The necessity of generating new knowledge on stabilization of the attractor of development of  
restaurant business enterprises is argued. Models of the life cycle of the enterprise on the basis of continuous  
development are characterized. The key aspects of the system methodology of management of complex socio-eco-
nomic systems are investigated. The system-analytical model of management of development of the enterprise of 
restaurant business in the conditions of strategic surprises is developed. The proposed model reflects the integrated 
level of semiotic development of experience in the effective organization of the management process of enterprise 
development and allows you to quickly direct its regulation, taking into account time and resource constraints.
Keywords: restaurant business, development, management, system approach, system-analytical model, strategic 
surprises.

Постановка проблеми. Серед багатьох про-
блем соціально-економічного розвитку, які вирішу-
ються сьогодні в економіці України проблема від-
новлення діяльності та розвитку після жорсткого 
режиму карантину сфери ресторанного бізнесу є 
однією з пріоритетних. Пандемія поставила перед 

ресторанним бізнесом всього світу безпрецедентну 
проблему збереження життєдіяльності. Стратегії 
згладжування розповсюдження COVID-19, такі як: 
ізоляція населення, соціальне дистанціювання, 
обмеження мобільності, привели до тимчасового 
закриття багатьох підприємств ресторанного бізнесу 
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та значно вплинули на зниження попиту тих підпри-
ємств ресторанного бізнесу, діяльність яких були 
обмежена діяльністю лише «на винос». Масштаби 
цієї кризи і її руйнівні наслідки для підприємств 
ресторанного бізнесу, рестораторів, співробітників і 
клієнтів не мають собі рівних в порівнянні з попе-
редніми кризами. Сьогодні ресторанний бізнес в  
Україні повільно відновлюється, проте наслідки 
COVID-19 гостро ставлять питання швидкого реагу-
вання на будь-які ризики в міру їх виникнення. Від-
новлення діяльності підприємств сфери ресторан-
ного бізнесу невід’ємно пов’язано з пошуком нових 
ідей для розвитку ресторанного бізнесу, насиченням 
споживчого ринку ресторанними послугами висо-
кої якості. Саме тому, досить гостро стає завдання 
генерувати нові знання, які можуть дати сфері рес-
торанного бізнесу уявлення про те, як трансформу-
вати їх вектори стратегічного розвитку відповідно до 
потреб і бажань нових клієнтів у зв’язку з пандемією 
COVID-19.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вирішенню низки проблем управління життєвим 
циклом та розвитком суб’єктів господарювання при-
свячені праці вітчизняних та зарубіжних науковців: 
И.К. Адизес [1], Т.А. Васильєвої і Т.П. Гончаренко 
[2], Н.В. Ващенко [3], О.Ю. Гусєвої [5], О. Кузнецо-
вої, І.А. Сокуренко [6], В. Мостіпаки [7], Н.І. Вер-
хоглядової, Ю. С. Примуш [8], Н.М. Терлецької [9], 
Л. Берталанфі та інших.  Віддаючи належне науко-
вому та практичному значенню існуючим науко-
вим розробкам, необхідно підкреслити, що певне 
коло завдань методологічного характеру з питань 
системного управління розвитком підприємств рес-
торанного бізнесу є недостатньо розвинутим. Так, 
потребують подальшого дослідження підходи до 
управління підприємством за стадіями життєвого 
циклу, особливої уваги потребує системна методо-
логія управління розвитком підприємства ресторан-
ного бізнесу в умовах стратегічних несподіванок, яка 
повинна врахувати зміну ресторанної концепції від-
повідно до вимог та запитів споживачів, підвищення 
агресивності та непередбачуваності середовища 
функціонування. Необхідність подальших дослі-
джень у сфері окреслених проблем обумовила вибір 
теми наукового дослідження, його мету та завдання.

Метою статті є дослідження методологічних 
аспектів системного управління та формування сис-
темно-аналітичної моделі управління розвитком під-
приємства ресторанного бізнесу в умовах стратегіч-
них несподіванок

Виклад основного матеріалу.  Підходи до при-
йняття управлінських рішень щодо розвитку підпри-
ємств піддаються постійній критиці через обмеже-
ність відомостей про стан зовнішнього середовища. 
Зовнішнє середовище характеризується високим 
рівнем невизначеності, складності, динамічності 
та емерджентності. Будь-які стратегічні несподі-
ванки ставлять нові завдання, які можуть не відпові-
дати минулому досвіду підприємства ресторанного 
бізнесу, реакція – контрзаходи з боку організації 
повинні бути здійснені терміново, затягування 

цього питання може привести втрати можливостей  
розвитку та ліквідації. Так, в умовах пандемії 
COVID-19 критерієм виживання підприємств ресто-
ранного бізнесу стала гнучкість і здатність швидко 
адаптуватися до умов ринку. З подібним нестандарт-
ними ситуаціями український ресторанний бізнес не 
зустрічався ніколи. А, отже, вироблених та перевіре-
них ефективних рішень подальшого розвитку жодне 
підприємство даної сфери не мало. Напрацьовані за 
попередні роки імідж та статус кожного окремого 
підприємства ресторанного бізнесу, непереверше-
ність кухні, власні ноу-хау і навіть прихильність 
постійної клієнтури – все це відійшло на другий 
план. Умови «нової реальності», обумовлені гло-
бальною пандемією та посиленим режимом каран-
тину через COVID-19, привели до змін в галузі та 
зумовили нестабільний аттрактор (втрату рівноваги) 
розвитку підприємств ресторанного бізнесу. Сьо-
годні ресторанний бізнес України поступово від-
новлюється. Ресторатори активно розробляють нові 
ресторанні концепції та приймають управлінські 
рішення щодо стабілізації аттрактору розвитку.

Зміна умов діяльності підприємств ресторанного 
бізнесу вимагає зміни моделі управління розвитком 
та, відповідно, зміни концептуальних основ цього 
процесу. Ефективна система управління розвитком 
дозволяє контролювати та регулювати діяльність 
підприємства ресторанного бізнесу, сприяє міні-
мізації втрат та дозволяє зменшувати ризики. Фор-
мування системної моделі розвитку підприємств 
ресторанного бізнесу вимагає ретельного вивчення 
можливостей розвитку, визначення цілей і ключо-
вих проблем, вибору й обґрунтування оптимального 
рішення, складання програми дій і перевірки її реа-
лізації. Оскільки, сам процес розвитку систем харак-
теризує зміну їх стану в часі, а підприємству ресто-
ранного бізнесу, як і будь-якій системі, притаманні 
закони розвитку систем і ознаки їх розвитку.

Хвилеподібність розвитку підприємства ресто-
ранного бізнесу можна представити на основі теорії 
життєвого циклу організації, детально розкритою і в 
роботах вітчизняних і зарубіжних вчених [1–9]. Від-
повідно до цієї теорії, життєвий цикл підприємства 
являє собою сукупність стадій розвитку, які воно 
проходить за період свого існування (становлення 
(народження), зростання (дитинство і юність, або 
виховання), зрілість, старіння, відродження, смерть 
(зникнення). Разом з тим, при обґрунтуванні стадій 
розвитку серед вчених існують певні відмінності за 
назвою, кількістю етапів. Принциповим також є те, 
що на відміну від розвитку біологічних живих істот, 
які є прототипом для обґрунтування цієї теорії, під-
приємству не завжди притаманний етап смерті або 
зникнення. На відміну від теорії біологічної еволюції 
(від лат. «evolutio» – «розгортання»), в якій Ч. Дар-
віном описується істотний процес розвитку живої 
природи, для якої етап смерті і зникнення незворот-
ній [4], для підприємства ця стадія може бути попе-
реджувальною, яку можливо не допустили за умови 
продовження або стадії «зрілості», або переходу 
від стадії «старіння» до стадії «відродження» через 
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розвиток. Забезпечення переходу підприємства рес-
торанного бізнесу до стадії «відродження» можливо 
на основі  мобілізації потенціалу розвитку [3, с. 48]. 
Зважаючи на відтворювальний підхід до життєвого 
циклу підприємства, можливим є забезпечення безпе-
рервного розвитку підприємства ресторанного бізнесу.  
На рис. 1 представлено дві моделі життєвого циклу під-
приємства за ознакою безперервного розвитку.

Відповідно рис. 1, лінія безперервного розви-
тку підприємства (Rn) відображає на кожній стадії 
життєвого циклу певну мобілізацію потенціалу і дії 
рушійних сил в певний період (проміжок часу) для 
відродження підприємства після стадії старіння (варі-
ант (1) – найгірший), або для відродження після ста-
дії зрілості, що виключає стадію старіння (варіант 
(2) – кращий). При таких умовах в кожній з точок лінії 
розвитку (Rn) та на кожній стадії життєвого циклу 
підприємство повинно нарощувати свій потенціал та 
активізувати  додаткові рушійні сили розвитку.

Динамічна зміна технологій виготовлення страв 
та високі стандарти обслуговування споживачів, 
боротьба за споживача і якість продукції, поси-
лення конкуренції змушують суб’єктів господа-
рювання у сфері ресторанного бізнесу по-новому 
підходити до  вирішення питань управлінням роз-
витком.  Забезпечення безперервності розвитку під-
приємства ресторанного бізнесу можливе тільки на 
основі впровадження інноваційних змін. Інноваційні 
стратегічні зміни – це нові перетворення у будь-яких 
підсистемах підприємства на рівні функціональної, 
конкурентної або генеральної стратегій для забез-
печення його адаптивного функціонування, стійкого 
розвитку та ефективної трансформації у динаміч-
ному бізнес-середовищі [5, с. 124]. 

Інноваційні зміни виступають основою не тільки 
процесів розвитку, а й адаптації і радикальної 
трансформації. Домінантним фокусом стратегічних 
слід вважати впровадження різних інноваційних 

процесів, реалізації яких сприяє забезпеченню без-
перервного розвитку підприємства ресторанного 
бізнесу. Характер та вектор стратегічних змін про-
являється у постійному ініціюванні та впровадженні 
інновацій в різні сфери діяльності підприємства рес-
торанного бізнесу. В означеному аспекті заслуговує 
на увагу погляд О.В. Мостіпаки, відповідно до якого 
«…управління складними соціально-економічними 
системами (підсистемами, елементами) повинно як 
встановлювати рівень розвитку самої економічної 
системи, так і враховувати і стимулювати її здат-
ність до самоорганізації і порядку. Потрібні новітні 
ідеї, знання і підходи, колективний інтелект, штуч-
ний інтелект (блокчейн-технології, трансформенні 
інформаційні технології) до управління в термінах 
складних систем, самоорганізації, хаосу» [7, с. 174]. 
Це вимагає від підприємств ресторанного бізнесу 
віддачі в частині постійного підвищення операцій-
ної ефективності за всіма її елементами: процесами, 
структурами, системами, ресурсами. Підтримування 
показників діяльності на необхідному рівні вима-
гає постійних змін, впровадженням яких необхідно 
управляти системно.

Л. фон Берталанфі, який першим із західних вче-
них сформулював загальну теорію систем, визна-
чав систему як комплекс елементів, знаходяться у 
взаємодії. У своїй теорії він узагальнив принципи 
цілісності, організації, еквіфінальності (досягнення 
системою одного і того ж кінцевого стану при різних 
початкових умовах) і ізоморфізму (властивість, що 
виражає однаковість і взаємної однозначність будови 
яких сукупностей елементів, незалежно від їх при-
роди), розвинув ідеї, що містилися в теорії відкритих 
систем, і розробив загальну теорію систем [10, с. 17]. 
Безумовно, зміна одного елементу системи управ-
ління розвиток підприємства ресторанного бізнесу 
призводить до зміни інших. Система управління роз-
витком підприємства буде стабільною до того моменту, 

Рис. 1. Моделі життєвого циклу підприємства за ознакою безперервного розвитку [3, с. 49]

Умовні позначення: 
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коли навантаження або тиск не неї може бути нейтралі-
зовано за допомогою ресурсів і потенціалу. 

Управління розвитком підприємства ресторанного 
бізнесу як системою є складним, динамічним про-
цесом, який обумовлює необхідність формалізації 
процедур та розробки системи управління розвитком 
підприємства ресторанного бізнесу в умовах страте-
гічних несподіванок, реалізація якої дозволить заді-
яти, врахувати і оцінити комплексний вплив елемен-
тів системи, різних за своєю природою і складності, 
виявити найбільш істотні фактори, що впливають на 
її ефективне функціонування і безперервний розви-
ток, для досягнення стратегічних цілей розвитку.

З огляду на закономірності і вимоги системного 
підходу як методології управління, стає можли-
вим обґрунтувати алгоритмічну модель управління 
розвитком підприємства ресторанного бізнесу в 

умовах стратегічних несподіванок, як інтегровану 
в загальну систему управління підприємством, яка 
відображає пізнавальний аспект моделювання і 
спрямована на побудову концепції того чи іншого 
об’єкта і процесу її формування. Алгоритмична 
модель управління розвитком підприємства рес-
торанного бізнесу в умовах стратегічних неспо-
діванок відповідно до системного підходу являє 
собою систематизовану і структуровану сукупність 
взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів зі 
зворотними зв’язками, які забезпечують і вплива-
ють на процес управління розвитком підприємства 
ресторанного бізнесу на всіх ієрархічних рівнях, 
сприяють обґрунтованості прийняття управлін-
ських рішень і здійснюють комплексний вплив на 
результативність організаційно-управлінських дій 
в умовах стратегічних несподіванок (рис. 2). 

Рис. 2. Системно-аналітична модель управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу  
в умовах стратегічних несподіванок
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 Основним завданням менеджменту підприємства 
ресторанного бізнесу є визначення перспективних в 
умовах стратегічних несподіванок цільових орієн-
тирів розвитку з подальшою поступовою їх реаліза-
цією та коректуванням в залежності від фактичної 
ситуації в певний момент часу шляхом ситуативного 
планування та управління. 

Висновки. Запропонована системно-аналітич-на 
модель управління розвитком підприємства ресто- 

ранного бізнесу об’єднує аналітичні та стратегічні 
аспекти управління в умовах стратегічних неспо-
діванок, відповідно  до зміни вимог споживачів 
до ресторанної послуги, відображає інтегральний 
рівень семіотичного освоєння досвіду ефективної 
організації процесу управління розвитком підпри-
ємства  і дозволяє оперативно визначати напрямки 
його регулювання з урахуванням тимчасових і 
ресурсних обмежень.
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У статті визначено основні загрози економічної безпеки держави, розглянуто поняття загрозливого стану еко-
номіки, визначені джерела загроз, запропоновано класифікацію загроз економічній безпеці держави за пред-
ставленою системою критеріїв, визначено внутрішні (регіональні) та зовнішні загрози, визначено  головні  
стратегічні ризики та загрози  безпеці України в економічній сфері в довгостроковій перспективі. Однією з 
пріоритетних задач регіонального управління визначено виявлення, моніторинг і прогнозування факторів, що 
впливають на розвиток держави. Формування системи загроз економічній безпеці держави визначено одним з 
головних завдань державної економіки у напрямі забезпечення економічної безпеки. Для розробки об’єктивної 
оцінки загроз державній економічній безпеці сформовано комплексний та системний підходи, що дозволять 
сформувати повну та динамічну систему.
Ключові слова: економічна безпека, регіон, держава, класифікація загроз, загрозливий стан економіки.

В статье определены основные угрозы экономической безопасности государства, рассмотрены понятия 
угрожающего состояния экономики, определены источники угроз, предложена классификация угроз эконо-
мической безопасности государства по представленной системе критериев, определены внутренние (регио-
нальные) и внешние угрозы, определены основные стратегические риски и угрозы безопасности Украины 
в экономической сфере в долгосрочной перспективе. Одной из приоритетных задач регионального управле-
ния определено выявление, мониторинг и прогнозирование факторов, влияющих на развитие государства. 
Формирование системы угроз экономической безопасности государства определено одной из главных задач 
государственной экономики в направлении обеспечения экономической безопасности. Для разработки объек-
тивной оценки угроз государственной экономической безопасности сформирован комплексный и системный 
подходы, которые позволят сформировать полную и динамическую систему.
Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, государство, классификация угроз, угрожающее 
состояние экономики.

The article identifies the main threats to the economic security of the state, considers the concept of threatening the 
economy, identifies sources of threats, proposes the classification of threats to economic security by the presented 
system of criteria, identifies internal (regional) and external threats, identifies major strategic risks and threats to 
Ukraine's security. in the long run. One of the priority tasks of regional management is to identify, monitor and fore-
cast factors influencing the development of the state. The formation of a system of threats to the economic security of 
the state is defined as one of the main tasks of the state economy in the direction of ensuring economic security. To 
develop an objective assessment of threats to state economic security, comprehensive and systematic approaches have 
been formed that will allow for the formation of a complete and dynamic system.
Keywords: economic security, region, state, classification of threats, threatening state of economy.

Постановка проблеми. Для сучасної економіки 
характерні кризові ситуації, що набувають все більш 
руйнівного характеру, масштаби яких наростають 
внаслідок посилення впливу стану світових фінан-
сових та інших ринків на економіку цілих країн, і 

перетворюються на економічні загрози. Глибокі 
перетворення, що відбуваються в Україні, прово-
кують все нові загрози, що впливають на еконо-
міку і мають істотні негативні наслідки, кількість 
яких зростає. Продовжується порушення єдиного 
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економічного простору і його важливішої складової – 
виробничо-технологічних зв’язків; економічна дезін-
теграція і соціальна диференціація, що провокують 
соціальну напругу і ускладнюють взаємовідносини 
регіонів і центру. Стан економічної безпеки держави 
залишається складним внаслідок дії низки загроз. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням умов забезпечення економічної без-
пеки регіонів присвячені праці таких вчених як 
В. Тамбовцева, В. Сенчагова, В. Ткаченка, Т. Іва-
нюти, В. Похилюка, В. Третяк, А. Татаркіна.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Стан економічної безпеки держави 
залишається складним внаслідок дії низки загроз.

Мета статті. Метою дослідження є виділення 
основних загроз, які впливають на економічну без-
пеку держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
загрозами державній економічній безпеці розуміють 
чинники, які роблять неможливим чи в значному 
ступені ускладнюють процес реалізації економіч-
них інтересів території, чим створюють загрозу для 
життєзабезпечення соціально-економічної системи 
держави. Виявлення загроз та їх усунення є пріори-
тетними елементами економічної політики держави. 
В умовах економічної кризи в рамках процесу забез-
печення економічної безпеки регіонів посилюється 
роль аналітичної складової. Після інформаційного 
забезпечення другим етапом даної економічної 
роботи є визначення загроз економічній безпеці, які 
роблять соціально-економічний стан держави більш 
уразливим. Важливо правильно оцінити загрози, які 
провокують дестабілізацію та небезпеку. Серед еле-
ментів цього механізму особливо виділяються своє-
часні виявлення, облік, моніторинг і прогнозування 
загроз економічній безпеці та реалізація оператив-
них і довгострокових заходів із попередження і ней-
тралізації цих загроз.

У загальному вигляді під загрозливим слід розу-
міти такий стан економіки, при якому система через 
внутрішні або зовнішні чинники втрачає контр-
оль над економічними процесами, не може ефек-
тивно забезпечувати стабільний розвиток території. 
Завдяки формі загроза стає доступною для дослі-
дження і оцінки. Для оцінки здатності державної 
економічної системи протидіяти загрозам еконо-
мічній безпеці необхідно проаналізувати джерела 
виникнення загроз, сутнісні характеристики загроз 
та негативні наслідки їхньої дії.

Джерела загроз можуть бути різними, але всі вони 
є причинами несприятливого розвитку економічних, 
соціальних, політичних та інших процесів в зовніш-
ньому або внутрішньому середовищі держави. Ана-
ліз ситуації що склалася, повинен на першому етапі 
стосуватися об'єктивних джерел загроз економічної 
безпеки, якими є обмеження  розвитку, перш за все, 
виробничої сфери, що перешкоджають її актив-
ному зростанню (ресурсні, інфраструктурні, цінові, 
пов'язані із станом управлінського апарату, зовніш-
ньоекономічні, інноваційно-технологічні, інститу-
ційні), різний ступінь забезпеченості ресурсами 

регіонів, а також відмінність в економічній політиці 
та механізмах її реалізації. Наведені джерела загроз 
реалізуються на різних рівнях об’єктів економічної 
безпеки, до яких можна віднести: макроекономіч-
ний (економічна безпека держави); мезорівень (еко-
номічна безпека держави); мікрорівень (економічна 
безпека суб’єктів господарювання, особистості).

Окремо виділяють загрози, які знаходяться на 
зароджувальній стадії з метою попередження нега-
тивних змін соціально-економічного стану дер-
жави. Своєчасна оцінка загроз економічній безпеці 
держави сприятиме дієвості ОЕМ забезпечення 
економічної безпеки держави і як наслідок, розви-
тку економіки держави. Для формування економіч-
ної безпеки держави важливо адекватно оцінити 
загрози, які провокують дестабілізацію. Існують 
різні підходи до визначення загроз економічній без-
пеці держави. 

Розглянемо класифікацію загроз економічній без-
пеці держави за представленою системою критеріїв 
(табл. 1). Важливим аспектом економічної безпеки є 
класифікація загроз залежно від місця їх виникнення 
на зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні). За 
межами держави виникають зовнішні загрози. Вони 
не пов'язані з його внутрішньою економічною полі-
тикою. Як правило, це соціально-економічні зміни 
на державному та міжнародному рівнях або стан 
навколишнього середовища, які можуть завдати зна-
чного негативного впливу.

Внутрішні (регіональні) загрози пов’язані з 
діяльністю регіонального управління, яка не вихо-
дить за його межі. Вони обумовлені тими проце-
сами, які виникають в ході вирішення внутрішніх 
питань, які стосуються різних сфер життєдіяльності 
території. Внутрішні погрози – це нездатність до 
самозбереження і саморозвитку, слабкість іннова-
ційного початку в розвитку, неефективність систем 
державного регулювання економіки, невміння зна-
ходити розумний баланс інтересів при подоланні 
суперечностей і соціальних конфліктів для знахо-
дження найбільш безболісних шляхів розвитку сус-
пільства. Існує прямий зв’язок між внутрішніми та 
зовнішніми загрозами економічній безпеці держави. 
Тривале збереження внутрішніх загроз без прове-
дення ефективної економічної політики робить гос-
подарюючий суб’єкт (регіон) більш уразливим для 
зовнішніх погроз. До зовнішніх і внутрішніх загроз 
державній економічній безпеці з часом додаються 
все нові різновиди. Розглянемо розроблену систему 
загроз економічній безпеці держави відповідно до 
сучасних умов господарювання (табл. 2). 

Однією з найважливіших зовнішніх загроз, що 
провокує економічні дестабілізуючі чинники, є недо-
сконалість податкової системи, погіршення інвести-
ційного клімату у всіх регіонах країни, що потребує 
зокрема, забезпечення дієвого захисту права влас-
ності, удосконалення регуляторного і корпоратив-
ного законодавства, обмеження монополізму, розви-
тку ринків. 

Система загроз економічній безпеці держави 
авторів [2; 9; 1; 4]  в цілому відповідає загально 
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визнаним в сучасній науці, але помітний акцент на 
взаємовідносини між «центром» та регіонами. При-
чинами виникнення і розвитку регіональних кри-
зових ситуацій, загрозливих національній безпеці 
України, є різні чинники дестабілізації. Основними 
чинниками за [6; 9] є наступні:

1. Спад виробництв і як наслідок, руйнування 
технологічного потенціалу.

2. Руйнування науково-технічного потенціалу і 
деіндустріалізація економіки. 

3. Втрата продовольчої незалежності. 

4. Стійкий розвиток негативних демографічних 
процесів та зростання безробіття й ослаблення тру-
дової мотивації. 

5. Різке зниження рівня життя більшості насе-
лення і високий ступінь його диференціації по соці-
альних прошарках і групах. 

6. Високий рівень злочинності. 
7. Загострення бюджетної і фінансової нестій-

кості державної економіки.
8. Високий рівень забруднення навколишнього 

природного середовища і порушення стійкості при- 

Таблиця 1
Загрози економічній безпеці держави

Критерії Загрози Характеристика
За місцем  
виникнення

–  внутрішні джерелом  є сама економічна система держави
– зовнішні сформовані в економічних системах більш високого рівня ієрархії

За ступенем  
небезпеки

– особливо  
небезпечні; безповоротно дестабілізують соціально-економічний стан держави

– небезпечні всі інші загрози 

За можливістю  
здійснення

– реальні вже здійснюють дію на регіональну економіку

– потенційні реалізуються в залежності від низки чинників

За типовістю – типові мають місце у всіх регіонах країни
– індивідуальні притаманні тільки окремим регіонам

За терміном дії

– тимчасові діють короткий термін
– постійні постійно впливають на стан держави
– близькі до 1 року
– далекі понад 1 рік

За сферою  
спрямування

– виробничі виробничі галузі
–.експортно-імпортні зовнішньоекономічна діяльність
– технологічні технологія виробництва
– інституційні та ін. діяльність державних установ

За залежністю 
від регіона-
льного  
управління

– об’єктивні виникають без участі та мимо волі регіонального управління

– суб’єктивні виникають за рахунок дії або бездіяльності регіонального управління

За характером  
спрямування

– прямі легко визначити
– непрямі дію яких визначити складно 

За вірогід-
ністю виник-
нення 

– маловірогідні можливість настання яких дуже низька
– вірогідні реально загрозливі економічній системі держави, близькі до реалізації

За можливістю  
прогнозування

– передбачені можна передбачати та прогнозувати
– непередбачувані виникають раптово, несподівано

За масштабами  
здійснення

– загально-регіональні впливають на діяльність всіх суб’єктів господарювання
– локальні впливають на діяльність частини суб’єктів господарювання

Залежно від 
збитку

– незначні негативний результат дії яких невеликий
– катастрофічні втрати після дії яких для держави руйнівні

За можливістю 
управлінського 
впливу

– керовані можна попередити та знизити негативний вплив
– некеровані по яких можна тільки ліквідувати наслідки

За сферами  
виникнення

– кримінологічні тіньова економіка, злочинці
– економічні господарська діяльність
– правові неефективність правової бази
– інформаційні та ін. інформаційне поле

За природою  
походження

– природні не залежать від діяльності людини 
– техногенні залежать від діяльності людини
– соціальні суспільні відносини
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родних комплексів регіонів під впливом антропоген-
них і техногенних навантажень. 

Одними з основних чинників виділяються такі: 
неповне використання потенціалу держави, значна 
централізація фінансових ресурсів, незадовільна 
якість регіонального управління та недостатня адап-
тованість до ринкових умов. Особливо небезпечними 
є ті загрози, які мають деструктивний незворотній 
вплив, відчутний у значний проміжок часу. Наслідки 
внутрішньосистемних загроз (депопуляція населення, 
майнове розшарування, вичерпання ресурсів, техно-
генне навантаження тощо) чи зовнішньо системних 
загроз (посилення ентропійності розвитку в процесі 
інтеграції до глобального господарства, послаблення 
економічного суверенітету та національної конкурен-
тоспроможності тощо), загроз економічній безпеці 
у часовому вимірі поширюються на період активної 
діяльності не одного покоління (40–50 років) [8].

До головних стратегічних ризиків та загроз без-
пеці України в економічній сфері в довгостроковій 
перспективі потрібно віднести збереження екс-
портно-сировинної моделі розвитку економіки, зни-
ження конкурентоспроможності й високу залеж-
ність країни від зовнішньоекономічної кон’юнктури, 
втрату контролю над регіональними ресурсами; 
погіршення стану сировинної бази промисловості та 
енергетики; нерівномірний розвиток регіонів; низьку 
стабільність і захищеність фінансової системи; 

корупцію та криміналізацію господарсько-фінансо-
вих відносин; нелегальну міграцію тощо.

Найбільш руйнівною загрозою є поглиблення 
територіальної диференціації найважливіших харак- 
теристик регіонального розвитку, що підсилює 
соціально-економічну неоднорідність країни та 
спричиняє соціальну напругу. Рівень конкуренто-
спроможності продукції є найбільш об’єктивним 
інтегральним критерієм життєздатності держави 
в умовах ринкової економіки. В Україні він є низь-
ким, і цю загрозу можна назвати реальною. Вона 
викликана відсталістю технологічної бази більшості 
галузей економіки і промисловості, високою енер-
гоємністю, ресурсоємністю вироблюваної продук-
ції, високими загальними витратами виробництва і 
недостатньою якістю продукції. Набуває нового зна-
чення проблема конкурентоспроможності окремих 
галузей, що пов’язане із світовою інтеграцію, погли-
бленням міжнародного поділу праці [5]. 

Підвищення конкурентоспроможності держав-
ної економіки неможливе за існуючого рівня інно-
ваційної активності підприємств, для підвищення 
якої необхідними є формування національної інно-
ваційної системи, розширення інвестиційних мож-
ливостей для реалізації інноваційних проектів. 
Об’єктом пріоритетної уваги має стати активізація 
інноваційних процесів в освітній, науково-техноло-
гічній та інформаційно-комунікаційній галузях, які 

Таблиця 2
Основні внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці держави

ЗО
В

Н
ІШ

Н
І

– неефективна зовнішньоекономічна діяльність;
– неефективне оподаткування;
– неефективна взаємодії по лініях «Центр – регіони» та «регіон – регіон».
– нестабільність фінансової системи;
– неефективність банківської системи.
– деіндустріалізація економіки;
– імпортна залежність;
– диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку;
– криміналізація економіки.
– міжрегіонального відчуження
– недосконалість нормативно-правової бази.
– некерований відтік інтелектуальних та трудових ресурсів;
– диференціація за якістю життя по соціальних прошарках і групах.
– неякісна статистична інформація
– незадовільна поінформованість; населення про сутність економічних перетворень.

В
Н

У
ТР

ІШ
Н

І

– нераціональна структура регіонального бюджету;
– неефективна регіональна інституційна інфраструктура;
– низький рівень менеджменту.
– нестача фінансових ресурсів.
– зниження інвестиційної активності;
– спад виробництва;
– втрата науково-технічного потенціалу;
– низький технологічний рівень галузей;
– недосконала виробнича інфраструктура.
– низький рівень володіння нормативно-правовою базою.
– погіршення демографічної ситуації; 
– зниження рівня економічної активності населення;
– зниження рівня життя населення.
– неякісна інформації, що використовується для обґрунтування управлінських рішень.
– основні внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці держави.
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в сукупності формують інфраструктуру економіки 
знань – основу майбутньої конкурентоспроможності 
у глобалізованому світі. 

Кризові ситуації можуть виникнути в різних сфе-
рах економіки регіонів України. Найбільш актуаль-
ними, на нашу думку, є: 

– відсутність партнерських відносин між регіо-
нами та центром; 

– монополізація регіонального ринку; 
– падіння виробництва в галузях спеціалізації 

держави;
– деградація базових галузей держави;
– екстенсивне використання місцевих ресурсів;
– низька забезпеченість фінансовими ресурсами;
– відтік  трудових та інтелектуальних ресурсів за 

межі держави;
– низький рівень розвитку соціальної інфраструк-

тури;
– зростання безробіття;
– неконтрольоване переселення, що приводить до 

соціальної напруженості;
– загрозливий стан екології. 
У результаті в регіоні відсутні нові технології, 

неадекватні соціальні стандарти, слабка культура 
менеджменту, низька конкурентоспроможність про-
дукції, «тінізація» економіки, корупція. Поряд із 
реалізацією політики стимулювання високотехноло-
гічного експорту необхідно забезпечити випереджу-
вальне розширення внутрішнього ринку, уникнення 
критичної залежності національної економіки від 
кон'юнктури світових ринків. Активізація земельної 
реформи забезпечить на практиці пріоритетний роз-
виток агропромислового комплексу як основи про-
довольчої безпеки держави.

Однією з пріоритетних задач регіонального 
управління є виявлення, моніторинг і прогнозування 
факторів, що впливають на розвиток держави. Від-
повідні заходи повинні спиратися на чітке розуміння 
загроз економічній безпеці території. Виходячи з 
характеристики і стану загроз, визначаються струк-
турні елементи системи забезпечення економічної 
безпеки, а також місце, функції і завдання кожного з 
них в протидії цим загрозам. Таким чином, фактично 
визначається механізм виявлення, попередження і 
припинення загроз економічної безпеки і чинників, 
що їх провокують [8].

Висновки і пропозиції. Формування системи 
загроз економічній безпеці держави є одним з 
головних завдань державної економіки у напрямі 
забезпечення економічної безпеки. Для розробки 
об’єктивної оцінки загроз державній економічній 
безпеці доцільно використовувати комплексний 
та системний підходи, що дозволять сформувати 
повну та динамічну систему. Забезпечення при-
йнятного рівня економічної безпеки на рівні дер-
жави неможливе без здійснення структурної пере-
будови регіонального управління (найголовнішої 
внутрішньої загрози). Найбільш раціональним є 
прогнозувати та попереджати загрози економіч-
ній безпеці. Економічну політику слід спрямувати 
на зміцнення фінансового стану регіональних 
суб’єктів господарювання та збільшення їхньої 
автономності. 

Наукове обґрунтування поняття загроз еконо-
мічній безпеці, що стримують розвиток держави, 
та створення відповідної ефективної системи дасть 
змогу розробити дієвий механізм попередження та 
мінімізації дії цих загроз. 
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У статті розглянуто теоретичні аспекти стратегії управління енергозбереженням будівельного підприємства, 
за допомогою якої суб’єкт господарювання оптимізує вплив ресурсної політики на результати виробничо-
комерційної діяльності. Систематизовано моделі формування, реалізації та переваги впровадження стратегії 
управління енергозбереженням на будівельних підприємствах, визначено етапи реалізації, подана авторська 
інтерпретація поняття «стратегія управління енергозбереженням», проаналізовано склад елементів страте-
гії, пов'язаних з енергозбереженням та ефективністю споживання енергії, представлено економічна харак-
теристика складових комплексної стратегії управління енергозбереженням будівельного підприємства, зміс-
товно-параметрична характеристика специфіки діяльності та особливостей функціонування будівельних 
підприємств. Розроблено науково-практичні  рекомендації щодо впровадження стратегії управління енергоз-
береженням на будівельних підприємствах в ракурсі комплексних організаційних заходів.
Ключові слова: будівельне підприємство, енергозбереження, економічна характеристика складових комплек-
сної стратегії, стратегія управління енергозбереженням. 

В статье рассмотрены теоретические аспекты стратегии управления энергосбережением строительного пред-
приятия, с помощью которой предприятие оптимизирует влияние ресурсной политики на результаты произ-
водственно-коммерческой деятельности. Систематизированы модели формирования, реализации и преимуще-
ства внедрения стратегии управления энергосбережением на строительных предприятиях, определены этапы 
реализации, представлена авторская интерпретация понятия «стратегия управления энергосбережением», 
проанализирован состав элементов стратегии , связанных с энергосбережением и эффективностью потребле-
ния энергии, представлены характеристика составляющих комплексной стратегии управления энергосбере-
жением строительного предприятия, сущностно- параметрическая  характеристика специфики деятельности 
и особенностей функционирования строительных предприятий. Разработаны научно-практические рекомен-
дации по внедрению стратеги управления энергосбережением на строительных предприятиях в ракурсе ком-
плексных организационных мероприятий.
Ключевые слова: строительное предприятие, энергосбережение, экономическая характеристика элементов 
комплексной стратегии, стратегия управления энергосбережением.

The article considers the theoretical aspects of the energy saving management strategy of the construction company, 
through which the business entity optimizes the impact of resource policy on the results of production and commercial 
activities. Models of formation, realization and advantages of energy saving management strategy implementation at 
construction enterprises are systematized, stages of realization are defined, the author's interpretation of the concept 
«energy saving management strategy» is given, the composition of strategy elements related to energy saving and 
energy efficiency is analyzed, economic characteristics of complex strategy energy saving management of a con-
struction enterprise, content-parametric characteristics of the specifics of activity and peculiarities of functioning 
of construction enterprises. Scientific and practical recommendations for the implementation of the strategy for the 
formation of the mechanism of energy saving management at construction enterprises in the perspective of complex 
organizational measures.
Keywords: construction company, energy saving, economic characteristics of the elements of an integrated strategy, 
energy saving management strategy.

Постановка проблеми. В умовах ринкової 
трансформації наукова актуальність вирішення 
питань стратегії управління енергозбереженням в 
процесі життєвого циклу будівельного підприємства 
зумовлена необхідністю пошуку економічних мето-
дів оптимізації використання енергоресурсів та сти-
мулювання енергоефективності. Сучасні економічні 

реалії функціонування будівельних підприємств 
свідчать також про підвищення вимог до технологій 
виробництва господарюючого суб’єкту у зв’язку з 
імплементацією суспільних екологічних принципів. 
Отже, пошук та вдосконалення концептуальних роз-
робок у сфері формування стратегії управління енер-
гозбереженням набувають особливої значущості.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальні основи стратегії підприємств ґрун-
товно  досліджено у наукових працях визнаних  зару-
біжних вчених. Плануванню, розробці, формуванню 
та реалізації стратегії підприємств присвячено багато 
досліджень науковців, таких як, зокрема Ф. Котлер, 
Р. Бергер, Н. Бикхофф, М. Портер, Р. Майлс, Ч. Сноу, 
А. Мейер, Х. Колеман. Вагомий науковий внесок у 
вивчення питань стратегічного управління енергоз-
береженням внесли українські дослідники В.В. Дже-
джула, П.М. Куліков, М.М. Климчук, Т.В. Сак та 
багато інших. Наукові розробки цих відомих вчених 
мають високу теоретичну та практичну цінність, 
надають методологічний апарат, зазначають напрями 
подальших наукових досліджень.

Проте, узагальнення наукових поглядів як зару-
біжних, так і українських вчених показує, що про-
блеми стратегії управління енергозбереженням на 
будівельних підприємствах не мають достатньої тео-
ретичної, практичної розробки та містять багато дис-
кусійних питань. 

Формулювання цілей статті полягає в подаль-
шому розвитку теоретичних положень та розробки 
науково-практичних рекомендацій щодо форму-
вання стратегії управління енергозбереженням на 
будівельному підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Енер-
гозбереження в будівництві впевнено стає ключо-
вим інструментом підвищення  конкурентоздатності. 
Однією з найважливіших в умовах конкуренції є кон-
цептуалізація стратегії будівельного підприємства 
через те, що передбачає вивчення системних влас-
тивостей середовища в цілому: характер і ступінь 
взаємозв’язку факторів, динамічності, невизначеності. 

В сучасних умовах розвитку економіки, підпри-
ємства мають потребу в стратегії, щоб вірно розстав-
ляти пріоритети при розподілі ресурсів. Крім того, 
вона потрібна їм, щоб адекватно реагувати на зміни в 
навколишньому середовищі, на поведінку конкурен-
тів, а також щоб пояснювати, в який бік вони руха-
ються, своїм співробітникам, клієнтам і акціонерам. 
На думку науковців, стратегія підприємства повинна 
відповідати п’яти вимогам: інтегрованість, усвідом-
леність, орієнтація на дію, методичність, отримання 
результату [2, с. 20].

У системі управління енергозбереженням буді-
вельного підприємства визначальне місце посідає 
процес стратегії формування механізму управління, 
за допомогою якого суб’єкт господарювання оптимі-
зує вплив ресурсної політики на результати вироб-
ничо-комерційної діяльності.

Важливим теоретичним аспектом, з позиції сис-
темного підходу, є розгляд будівельного підприєм-
ства як сукупності підсистем, ресурсів, економічних 
та соціальних процесів, характер яких залежить від 
сфер діяльності та функціонального призначення. 
У цьому контексті доцільно надати визначення 
цільової сфери в процесі життєвого циклу будівель-
ного підприємства як сукупності уявлень про його 
стан, результати та розвиток. Залежно від ступеня 
детальності або абстрактності, виокремлено чотири 

різнорівневих типів елементів: місія, цілі, завдання, 
дії підприємства. 

Стратегія підприємства з позиції програмно-
цільового підходу є частиною цільового простору 
підприємства, отже різноманіття у визначенні стра-
тегії полягає у встановленні її положення в цьому 
просторі стосовно його інших елементів. Окрім того, 
стратегія може розглядатися як спосіб реалізації 
цілей, як елемент цільового простору, що примикає 
до місії підприємства. Існує також підхід до визна-
чення стратегії, який полягає не в зовнішньому пози-
ціонуванні стратегії в цільовому просторі, а засно-
ваний на внутрішній структурі стратегії.  

У контексті зазначеної проблематики вважаємо 
за доцільне більш детально розглянути визначення 
поняття «стратегія енергозбереження підприєм-
ства». Відповідно до економічної суті енергозбере-
ження, що подане в Законі України «Про енергозбе-
реження» [1], Т.В. Сак [4, с. 495] представила таке 
визначення: «Стратегія енергозбереження підприєм-
ства – це довгостроковий якісно визначений напрям 
розвитку підприємства у сфері енергозбереження, 
спрямований на раціональне та економне викорис-
тання первинної та перетвореної енергії і природних 
енергетичних ресурсів під час виробництва продук-
ції, виконання робіт, надання послуг; досягнення 
стратегічних цілей енергетичної політики».

На думку автора, стратегією управління енергоз-
береженням є  узагальнена модель дій, які необхідні 
для досягнення формалізованих ресурсних, ринко-
вих, інноваційних, кадрових цілей енергозбереження 
виробничо-економічної системи, за допомогою яких 
забезпечується ефективне формування та функціо-
нування механізму управління енергозбереженням 
та отримання економічних, екологічних, соціальних 
та технологічних переваг.

На основі узагальнення представлених наукових 
джерел [9, с. 65; 7, с. 558; 6, с. 76] акцентуємо, що 
процес формування стратегії є виявленням унікаль-
них властивостей підприємства, розробкою заходів 
на підтримку і зміцнення цієї унікальності. В таблиці 
1 представлено основні моделі формування та реалі-
зації стратегії підприємств.

З метою підвищення рівня обґрунтованості при-
йняття рішень в процесі формування стратегії управ-
ління енергозбереженням доцільно визначити етапи 
реалізації: 

– запуск стратегії, в рамках якого необхідно про-
ведення кінцевого аналізу зовнішнього середовища, 
затвердження стратегії та ресурсного забезпечення 
на всіх рівнях ієрархії будівельного підприємства;

– проведення стратегічних змін, досягнення стра- 
тегічних показників;

– завершення стратегії, в рамках етапу страте-
гічні зміни є незворотні, але гнучка корекція пови-
нна здійснюватися постійно. 

Відзначимо особливість стратегії як важливого 
фактору, який інтегрує функціональні підсистеми 
будівельного підприємства, фінансові, інформаційні 
ресурси та інтелектуальний капітал. Особливість 
даного підходу полягає у тому, що склад розділів 
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комплексної стратегії управління енергозбережен-
ням відповідає складу підсистем з урахуванням 
галузевої специфіки будівельного підприємства.

Економічна характеристика складових комплек-
сної стратегії управління енергозбереженням буді-
вельного підприємства представлено в таблиці 2.

У своїх працях відомі українські науковці відзна-
чають, що ефективна діяльність у будівництві зале-
жить від уміння оцінити ситуацію, підготувати й 
реалізувати комплекс заходів для зниження та уперед-
ження виникнення негативних ситуацій, оскільки для 
цієї сфери характерні наступні ризики: порушення 
будівельного процесу, вибуття основних засобів, зни-
ження рівня  якісних показників, ризик зміни валют-
них курсів і цін, інфляції, конкуренції [3, с. 142].

Зазначимо, що в умовах впровадження новітніх 
технологій зростає високими темпами фізичний 
та моральний знос основних виробничих та неви-
робничих активів будівельних підприємств, також 
характеристиками будівельної галузі є спеціаліза-
ція, маржинальність, стадія життєвого циклу. Зна-
ходження будівельних підприємств на стадії роз-
витку в інноваційній галузі є позитивним аспектом 
стратегії формування механізму управління енер-
гозбереженням, але одночасно ускладнює завдання, 
тому що неможливо екстраполювати тенденції 
минулих років. 

Згідно з отриманими результатами дослідження 
представимо у таблиці 3 параметрично-змістовну 
характеристику специфіки діяльності та особливос-
тей функціонування будівельних підприємств.

Підсумовуючи,слід зазначити, що на вибір стра-
тегії енергозбереження підприємства впливають як 
внутрішні чинники підприємства (його внутрішнє 
середовище, включаючи наявні ресурси і компетен-
ції), так і стан зовнішнього середовища (макро- та 
мікросередовища) [4, с. 496].

Автор поділяє думку фахівців консалтингової 
компанії EY [5, с. 4] щодо складових елементів стра-
тегії сучасного підприємства, пов’язаних з енергоз-
береженням та ефективністю споживання енергії:

– енергетичний менеджмент. Спеціалізована 
система енергетичного менеджменту являє собою 
комплексний інструмент для енергетичного плану-
вання та аналізу, контролю показників ефективності 
використання енергії, безперервної оцінки потенці-
алу підвищення енергетичної ефективності і розро-
блення відповідних заходів; 

– операційна ефективність. Операційна ефек-
тивність в енергетичній стратегії розглядається 
як інструмент підтримки показників енергетичної 
ефективності на оптимальному рівні; 

– модернізація виробництва. Напрям модер-
нізації виробництва пов’язаний із розробленням 

Таблиця 1
Систематизація моделей формування та реалізації стратегії підприємств

Автор Характеристика
1. М. Портер  
[8; 9].

Диференціація (differentiation strategy):
орієнтація на навчання, горизонтальна координація;
заохочення творчості співробітників, інновації;
дослідницькі можливості.
Лідерство за витратами (lowcostleadership):
орієнтація на економічну ефективність, контроль за витратами, звітність;
стандартизовані процедури;
фокусування ( focusstrategy):
орієнтація на перевагу у ціні, диференціація послуг;
робота на невеликому ринку.

2. Р. Майлз,  
Ч. Сноу [7].

Пошук(prospector):
децентралізована структура,  орієнтація на навчання;
дослідницькі можливості.
Захист частки ринку (defenderstrategy):
орієнтація на економічну ефективність, контроль за витратами;
акцент на ефективність продукції;
контроль, обмеженість повноважень робітників.
Аналіз (analyzer):
баланс економічності та навчання, контроль витрат, гнучкість, адаптивність;
установка на економічну ефективність, допустимість ризику, пов’язаного з інноваціями.
Реагування (reactor):
елементи організації можуть змінюватись в залежності від обставин.

3. Ф. Котлер,  
Р. Бергер,  
Н. Бикхофф [2]

Концентроване зростання:
посилення маркетингової позиції.
Інтегроване зростання:
звернена вертикальна інтеграція; 
фронтальна вертикальна інтеграція.
Диверсифіковане зростання:
горизонтальна диверсифікація; 
конгломератна диверсифікація;  
центрована диверсифікація.
Стратегія скорочення: ліквідація, скорочення витрат.

Джерело: сформовано автором на основі [2; 7; 8; 9]
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інвестиційного плану розвитку. Такий план містить 
низку проектів, які передбачають упровадження 
найкращих доступних технологій; 

– поновлювані джерела енергії. Впровадження 
відновлюваних джерел енергії розглядається як із 
погляду скорочення витрат на енергоносії, так і в плані 

підвищення стійкості бізнесу і пов’язаних із цим вигод; 
Проведення теоретичних узагальнень наукових 

поглядів як вітчизняних, так і зарубіжних вчених 
дозволило сформувати переваги впровадження стра-
тегії управління енергозбереженням на будівельних 
підприємствах (таблиця 4).

Таблиця 2
Економічна характеристика складових комплексної стратегії  
управління енергозбереженням будівельного підприємства

Найменування Економічна характеристика/сукупність стратегічних рішень

Товарно-ринкова стратегія Виробництво енергозберігаючий продукції та маркетингове позиціону-
вання у парадигмі енергозбереження;

Ресурсне-ринкова стратегія Використання потенціалу енергозбереження;
Технологічна  стратегія Запровадження енергозберігаючих технологій підприємства;
Інтеграційна стратегія Формування інтеграційної функціональні взаємодії підприємств;
Кадрова стратегія Визначення кадрової структури підприємства;
Фінансово-інвестиційна стратегія Залучення та використання фінансових ресурсів на цілі енергозбереження;
Культурна стратегія Формування корпоративної культури енергозбереження;

Стратегія управління Управління змінами виробничо-економічної та організаційно-управлінської 
структури.

Джерело: авторська розробка

Таблиця 3
Параметрично-змістовна характеристика специфіки діяльності  
та особливостей функціонування будівельних  підприємств

Параметри Змістовна характеристика
Специфіка  
діяльності

Різноманітність організаційно-правових форм будівельної діяльності;
Диференційована структура джерел фінансування будівельної діяльності;
Складна система державного регулювання будівельної діяльності;
Різноманітність чинників, що впливають на процеси будівництва;
Значна складність оцінювання економічної ефективності управлінських та організаційно-
економічних рішень внаслідок тривалості реалізації будівельних проектів;
Значний вплив компетенції управлінського персоналу на бізнес-процеси;

Особливості 
функціонування

Тривалий господарський цикл будівельної діяльності;
Різноманітність видів будівельних робіт;
Складна взаємодія будівельних підприємств під час створення будівельної продукції;
Необхідність постійного вдосконалення технологій будівництва.
Зростання конкуренції на наявних ринках, посилення міжнародної конкуренції, усклад-
нення розширення ринкового сегмента;
Підвищення рівня витрат; нераціональний відгук на цінову конкуренцію;
Зменшення галузевого прибутку;
Бюрократизація апарата управління.

Джерело: сформовано автором

Таблиця 4
Переваги впровадження стратегії управління енергозбереженням на будівельних підприємствах

Детермінанта Зміст

Екологічна Використання сучасних технологій енергозбереження, які не чинять негативний вплив 
на оточуюче середовище. 

Фінансово-економічна Можливість залучення інвестицій за рахунок активізації політики енергозбереження та 
енергоефективності, фінансове стимулювання енергозберігаючих заходів.

Організаційно- 
управлінська

Наявність у будівельного підприємства стратегії формування механізму управління 
створює умови реалізації завдань енергозбереження, ефективність яких за традицій-
ними підходами залишається низькою. Оптимізація управлінського інструментарію, 
детермінація критеріїв успіху, використання кількісних показників при розробці ключо-
вих стратегічних рішень. консолідація інтересів та очікувань щодо підвищення спожив-
чих якостей будівельної продукції, додатковий імпульс розвитку.

Нормативно-правова
Нормативні підстави енергоефективного будівництва, впровадження енергоаудиту, сер-
тифікації енергетичної ефективності будівель, впровадження інструментів цифрової 
економіки. Імплементація міжнародних стандартів енергозбереження, впровадження 
екологічних стандартів.

Джерело: авторська розробка
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Приймаючи до уваги вищевикладене, предста-
вимо науково-практичні  рекомендації щодо впрова-
дження стратегії управління енергозбереженням на 
будівельних підприємствах в ракурсі комплексних 
організаційних заходів:

– популяризація економічних, екологічних, соці-
альних переваг ефективного використання традицій-
них та відновлювальних джерел енергії;

– диверсифікація джерел енергопостачання та їх 
надійності;

– пошук та упровадження організаційних, тех-
ніко - технологічних рішень;

– інвестиції у енергоефективні технології; наяв-
ність розвинутої прогнозної аналітичної системи, 
системи управлінського та фінансового обліку;

– наявність органів управління та організацій-
них одиниць, що утворюють організаційну піраміду;

– наявність компетенції персоналу; формування 
мотиваційної системи підприємства у сфері енергоз-
береження.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, стратегія управління енергозбереженням на 
всьому життєвому циклі будівельного підприємства 
базуючись на раціональній синергії ринкових еконо-
мічних механізмів, надає можливість стимулювання 
раціонального використання та економії паливно-
енергетичних ресурсів, застосування енергетично 
ефективних технологічних  процесів, передбачає 
необхідність врахування впливу факторів зовніш-
нього та внутрішнього середовища. На нашу думку, 
запровадження нових економічних форм управління 
енергозбереженням в діяльності будівельних під-
приємств, які розкривають можливості визначення 
стратегічних пріоритетів та ефективних управлін-
ських рішень, позитивно впливають на зростання 
конкурентоспроможності.  

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на 
дослідження теоретичних аспектів механізму управ-
ління енергозбереженням на будівельних підприєм-
ствах в ракурсі проблем фінансування та реалізації.
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У статті розглянуто теоретично-методологічні підходи щодо побудови асортиментної політики на підприємстві 
у сфері рітейлу. Розкрито сутність асортиментної політики, товарної політики та чинники впливу асортиментної 
політики підприємств на рітейл-маркетинг України. Зазначено важливість стратегічних підходів для формування 
асортиментної політики підприємства. Разом з тим враховано важливість та роль диверсифікації на ринку. За 
результатами дослідження окреслені основні напрямками розвитку асортиментної політики в рітейл-маркетингу 
та рекомендацій щодо ефективності асортиментної політики в діяльності торговельного підприємства в сучас-
них умовах України. 
Ключові слова: асортиментна політика, рітейл-маркетинг, ринок, товарна політика, маркетингова стратегія.
В статье рассмотрены теоретико-методологические подходы к построению ассортиментной политики на 
предприятии в сфере ритейла. Раскрыта сущность ассортиментной политики, товарной политики и факторы 
влияния ассортиментной политики предприятий на ритейл-маркетинг Украины. Указано важность стратеги-
ческих подходов для формирования ассортиментной политики предприятия. Вместе с тем учтено важность и 
роль диверсификации на рынке. По результатам исследования очерчены основные направлениями развития 
ассортиментной политики в ритейл-маркетинге и рекомендаций по эффективности ассортиментной политики 
в деятельности торгового предприятия в современных условиях Украины.
Ключевые слова: ассортиментная политика, ритейл-маркетинг, рынок, товарная политика, маркетинговая 
стратегия.
The article considers theoretical and methodological approaches to building an assortment policy at the enterprise in the field 
of retail. The essence of assortment policy, commodity policy and factors of influence of assortment policy of enterprises on 
retail marketing of Ukraine are revealed. The importance of strategic approaches for the formation of the assortment policy 
of the enterprise is noted. However, the importance and role of market diversification is taken into account. According to the 
results of the research, the main directions of assortment policy development in retail marketing and recommendations on 
the effectiveness of assortment policy in the activity of a trade enterprise in the modern conditions of Ukraine are outlined.
Keywords: assortment policy, retail marketing, market, product policy, marketing strategy.

Постановка проблеми. Розширення товарного 
виробництва зумовило високу насиченість товар-
ного ринку торговими марками. З точки зору сучас-
ного управління ефективність діяльності торговель-
ного підприємства обумовлене знанням інтересів та 

потреб споживачів, а також можливістю раціональ-
ного використання ресурсів.

В ринкових умовах постійно виникає необхід-
ність рішення задачі вибору між ризиком понести 
втрати і не відповідність товарів потребам покупців. 
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Таким чином, торговельному підприємству важливо 
правильно визначитися з структурою асортименту 
товарів, плануванням та управлінням ефективного 
механізму асортиментної політики. Широкий асор-
тимент виступає лише як інструмент для зростання 
обсягів реалізованої продукції та успішної конку-
рентної діяльності. Занадто вузький ряд вироблюва-
ної продукції призводить до втрати частини ринку, 
занадто широкий – до виникнення конкуренції між 
власними марками [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вели-
кий внесок у розробку теорії асортиментної полі-
тики зробили відомі вітчизняні та зарубіжні нау-
ковці, зокрема В. Апопій, Г. Багієв, А. Виноградська, 
Н. Голошубова, Ф. Котлер, Дж. Еванс, М. А. Оклан-
дер та ін.

Принципи асортиментної політики. Асорти-
ментна політика створює основні базові принципи 
ринкової діяльності компанії щодо ринків, сегмен-
тів, товарів, купівельних переваг, динаміки цін, з 
урахуванням макроекономічних тенденцій, рівня 
економічних зв’язків. Всі перераховані фактори 
необхідні для забезпечення ефективності ринкової 
діяльності.

Формування і реалізація асортиментної політики 
необхідні для вирішення, як маркетингових, так еко-
номічних: забезпечення беззбиткової роботи підпри-
ємства, управління обсягом прибутку, оптимізації 
оподаткування і прогнозування власних інвестицій в 
розвиток бізнесу.

Асортиментна політика – формування асор-
тименту продукції та принципи управління асор-
тиментним портфелем і вибудовування взаємин з 
постачальниками, покупцями та посередниками, 
в залежності від потреб ринку, фінансового стану, 
можливостей виробництва і збуту, відповідно до її 
стратегічних цілей. Асортиментна політика визна-
чається керівництвом організації. Мета асортимент-
ної політики полягає в формування оптимального, 
повного і раціонального асортименту в залежності 
від потреб ринку і стратегічних цілей підприємства.

Завдання, які вирішує впровадження асортимент-
ної політики:

– ефективність задоволення запитів споживачів;
– ефективне використання технологічних знань і 

досвіду компанії;
– оптимізація фінансових результатів фірми, 

коли формування асортименту грунтується на очіку-
ваній рентабельності і обсязі прибутку;

– дотримання принципу гнучкості за рахунок 
диверсифікації сфер діяльності компанії та вклю-
чення нетрадиційних для неї галузей в портфель 
стратегічних зон господарювання;

Метою компанії в області асортименту є форму-
вання реального і (або) прогнозованого асортименту, 
який максимально наближається до раціонального, 
для задоволення різноманітних потреб і отримання 
запланованого прибутку. Для цього повинні бути 
вирішені наступні завдання:

– встановлені реальні і передбачувані потреби в 
певних товарах;

– визначені основні показники асортименту і 
дано аналіз його раціональності;

– виявлені джерела товарних ресурсів, які необ-
хідні для формування раціонального асортименту;

– повинна бути дана оцінка статків організації 
для випуску, реалізації окремих товарів;

– визначені основні напрямки формування асор-
тименту.

Основні принципи, які повинні бути визначені 
асортиментної політикою в області формування 
асортименту наступні:

• Розширення асортименту – це кількісні та 
якісні зміни набору товарів за рахунок збільшення 
показників широти, повноти і новизни. Причини, 
що сприяють розширенню асортименту: збіль-
шення попиту і пропозиції, висока рентабельність. 
Потрібно постійно проводити моніторинг рітейл-
операторів.

• Стабілізація асортименту – стан набору товарів, 
що характеризується високою стійкістю і низьким 
ступенем оновлення. Це рідкісний стан асортименту, 
властиве в основному асортименту харчових товарів 
повсякденного попиту. Асортимент непродовольчих 
товарів характеризується високим ступенем змін під 
впливом моди, досягнень науково-технічного про-
гресу та ін.

• Оновлення асортименту – це кількісні та якісні 
зміни стану набору товарів, що характеризуються 
збільшенням показника новизни. Критерієм вибору 
цього напрямку можна вважати необхідність задо-
волення постійно мінливих потреб, підвищення 
конкурентоспроможності, зміну моди, досягнення 
науково-технічного прогресу та ін.

• Удосконалення асортименту – це кількісні та 
якісні зміни стану набору товарів для підвищення 
його раціональності. Це комплексний напрямок, що 
обумовлює вибір можливих шляхів: скорочення, 
розширення і (або) оновлення асортименту. При 
цьому необхідно враховувати науково обґрунтовані 
раціональні потреби, а також вимоги суспільства: 
забезпечення безпеки для споживачів і навколиш-
нього середовища, використання досягнень науково-
технічного прогресу для максимального підвищення 
якості життя.

• Гармонізація асортименту – це кількісні та 
якісні зміни стану набору товарів, що відображають 
ступінь близькості реального асортименту до опти-
мального або кращим зарубіжним і вітчизняним ана-
логам, найповніше відповідає цілям організації.

• Скорочення асортименту, тобто кількісні і 
якісні зміни стану набору товарів за рахунок змен-
шення його широти і повноти. Причини скорочення: 
падіння попиту на товар, збитковість або низька при-
бутковість при виробництві і (або) реалізації окре-
мих товарів.

Вибір того чи іншого напрямку формування асор-
тименту товарів з розглянутих вище вимагає зна-
ння чинників, що впливають на нього. Фактори, що 
впливають на формування асортименту, поділяються 
на загальні та специфічні. До загальних факторів 
відносять попит і рентабельність.
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Орієнтація на клієнта.
Сутність цього розділу асортиментної політики 

полягає в необхідності конкретизувати принципи 
створення асортиментної матриці і управління асор-
тиментом та закріпити в політиці орієнтацію на 
певного споживача і покупця, цільового сегмента 
(цільових сегментів).

При цьому чітке позиціонування передбачає орі-
єнтацію на абстрактну категорію покупців, напри-
клад середній клас або клас з рівнем життя нижче 
середнього, а в асортиментній політиці закріплю-
ються конкретні групи споживачів з чітко визначе-
ними характеристиками. У разі якщо асортиментна 
політика є складовою частиною політика марке-
тингу, в даному розділі коротко повторюються прин-
ципи, в ній закріплені.

Асортиментна матриця.
Асортиментна матриця – це документ асор-

тиментної політики, який включає в себе повний 
перелік всіх товарних позицій, запропонованих до 
продажу, з урахуванням вимог асортиментної полі-
тики, особливостей обраного формату продажу та 
ін. Асортиментна матриця не просто повинна являти 
собою детальний і структурований перелік усіх 
товарних позицій, але ще й опис принципів підбору 
асортименту і формування на його основі асорти-
ментної матриці.

Побудова асортиментної матриці і закупівля 
(виробництво) відповідно до неї товарів повинні 
починатися тільки після визначення загальної мар-
кетингової стратегії компанії і передбачає наступні 
кроки:

1. Дослідження споживчого попиту і здійснення 
сегментування споживачів.

2. Порівняльний аналіз асортиментної політики 
конкурентів.

3. Визначення груп товарів, які передбачається 
продавати в магазині, і рівня цін на них.

4. Поглиблення товарного асортименту, тобто 
виділення в кожній товарній категорії підкатегорій, а 
в кожній підкатегорії – товарних позицій.

5. Аналіз збалансованості товарного асортименту 
з точки зору кількості присутніх в ньому товарних 
категорій і співвідношення товарних позицій.

6. Складання асортиментної матриці.
В асортиментній політиці описуються принципи, 

якими повинні керуватися співробітники, які викону-
ють вказаний перелік робіт, чим вони повинні керу-
ватися і що уникати. Підсумком роботи над розділом 
повинен стати товарний класифікатор -– принципи 
розбиття категорії на підкатегорії, сегменти, підсег-
менти і артикули, відповідно до функціонально-спо-
живчого принципу.

Асортиментна політика – важливе народногос-
подарське завдання, раціональне вирішення якого 
потребує скоординованих дій як на загальнодер-
жавному рівні, так і в окремих сферах діяльності: 
виробничій сфері, оптовій і роздрібній торгівлі 
[2, с. 457]. Разом з тим, слід зазначити, що основними 
напрямками розвитку асортиментної політики під-
приємства є: 

1. Адекватність – регулюючий характер асорти-
ментної політики в діяльності компанії. 

2. Гнучкість – це пошук нових ідей, методів, мож-
ливостей. 

Диверсифікація – розширення товарної номен-
клатури по всіх чотирьох напрямках, створення 
нової продукції для нових ринків. Це відмова фірми 
від принципу домінування одного продукту в обсязі 
виробництва і продажу та перехід на виробництво 
продуктів, взаємопов’язаних або не взаємопов’яза- 
них технологією, збутом, продажем. Диверсифікація 
надає переваги в конкурентній боротьбі, оскільки 
збільшує можливості маневрування в умовах зміни 
кон’юнктури, забезпечує стійку частину ринку, зни-
жує ризик інноваційної діяльності, підвищує ефек-
тивність використання науково-дослідних робіт, 
дозволяє підприємству створювати виробництва в 
інших галузях. В усіх випадках диверсифікація має 
на меті досягнення максимального зиску від наяв-
них товарів та ринків, розширення збуту, збагачення 
асортименту товарів, що виробляються [4, с. 13].

Цінова сегментація і принципи ціноутворення. 
Передбачає визначення і закріплення цінових діа-
пазонів. При цьому різниця в ціні між даними сег-
ментами повинна бути суттєвою, інакше втрачається 
сенс у разі необхідності розділення асортименту на 
цінові сегменти. Підсумком даного етапу розробки 
асортиментної політики повинен з’явитися розділ, в 
якому будуть вказані цінові діапазони, тобто рівень 
цін на товари в кожному із зазначених цінових сег-
ментів. Крім того, має бути визначено часткове спів-
відношення цінових сегментів в асортименті.

Оптимальна ширина і глибина асортименту 
закріплює принципи визначення оптимальної 
ширини і глибини асортименту товарної категорії. 
Ширина і глибина асортименту товарної категорії 
повинні відповідати загальній асортиментної полі-
тики компанії.

Бренди та категорії. Цей розділ товарної полі-
тики повинен описувати і закріплювати кількість 
брендів (торгових марок), представлених в асорти-
менті товарної категорії. При визначенні конкрет-
них торгових марок, якими наповнюватиметься 
асортимент, необхідно дотримуватися наступних 
принципів:

– торгові марки повинні представляти різні 
цінові сегменти і в тому співвідношенні, який був 
раніше визначений;

– кількість торгових марок, які представляють 
товари-аналоги, бажано мінімізувати;

– бажано, щоб постачальник однією або декіль-
кома торговельними марками закривав всю асорти-
ментну лінійку в даному ціновому сегменті;

– необхідно враховувати особливості вже існую-
чих на ринку і нових торгових марок.

Ролі товарів і категорій. Мається на увазі наді-
лення товарних категорій (товарних позицій) 
певними ролями. Кожній товарній категорії при-
своюється особлива роль, яка визначає цінову і кому-
нікаційну політику стосовно цієї категорії. Відве-
дена товарної категорії роль визначає особливості її 



30

# 3 (29) 2020

позиціонування у свідомості покупців, вибір методів 
просування і ціноутворення.

Слід зазначити, що в концепції товарознавства 
традиційно виділяють п’ять основних видів ролей 
товарних категорій.

1. Генератори прибутку – товари з високими 
темпами зростання продажів і з високою нор-
мою прибутку. Як правило, це сезонні товари або 
товари-новинки, недавно виведені на ринок, але вже 
користуються популярністю.

2. Творці потоку покупців – товари масового 
попиту, обсяг продажів яких стабільний незалежно 
від сезону і інших чинників. Ці товари користу-
ються попитом з боку цільових покупців магазину. 
Завдання даних товарів складається в залученні 
основного потоку покупців в магазин, в розрахунку, 
що там вони придбають не тільки дані товари, але 
і товари інших категорій. Ефективність вкладень в 
розвиток даної товарної категорії доцільно оціню-
вати не тільки з позиції отриманого прибутку, але 
також беручи до уваги кількість залучених покупців 
і частоту скоєних ними покупок.

3. Генератори виручки – товари, добре відомі 
широкому колу покупців і представлені в продажу 
у більшості конкурентів. Цю роль можуть грати 
товари імпульсного попиту і з невеликою торговою 
націнкою. Такі товари забезпечують досить великий 
обсяг продажів в натуральному вираженні, проте 
не покликані забезпечити великий обсяг продажів 
в грошовому вираженні, так як їх ціна і торгова 
націнка, як правило, невеликі. Їх завдання – забез-
печити готівку магазину і не допустити касових 
розривів.

4. Захисники – товари, ціни на які встановлю-
ються трохи нижче, ніж у конкурентів або в серед-
ньому на ринку. Ці товари призначені для утримання 
споживачів, високочутливих до ціни товару. За раху-
нок подібних товарів компанія може запропонувати 
«доступні ціни».

5. Творці іміджу – дорогі, престижні, статусно 
орієнтовані товари, а також товари з «ноу-хау», 
авторські розробки. Їх завдання – не збільшувати 
обсяг продажів, а залучати.

Тестові товари (допоміжної ролі) не грають клю-
чову роль в торговому асортименті, тому в разі необ-
хідності можуть бути виключені з нього. Це товари 
з невеликою часткою в сукупному обсязі продажів, 
і при їх виведенні з асортименту економічні показ-
ники магазину істотно не зміняться. Необхідність збе-
реження таких товарів може бути обумовлена бажан-
ням створити враження комплексності асортименту 
або задовольнити потреби спеціальних клієнтів.

Товари, які виконують різні ролі, вимагають спе-
ціальних методів управління і розробки спеціальних 
маркетингових програм.

Принципи та методи аналізу товарного асорти-
менту передбачають опис того, як і за допомогою 
чого буде проводиться моніторинг та аналіз товар-
ного асортименту. Для повномасштабних і тривалих 
за часом досліджень необхідна стандартизація мето-
дів, принципів і підходів, щоб в часі і для мінливого 

асортименту розуміти ефективність побудови асор-
тиментної матриці і управління асортиментом.

Принципи інформування про товар. Засоби товар-
ної інформації призначені для доведення відомостей 
про товар, його характеристиках для користувачів – 
виготовлювачів, продавців і споживачів. Залежно від 
призначення засобу товарної інформації, в асорти-
ментній політиці описують такі групи, як інформа-
ційні ресурси, спеціальна література, маркування та 
реклама.

• Основна товарна інформація – це основні відо-
мості про товар, які мають вирішальне значення для 
ідентифікації товарів і призначені для всіх суб’єктів 
ринкових відносин. До основної інформації відно-
сяться вид та найменування товарів, його сорт, маса-
нетто, найменування підприємства-виготовлювача, 
дата випуску, термін зберігання або придатності.

• Комерційна товарна інформація – це відомості 
про товар, які доповнюють основну і призначені для 
виробників, постачальників і продавців, але мало-
доступні споживачеві. Вона містить відомості про 
підприємства-посередниках, нормативних докумен-
тах про якість товарів, асортиментних позиціях по 
ОКП (ЄДРПОУ промислової і сільськогосподарської 
продукції), ТН ЗЕД (Товарній номенклатурі зовніш-
ньоекономічної діяльності), порядкових номерах 
підприємства по ОКПО (Класифікація підприємств 
та організацій) та інші умовні позначення, розшиф-
ровка яких малодоступна споживачу. Наприклад, 
штрихове кодування товарів відноситься до комер-
ційної інформації.

• Споживча товарна інформація – це відомості 
про товар, призначені для створення споживчих 
переваг, що показують вигоди від застосування кон-
кретного товару і адресовані, в кінцевому рахунку, 
споживачам. Ця інформація містить відомості про 
найбільш привабливих споживчі властивості това-
рів: функціональне призначення, способи вико-
ристання та експлуатації, безпеки, надійності; про 
харчову цінність, склад і ін. Барвисті зображення на 
товар і (або) упаковці також призначені для поси-
лення емоційного сприйняття їх споживачами.

Форми товарної інформації: словесна, цифрова, 
образотворча, символічна, штрихова – відрізняються 
як перевагами, так і недоліками. У разі, якщо асорти-
ментна політика є частиною маркетингової і товар-
ної політики, то даний розділ описується в них.

Експертиза товарного асортименту
Експертиза як специфічний вид діяльності, 

пов’язаної з проведенням аналізу та оцінки якості 
товару, вимагає застосування впорядкованих і 
перевірених методів на основі досліджень і обліку 
результатів випробувань. Основні компоненти екс-
пертизи: суб’єкт, об’єкт, критерії, методи, процедура 
і результат.

Асортиментна політика описує:
– методи проведення експертизи споживчих 

властивостей товарів;
– види експертиз (екологічна, економічна, 

товарна, технологічна, правова);
– черговість;
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– випадки і події, приводи для проведення екс-
пертиз;

– менеджерські рішення у випадку того чи 
іншого результату експертизи.

У разі якщо асортиментна політика є частиною 
товарної політики, то даний розділ описується там.

Управління асортиментом – це сфера діяльності 
рітейл-маркетингу, метою якої є оптимізація асор-
тименту. Опис в асортиментній політиці принци-
пів управління асортиментом має бути присутнім, 
оскільки це протистоїть формуванню асортименту 
випадковим чином. Коли мова йде про управління 
асортиментом, то в асортиментній політиці потрібно 
визначити наступні питання:

– які товари необхідно виробляти (закупову-
вати);

– в якому обсязі їх необхідно проводити (закупо-
вувати);

– за якою ціною їх необхідно продавати.
Опис принципів управління асортиментом в  

асортиментній політиці повинен допомогти в 
подальшому у відповіді на питання продаж якого 
товару принесе вигоду підприємству, буде най-
більш затребуваний покупцями. Управління асор-
тиментом включає в себе планування, координацію 
і контроль. Управління асортиментом неможливо 
без чіткого плану, уявлення про те, які цілі пови-
нні бути досягнуті. Також управління асортимен-
том – це постійний контроль за відповідністю пла-
нів реальності.

Процес управління асортиментом включає 
наступні етапи:

1. Формування товарної категорії. Вибір або ство-
рення товару.

2. Визначення ролі категорії в асортименті ком-
панії.

3. Визначення критеріїв для оцінки ефективності 
товарної категорії.

4. Розробка маркетингової стратегії товарної 
категорії (товару).

5. Розробка тактики товарної категорії.
6. Реалізація плану заходів щодо товарної катего-

рії (товару).
7. Оцінка ефективності категорії за допомогою 

вироблених критеріїв.
8. Коригування товарної категорії, стратегії, так-

тики і плану, в разі незадовільних результатів, отри-
маних в ході оцінки ефективності.

9. Формування звітності по товарній категорії за 
певний період. 

Висновки з цього дослідження. Підводячи під-
сумки, зазначимо, що для успішного управління під-
приємством формування асортиментної політики є 
важливим ринковим інструментом. Адже, від пра-
вильно побудованої товарної політики в системі управ-
ління асортиментом залежить його ефективність та 
нарощування прибутковості підприємства в цілому. 
Окрім цього формування грамотної асортиментної 
політики ключовими рітейл-операторами – запорука 
сталого розвитку рітейл-маркетингу в Україні.
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В статті визначені особливості управлінського обліку доходів та витрат за їх групами відповідно до національ-
них положень (стандартів) бухгалтерського обліку для державного сектору 124 «Доходи» та 135 «Витрати» з 
урахуванням галузевої специфіки закладів вищої освіти. Щодо управлінського обліку витрат, запропоновано 
відкривати аналітичні компоненти до субрахунків витрат в розрізі планування калькуляції собівартості плат-
них освітніх послуг. Узагальнено чіткий розподіл прямих та непрямих витрат, із визначенням кодів економічної 
класифікації видатків. Правила вказаного кодування пропонуємо визначити установі у Порядку відкриття аналі-
тичних рахунків. Обґрунтовано проблемні аспекти зростання витрат на оплату праці, комунальних послуг, опа-
лення, освітлення та запропоновані можливості досягнення зниження собівартості послуг шляхом включення до 
собівартості освітніх послуг непрямих витрат. Також запропоновано, для ефективного розподілу витрат закладів 
вищої освіти запропоновано виділяти витрат та групувати їх одночасно за підрозділами:  основні, тобто безпо-
середньо ті, що надають освітні послуги (факультети, кафедри); загальновузівські: адміністрація, відділ кадрів, 
бухгалтерія, планово-фінансовий відділ; підрозділи, що обслуговують діяльність основних підрозділів тощо.
Ключові слова: управлінський облік, аналітичний облік, доходи, витрати, заклади вищої освіти, собівартість, 
прямі та непрямі витрати, освітні послуги.
В статье исследованы особенности управленческого учета доходов и расходов по их группам согласно нацио-
нальных положений (стандартов) бухгалтерского учета для государственного сектора 124 «Доходы» и 135 «Рас-
ходы» с учетом отраслевой специфики учреждений высшего образования. Относительно управленческого учета 
затрат, предложено открывать аналитические компоненты к субсчетам расходов в разрезе планирование кальку-
ляции себестоимости платных образовательных услуг. Обобщенно четкое распределение прямых и косвенных 
расходов, с указанием кодов экономической классификации расходов. Правила указанного кодирования предла-
гаем отражать в Порядке открытия аналитических счетов. Указаны проблемные аспекты увеличения расходов в 
учреждениях высшего образования на оплату труда, коммунальных услуг, отопления, освещения, в связи с этим 
обозначены возможности достижения снижение себестоимости услуг путем включения в себестоимость обра-
зовательных услуг косвенных расходов. Также предложено, для эффективного распределения расходов учреж-
дений высшего образования выделять затрат и группировать их одновременно за подразделениями: основные, 
непосредственно те, которые оказывают образовательные услуги (факультеты, кафедры); общевузовские: адми-
нистрация, отдел кадров, бухгалтерия, планово-финансовый отдел; подразделения, обслуживающие деятель-
ность основных подразделений и тому подобное. Такое распределение поможет более эффективно управлять 
расходами и оптимизировать их в процессе деятельности учреждений высшего образования.
Ключевые слова: управленческий учет, аналитический учет, доходы, расходы, высшие учебные заведения, 
себестоимость, прямые и косвенные расходы, образовательные услуги.
The article studies the peculiarities of management accounting of income and expenses by their groups according to the 
national accounting regulations (standards) for the public sector of higher education institutions have been determined. 
With regard to management accounting of costs, it is proposed to open the analytical components of the sub-accounts of 
costs in the context of planning costing of paid educational services.A clear distribution of direct and indirect expenses, 
with the indication of codes of economic classification of expenses, is generalized. The rules of the mentioned coding 
are proposed to be reflected in the Procedure for Opening of Analytical Accounts. The problematic aspects of increasing 
labor, utilities, heating, lighting costs in higher education institutions are indicated, and in this regard, the possibility of 
achieving a reduction in the cost of services by including indirect costs in the cost of educational services is indicated. 
It has also been suggested that, for the efficient distribution of expenditures of higher education institutions, they should 
be allocated and grouped at the simultaneously by the following subdivisions: basic ones (those that provide educational 
services like faculties, departments); institution-wide: administration, personnel department, accounting, planning and 
financial department; subdivisions that serve the activity of the basic subdivisions etc. Such distribution will help to  
manage expenses more effectively and optimize them in the process of activity of higher education institutions.
Keywords: management accounting, analytical accounting, income, expenses, higher education institutions, cost 
price, direct and indirect costs, educational services.
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«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Постановка проблеми. Одним з аспектів рефор-
мування у сфері освіти в Україні є надання закладам 
вищої освіти автономії, яка передбачає самостій-
ність, незалежність та відповідальність у прийнятті 
рішень, зокрема щодо питань фінансової діяльності. 
Фактично йдеться про розширення комерціаліза-
ції освітньої галузі. В Україні в структурі бюджетів 
закладів вищої освіти спостерігається тенденція до 
певного зменшення частки бюджетних фінансових 
ресурсів і зростання позабюджетних коштів. Це 
свідчить про важливість та перспективність розви-
тку освітніх послуг, які надаються закладами вищої 
освіти й, одночасно, необхідність удосконалення 
облікових механізмів доходів та витрат як основних 
елементів в процесі визначення собівартості плат-
них освітніх послуг.

Проблемність організації обліку платних освітніх 
послуг та недостатня законодавча урегульованість 
вимагає формування виваженої облікової політики. 
Оскільки в Україні на законодавчому рівні не визна-
чені такі аспекти як методика калькулювання собі-
вартості платних освітніх послуг та порядок роз-
поділу непрямих (загальновузівських) витрат – ця 
проблема має бути чітко окреслена у наказі про облі-
кову політику установи. 

Від раціональної цінової політики сучасного 
закладу вищої освіти залежать важливі аспекти 
його існування і подальшого розвитку. Це актуалізує 
питання щодо визначення особливостей управлін-
ського обліку доходів і витрат в закладах вищої освіти.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання управлінського обліку доходів і витрат 
в бюджетних установах, в тому числі закладах 
вищої освіти розглядали такі вчені як: П.Й. Атамас, 
Р.Т. Джога, С.В. Свірко, Н.І. Сушко, О.М. Клименко, 
Т.М. Кондрашова, О.В. Кравченко, І.О. Кондратюк, 
Л.Г. Ловінська, С.О. Левицька, Т.В. Ларікова та інші. 
Проте дослідження проводилися  недостатньо гли-
боко. Виходячи з цього, управлінський облік дохо-
дів і витрат та методика калькулювання собівартості 
освітніх послуг закладів вищої освіти є, недостатньо 
дослідженим та потребує додаткової уваги.

Мета дослідження. Провести ґрунтовне дослі-
дження методологічних засад обліку доходів і витрат 
в установах державного сектору відповідно до наці-
ональних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі та узагальнити шляхи 
удосконалення в розрізі управлінського обліку дохо-
дів і витрат в закладах вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу. Термін «управ-
лінський облік» виник у 50–60-ті роки XX століття 
в англомовних країнах. Остаточно професійна сфера 
сформувалася в 1972 році, коли Національна асо-
ціація бухгалтерів (США) розробила і затвердила 
стандарт професійних іспитів з управлінського 
обліку – Сеrtіfісаtе of Managenement Accounting. 
В Україні цей термін з’явився в 1990-ті разом з пер-
шими підручниками західних авторів, хоча сама 
діяльність, що входить до предмету управлінського 
обліку, була досить добре розвинена в умовах дорин-
кової радянської економіки [1].

Основними завданнями управлінського обліку 
з метою забезпечення оптимізації витрат суб’єктів 
державного сектору, передбачено виконання: 

1) обробка, узагальнення та передача необхідної 
інформації для оперативного управління витратами 
та прийняття оптимальних управлінських рішень; 

2) перевірка законності та доцільності викорис-
тання бюджетних коштів; 

3) оцінка ефективності діяльності суб’єктів дер-
жавного сектору за структурними підрозділами (цен- 
тами відповідальності); 

4) складання управлінської звітності, інформація 
яких призначена для керівників, а також інших вну-
трішніх та зовнішніх користувачів бухгалтерської 
інформації; 

5) об’єктивне калькулювання собівартості надан- 
ня послуг основної та додаткової діяльності [2].

Складність організаційної структури та велика 
кількість господарських операцій, які здійснюють 
заклади вищої освіти вимагають пошук гнучких сис-
тем управління з метою оптимізації доходів і витрат 
та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Принциповою особливістю управлінського об- 
ліку є необхідність визначення видів доходів і витрат 
за їх групами відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку для державного 
сектору (далі – НП(С)БОДС). 

Відповідно до НП(С)БОДС 124 «Доходи» [3] та 
135 «Витрати» [4] доходи і витрати  класифікуються 
в бухгалтерському обліку за групами обмінних та 
необмінних операцій.

Для відображення в системі бухгалтерського 
обліку доходів і витрат бюджетні установи викорис-
товують ряд інструментів, зокрема користуються 
Планом рахунків бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі від 31.12.2013 № 1203 [5] (далі – План 
рахунків), Порядком його застосування, затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від 
29.12.2015 № 1219 [6] (далі – Порядок).

Відповідно до Плану рахунків облік доходів і 
витрат ведеться на рахунках класу 7 «Доходи» та 
класу 8 «Витрати». Відповідно до Порядку засто-
сування визначено, що рахунки класу 7 призначені 
для відображення інформації про доходи за обмін-
ними операціями (доходи за бюджетними асигнуван-
нями, доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), 
доходи від продажу активів, фінансові доходи тощо) 
та необмінними операціями (податкові та неподат-
кові надходження, трансферти, доходи, пов’язані з 
безоплатним отриманням активів тощо). Облік дохо-
дів ведеться на таких субрахунках: 7011 «Бюджетні 
асигнування», 7111 «Доходи від реалізації продукції 
(робіт, послуг)», 7211 «Дохід від реалізації акти-
вів»,7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджет-
них коштів», 7411 «Інші доходи за обмінними опера-
ціями», 7511 «Доходи за необмінними операціями».

На вказаних рахунках та субрахунках відобража-
ється інформація за групами, де кожна група вклю-
чає різні види доходів. У зв’язку з цим, актуальним 
постає завдання щодо розробки аналітичних рахун-
ків до субрахунків доходів. 
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Заслуговує на особливу увагу розроблена форма 
аналітичних рахунків Н.І. Сушко в статті «Розробка 
робочого плану рахунків», де аналітичними складо-
вими об’єктів запропоновано визначати: вид коштів; 
код програмної класифікації видатків; код економіч-
ної класифікації видатків [7].

Зважаючи на специфіку діяльності закладів 
вищої освіти запропоновано використовувати субра-
хунки доходів та витрат із визначеною аналітикою 
та групувати їх в додатку до облікової політики у 
вигляді Робочого плану рахунків. Оскільки затвер-
джений План рахунків не має окремих синтетичних 
рахунків для обліку операцій з коштами загального 
та спеціального фондів, а складання фінансової та 
бюджетної звітності установи передбачається саме у 
такому розрізі та із застосуванням кодів класифікації 
бюджету, вважаємо за необхідне ввести до існуючих 
субрахунків аналітику у розрізі кодів економічної 
класифікації та видів коштів.

Аналітичні ознаки об’єктів обліку доходів 
варто відображати шляхом кодування аналітичного 
рахунку. Правила вказаного кодування пропонуємо 
визначити установі у Порядку відкриття аналітич-
них рахунків. Аналітичні рахунки доходів пропону-
ємо розроблювати наступним чином:

7511 – перші чотири знаки – код субрахунку;
75112 – п’ятий знак ідентифікує фонд (загальний 

фонд – 1, спеціальний фонд – 2);
751121 – шостий знак ідентифікує групу власних 

надходжень спеціального фонду (відповідає номеру 
групи);

7511211 – сьомий знак визначає підгрупу групи 
власних надходжень (відповідає номеру підгрупи);

75112112800 – 8-11 знаки ідентифікують КЕКВ, 
за яким проводять операцію.

Введення запропонованої аналітики дозволить 
установі більш детально відображати доходи в розрізі 
кодів економічної класифікації та швидше групувати 
інформацію для прийняття управлінських рішень 
щодо ефективності використання бюджетних кошів 
та формування фінансової та бюджетної звітності.

Основним компонентом ціни на освітні послуги 
є витрати на заробітну плату професорсько-викла-
дацького складу, їх питома вага має бути тим вища, 
чим вищий рівень якості освіти, що надається, який, 
у свою чергу, безпосередньо залежить від підбору 
кадрів, кількості викладачів із науковим ступенем, 
рівня їхньої кваліфікації. Тобто заробітна плата має 
перебувати у прямій залежності від рівня підготовки 
професорсько-викладацького складу. Цим створю-
ється матеріальна зацікавленість для удосконалення 
процесу викладання та якості освіти, яку здобувають. 

Отож одним із джерел фінансового забезпечення 
галузей освіти є плата за надання відповідних послуг. 
Із розвитком ринкових відносин вона усе ширше 
застосовується і стає невід’ємним елементом меха-
нізму фінансування галузей соціальної сфери. Однак 
зважаючи на некомерційний характер діяльності 
вищих навчальних закладів при формуванні ціни на 
платні освітні послуги слід враховувати величину 
фактичних видатків, понесених на їх надання.

При відображення в обліку фактичних видатків 
використовують рахунки класу 8 призначені для 
відображення інформації про витрати за обмін-
ними (оплата праці; відрахування на соціальні 
заходи; матеріальні витрати; амортизація; фінансові 
витрати); інші витрати за обмінними операціями 
(курсові різниці, витрати, пов’язані з реалізацією 
активів, уцінка активів, втрати від зменшення корис-
ності активів тощо) та необмінними операціями 
(трансферти, субсидії, гранти, соціальні виплати 
тощо); інші витрати за необмінними операціями 
(витрати, пов’язані з передачею активів, що пере-
дають суб’єкти державного сектору суб’єктам гос-
подарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам 
державного сектору для виконання цільових заходів, 
неповернення депозитів тощо).

Облік витрат ведеться на таких субрахун-
ках: 8011, 8111 «Витрати на оплату праці», 8012, 
8112 «Відрахування на соціальні заходи», 8013, 
8113 «Матеріальні витрати», 8014, 8114 «Амор-
тизація», 8115 «Інші витрати», 82 «Витрати з про-
дажу активів», 83 «Фінансові витрати», 8411 «Інші 
витрати за обмінними операціями», 8511 «Витрати 
за необмінними операціями». Враховуючи галузеву 
специфіку закладів вищої освіти в їх діяльності 
використовується основна частина рахунків та їх 
субрахунків. Відповідно до Порядку застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі, призначення основних субрахунків 
витрат загального та спеціального фондів закладів 
вищої освіти узагальнено в табл.1. 

Великий обсяг інформації накопичується на 
субрахунках спеціального фонду, зокрема на субра-
хунках 8411 «Інші витрати за обмінними операці-
ями» та 8511 «Витрати за необмінними операціями», 
тож обов’язковим є відкриття аналітичних компо-
нентів до цих субрахунків.

Щодо управлінського обліку витрат, аналітичні 
компоненти до субрахунків витрат потрібно відкри-
вати  в розрізі планування калькуляції собівартості 
платних освітніх послуг, де необхідним є чіткий роз-
поділ прямих та непрямих витрат. Враховуючи, що 
облік витрат в закладах вищої освіти здійснюється в 
розрізі кодів економічної класифікації відповідно до 
Інструкції щодо застосування економічної класифі-
кації видатків бюджету, затвердженої наказом Мініс-
терства фінансів України від 12.03.2012 № 333 [8] в 
табл. 2 запропоновано перелік прямих і непрямих 
витрат, що повинні використовуватися при кальку-
ляції собівартості платних освітніх послуг із визна-
ченням кодів економічної класифікації видатків.

Велика частина основних витрат в обліку може 
бути прямо віднесена на вартість послуги, тобто 
включається до складу прямих витрат. Такими пря-
мими витратами є витрати, які на підставі первинних 
документів можуть бути безпосередньо віднесені на 
певні види освітніх послуг, з наданням яких вони 
пов’язані.

При обрахуванні використовується нормативна 
чисельність професорсько-викладацького персо-
налу, необхідна для виконання конкретних обсягів 
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Таблиця 1
Види та призначення субрахунків витрат закладів вищої освіти [6]

Номер і назва Призначення
Загальний фонд 

8011 «Витрати на 
оплату праці»

ведеться облік витрат на оплату праці, що здійснюються в процесі основної діяльності 
суб’єкта державного сектору та на виконання бюджетних програм (заробітна плата, гро-
шове забезпечення військовослужбовців тощо)

8012 «Відрахування 
на соціальні заходи»

ведеться облік сум, витрачених та відрахованих на соціальні заходи, що нараховуються в 
процесі основної діяльності суб’єкта державного сектору та на виконання програм

8013  «Матеріальні 
витрати»

ведеться облік матеріальних витрат, які здійснюються суб’єктом державного сектору у 
процесі основної діяльності та на виконання програм, зокрема витрати на придбання 
предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів 
та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, витрат на оплату послуг, отрима-
них від сторонніх підприємств тощо

8014 «Амортизація»
ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних мате-
ріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються суб’єктом державного 
сектору в процесі звичайної діяльності та на виконання програм, не пов’язаних із осно-
вною діяльністю

Спеціальний фонд
8111 «Витрати  
на оплату праці»

ведеться облік витрат на оплату праці, пов’язаних із організацією та наданням послуг, 
виготовленням продукції, виконанням робіт

8112 «Відрахування 
на соціальні заходи»

ведеться облік витрат та відрахувань на соціальні заходи, що нараховуються в процесі 
надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт

8113 «Матеріальні 
витрати»

ведеться облік матеріальних витрат, які виникають в процесі надання послуг, виготов-
лення продукції, виконання робіт, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх під-
приємств

8114 «Амортизація»
ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних мате-
ріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації 
та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт

8115 «Інші витрати» ведеться облік витрат, які не відображені на субрахунках 8111–8114
8411 «Інші витрати 
за обмінними  
операціями» 

ведеться облік втрат за активами й зобов’язаннями суб’єкта державного сектору від зміни 
курсу гривні до іноземної валюти, втрат від зменшення корисності активів, суми знеці-
нення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, витрат на відрядження тощо.

8511 «Витрати  
за необмінними  
операціями»

ведеться облік видатків, пов’язаних із наданням субсидій, дотацій, поточних трансфертів 
юридичним особам, поточних трансфертів населенню, у тому числі з виплатою всіх видів 
соціальної допомоги, пільг, субсидій; стипендій; пенсій; путівок на оздоровлення, капі-
тальних трансфертів урядам іноземних держав та міжнародним організаціям, капіталь-
них трансфертів населенню, інших поточних видатків. На цьому субрахунку ведеться 
облік витрат, пов'язаних із соціальним забезпеченням у вищих навчальних закладах та 
наукових установах, закладах охорони здоров’я, що надають первинну, вторинну, екс-
трену медичну допомогу, відповідно до законодавства

освітніх послуг і норми часу на освітні послуги, що 
надаються установами (підрозділами) закладів 
освіти, а також нормативи чисельності студентів на 
одну штатну посаду. При цьому вакантні посади спів-
робітників не повинні враховуватися, оскільки вони 
занижують величину середньої заробітної плати.

Для розрахунку витрат на оплату праці основного 
професорсько-викладацького персоналу необхідні 
наступні початкові дані: фонд оплати праці відпо-
відної категорії працівників; річний бюджет робо-
чого часу; нормативи чисельності студентів на одну 
штатну посаду.

Частка оплати праці основного професорсько-
викладацького персоналу визначається виходячи 
з вартості 1 години робочого часу і зайнятості при 
наданні освітньої послуги. Фонд оплати праці осно-
вного персоналу складається з витрат на оплату праці 
професорсько-викладацького персоналу. У випадку, 
якщо ректорат, керівники підрозділів та завідувачі 
кафедрами разом з адміністративними обов’язками 

займаються викладацькою роботою витрати на 
оплату їх праці також підлягають включенню в роз-
рахунок вартості послуги.

Особливістю сучасного обліку в галузі освіти й 
особливо стосовно витрат на навчання є зміна струк-
тури й частки окремих їх складових. Зокрема зростає 
частка витрат на оплату комунальних послуг, витрат 
на оплату опалення, освітлення тощо. В більшості 
випадків зростання частки витрат пов’язане зі зрос-
танням вартості енергоносіїв, однак це не єдиний 
чинник. В таких умовах важливе значення має забез-
печення зниження рівня витрат на надання послуг 
шляхом раціоналізації їх обліку, пошуку резервів 
такого зниження.

Однією з можливостей досягнення зниження 
собівартості послуг, як результату зниження рівня 
витрат на їх надання, є раціоналізація обліку, однією 
із складових якої, на нашу думку, може виступати 
формування ефективного механізму включення до 
собівартості непрямих витрат.
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Для ефективного розподілу витрат в закладах 
вищої освіти рекомендується виділяти наступні 
групи витрат й відповідні їм підрозділи:

– основні, тобто безпосередньо ті, що надають 
освітні послуги (факультети, кафедри);

– загальновузівські: адміністрація, відділ кадрів, 
бухгалтерія, планово-фінансовий відділ; підрозділи, 
що обслуговують діяльність основних підрозділів 
тощо.

Навчальні заклади можуть встановлювати власні 
коефіцієнти розподілу, враховуючи при цьому рин-
кову кон’юнктуру: попит на ті чи інші спеціальності 
(чим меншим є попит, тим меншою має бути сума 
включених до собівартості непрямих витрат).

Окрім цього можна використати також міжнарод-
ний досвід розподілу непрямих витрат. Так, в США 
широко застосовують розподіл витрат за бюджетною 
ставкою на одиницю замовлення.

Одиницею замовлення у нашому випадку може 
бути підготовлений фахівець за конкретною спеці-
альністю (1 студент). Встановлені норми розподілу 
непрямих витрат дозволять розраховувати планову 
собівартість освітньої послуги, а також фактичну 
собівартість відразу ж після закінчення навчання, що 
є надзвичайно важливим для прийняття оперативних 
управлінських рішень та вирішення маркетингових 
проблем і, окрім цього, має надзвичайно позитивний 
вплив на спрощення та підвищення оперативності 
самої процедури розрахунків собівартості навчання.

Відсутність методики розрахунку собівартості 
навчання одного студента, як цілком справедливо 
стверджує Т. Кондрашова [10] знижує роль бух-
галтерського обліку як джерела необхідної еконо-
мічної інформації для прийняття рішень у галузі 

ціноутворення, вироблення стратегії поведінки на 
ринку освітніх послуг, проведення порівняльного 
аналізу. Разом з тим заклади вищої освіти відчува-
ють потребу у такій інформації. 

Загалом, у навчальних закладах з метою визна-
чення ціни на навчання за контрактом розраховується 
середня собівартість навчання одного студента шля-
хом розподілу всієї суми витрат за минулий рік на 
визначений контингент студентів. Ціна на навчання 
встановлюється з урахуванням індексу інфляції і 
залежить від форми навчання – очної чи заочної й 
попиту на спеціальність. Однак такий спосіб визна-
чення собівартості має істотний недолік: при вико-
ристанні цього способу відсутня раціональна база 
розподілу окремих видів витрат по спеціальностях, 
формах і термінах навчання.

Підсумовуючи результати дослідження варто зау-
важити, заклади вищої освіти завжди  фінансувалися 
за кошторисом доходів та видатків, тому весь облік 
був спрямований на контроль дотримання кошторис-
ної дисципліни. У зв’язку із цим існують проблеми 
вибору методу обліку витрат на навчання й способу 
калькулювання фактичної собівартості навчання 
одного студента, оскільки основна увага приділя-
лася плануванню витрат і вирахуванню планової 
собівартості підготовки фахівців.

Також, на сьогодні відсутні офіційні або внутріш-
ньо-системні методичні рекомендації із планування 
обліку й калькулювання собівартості в сфері освіти, 
відповідно фахівці планового відділу здійснюють 
калькулювання освітніх послуг спираючись на мину-
лорічні розрахунки із врахуванням індексу інфляції.  

Висновки. За результатами дослідження дохо-
димо висновків, управлінський облік доходів зап- 

Таблиця 2
Перелік витрат для калькулювання собівартості платних освітніх послуг [9]
Коди економічної 

класифікації 
видатків

Назва категорії видатків, предметної статті, підстатті, елемента витрат

Прямі витрати
2111 Заробітна плата
1120 Нарахування на оплату праці
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

Непрямі витрати

2240

Оплата послуг (крім комунальних)
Транспортні послуги
Оренда
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання
Послуги зв’язку
Оплата інших послуг та інші видатки

2250 Видатки на відрядження
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання і водовідведення
2273 Оплата електроенергії
3100 Придбання основного капіталу
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ропоновано вести із відкриттям  аналітичних рахун-
ків до субрахунків доходів за аналітичними озна-
ками у розрізі кодів економічної класифікації та 
видів коштів. Щодо управлінського обліку витрат, 

аналітичні компоненти до субрахунків витрат 
потрібно відкривати  в розрізі планування калькуля-
ції собівартості платних освітніх послуг, де необхід-
ним є чіткий розподіл прямих та непрямих витрат.
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У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку туризму у Полтавській області, які великою мірою обумов-
лені не лише соціально-економічною ситуацію в країні та внутрішньо регіональними чинниками, а й глобаль-
ними викликами сьогодення. Констатовано, що в регіоні сформувався потужний природний та історико-куль-
турний потенціал, на базі якого функціонує туристичний комплекс з обслуговування вітчизняних та іноземних 
туристів. Визначено проблеми розвитку туризму в регіоні та його перспективи в умовах реалій сьогодення. 
Відзначено, що з метою ефективного розвитку галузі в сучасних умовах туристичним підприємствам області 
необхідно зосередитися на розробці якісних, конкурентоспроможних, брендових та доступних туристичних 
продуктів, орієнтованих, перш за все, на вітчизняного споживача. 
Ключові слова: туризм, туристичний продукт, регіон, колективні засоби розміщування, суб’єкти туристичної 
діяльності, пізнавальний туризм, промисловий туризм.

В статье проанализированы современные тенденции развития туризма в Полтавской области, которые во 
многом обусловлены не только социально-экономической ситуацией в стране и внутрирегиональными фак-
торами, но и глобальными вызовами современности. Констатировано, что в регионе сформировался мощный 
природный и историко-культурный потенциал, на базе которого функционирует туристический комплекс по 
обслуживанию отечественных и иностранных туристов. Определены проблемы развития туризма в регионе 
и его перспективы в условиях реалий. Отмечено, что в целях эффективного развития отрасли в современных 
условиях туристическим предприятиям области необходимо сосредоточиться на разработке качественных, 
конкурентоспособных, брендовых и доступных туристических продуктов, ориентированных, прежде всего, 
на отечественного потреби теля.
Ключевые слова: туризм, туристический продукт, регион, коллективные средства размещения, субъекты 
туристической деятельности, познавательный туризм, промышленный туризм.
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«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

The article analyzes the current trends in tourism development in Poltava region, which are largely due not only to the 
socio-economic situation in the country and regional factors, but also the global today’s challenges. It is stated that 
a strong natural and historical-cultural potential has been formed in the region, on the basis of which a tourist com-
plex for servicing domestic and foreign tourists operates. The problems of tourism development in the region and its 
prospects in the realities of today are identified. It is noted that in order to effectively develop the industry in modern 
conditions, tourism enterprises of the region need to focus on developing quality, competitive, branded and affordable 
tourism products, focused primarily on domestic consumers.
Keywords: tourism, tourist product, region, collective accommodation, subjects of tourist activity, cognitive tourism, 
industrial tourism.

Постановка проблеми. Ефективний розвиток 
туризму, який став на початку ХХІ ст. вагомим ком-
понентом світової економіки, залежить від багатьох 
чинників. Туристична галузь, з одного боку, має ряд 
істотних переваг у порівнянні з іншими секторами 
економіки, оскільки вона може використовувати фак-
тично безмежну ресурсну базу – практично все, що 
спроможне викликати споживчу зацікавленість: арте-
факти минулого, надбання сучасності, можливості 
майбутнього. З іншого боку, ця галузь є дуже враз-
ливою, як від природних катаклізмів, так і від соці-
ально-економічних потрясінь. Глобальні виклики 
сьогодення, зумовлені пандемією COVID-19, різ- 
ко змінили звичні стандарти для розвитку міжнарод-
ного туризму та створили певне підґрунтя для перео-
рієнтування туристичної галузі багатьох країн світу, 
у тому числі й України на розвиток внутрішнього 
туризму. У такій ситуації, коли через санітарно-епі-
деміологічні обмеження різко зменшуються потоки 
виїзного та в’їзного туризму, вітчизняна туристична 
галузь, змушена змінювати орієнтири та створювати 
якісні туристичні продукти, орієнтовані на строкату 
внутрішню споживчу аудиторію як за віком, так і за 
доходами, уподобаннями, соціальним статусом та 
фізичними можливостями. 

Аналіз публікацій. Широка палітра питань роз-
витку туризму в Україні та окремих регіонах зна-
йшла відображення у працях багатьох вітчизняних 
науковців, зокрема: О.О. Бейдика [19], С.С. Гала-
сюк [3], К.А. Корженко [10], О.О. Любіцевої [11], 
Л.В. Марценюк [12], В.І. Мацоли [13], Ю.В. Мігу-
щенко [15], Г.І. Михайличенко [14], А.Ю. Парфіненка 
[17], М.М. Поколодної [20], Н.А. Опанасюк [16], 
Г.П. Скляра [25], Д.М. Стеченка [26], М.І. Школи 
[24], Ю.Ю. Юрченка [31] та інших. Проте, необхід-
ність «виживання» вітчизняної туристичної галузі в 
сучасних умовах та забезпечення її сталого розвитку, 
посилює актуальність досліджень сучасних тенден-
цій регіональних туристичних процесів та чинників 
зростання внутрішньо- й міжрегіональної турис-
тичної активності в країні. Метою є пошук резервів 
для формування потужних регіональних туристич-
них дестинацій й перетворення туристичної галузі 
області в один із найвагоміших джерел наповнення 
місцевих і регіональних бюджетів.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є дослідження тенденцій та перспектив розвитку 
туризму у Полтавській області в сучасних умовах 
карантинних обмежень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Полтавська область має потужний рекреаційно-ту- 

ристичний потенціал. Він включає вигідне геогра-
фічне розташування, особливості історичного розви-
тку, національно-культурне різноманіття, специфічну 
архітектуру, збережені природні об’єкти, унікальні 
поєднання урбанізованих та індустріалізованих 
місцевостей із заповідними територіями, наявність 
потенційно брендових туристичних продуктів.

Як відомо, туристична привабливість території 
значною мірою залежить від її географічного поло-
ження, що впливає і на природні особливості, і на 
умови доступності. Прикордонне чи приморське 
розташування регіону, як правило, створює йому 
певні переваги, залучаючи більше відвідувачів, у той 
час як внутрішні регіони, не маючи таких переваг, 
повинні знаходити інші важелі стимулювання турис-
тичної активності та привабливості. Саме до катего-
рії внутрішніх регіонів відноситься і Полтавщина. 
Область розташована в центральній і північно-
східній частинах України, майже цілком у межах  
Придніпровської низовини, на лівобережжі басейну 
Дніпра. Лише невелика ділянка регіону площею 
близько 150 км2 розміщена в межах Придніпров-
ської височини, на правому березі Дніпра. Позитив-
ним чинником розташування Полтавської області є 
її сусідство із сімома областями України (найвищий 
показник в країні): на півночі з Чернігівською і Сум-
ською; на півдні – з Дніпропетровською і Кірово-
градською; на сході – з Харківською; на заході – з 
Київською та Черкаською областями. Це є адекват-
ною платформою для розробки спільних туристич-
них проєктів та активізації міжрегіональних турис-
тичних комунікацій.

Вагомими чинниками розвитку туристичних 
процесів у межах певної території є її кліматичні й 
орографічні умови, а також гідрографічна мережа, 
ліси та лісопаркові зони. З точки зору забезпечення 
рекреаційної діяльності та розвитку туризму, клі-
мат Полтавської області можна оцінити, в цілому, 
як помірно комфортний, що сприяє розвитку масо-
вих видів відпочинку протягом року. Зокрема, для 
потреб санаторного лікування й оздоровлення рекре-
аційні кліматичні ресурси області широко викорис-
товуються на курорті Миргород та в інших курорт-
них місцевостях регіону.

Поверхня Полтавської області має рівнинний 
характер. Максимальна абсолютна відмітка рельєфу 
(202,6 м) на лівобережній частині області розташо-
вана за 5 км на захід від смт. Опішне, а на правобе-
режній частині області найвищою точкою поверхні 
є вершина горба з абсолютною відміткою 204 м, що 
розташована за 4 км на південь від Крюківського 
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району міста Кременчук. Цей горб називають «Деїв-
ською горою». Найнижча точка поверхні Полтав-
щини (64 м) знаходиться на узбережжі Кам’янського 
водосховища. Основними та найбільш поширеними 
формами рельєфу в регіоні є вододільні плато, річ-
кові долини, балки та яри [21]. Такі особливості 
рельєфу створюють сприятливі умови практично 
на всій території регіону для розвитку пішохідного 
та велосипедного туризму. Наявність яружно-бал-
кових утворень забезпечили появу гірськолижних 
комплексів – «Корчак» – база олімпійського резерву 
України – розташована біля села Стасі за 20 км від 
Полтави та «Сорочин Яр», що побудований з ура-
хуванням передових європейських технологій і 
досвіду й розташований за 14 км від обласного цен-
тру, неподалік туристично відомої Диканьки. Через 
аномально теплу зиму та майже повну відсутність 
снігового покриву у сезон 2019–2020 рр. вони так 
і не змогли повноцінно запрацювати. Проте, саме 
погодні аномалії стали поштовхом для пошуку інших 
напрямів функціонування ГЛК «Сорочин Яр» та 
поступовому його перетворенню у всесезонний центр 
активного відпочинку.

За даними Регіонального офісу водних ресур-
сів у Полтавській області річкова мережа регіону 
включає: одну велику річку – Дніпро, яка протікає в 
межах області на ділянці довжиною 145 км, 8 серед-
ніх річок загальною протяжністю 1360 км (Сула – 
213 км, Удай – 129 км, Оржиця – 89 км, Псел – 350 км, 
Хорол – 241 км, Ворскла – 226 км, Мерла – 28 км, 
Оріль – 80 км) та 1771 малих річок, водотоків і струм-
ків загальною протяжністю 11501 км [2]. Саме річки 
та їх прибережні території стають основною базою 
короткочасного відпочинку у весняно-літній період 
для місцевого населення. Значний рекреаційно-турис-
тичний потенціал також мають Кременчуцьке та 
Кам’янське водосховища, проте їх рекреаційне вико-
ристання прямо залежить від рівня екологічної без-
печності, що в свою чергу визначається показниками 
радіоактивного й хімічного забруднення, органолеп-
тичними та бактеріологічними властивостями води.

Полтавська область належить до малолісистих 
областей України. Лісистість території складає 8,9% 
(в середньому по країні – 15,7%). Цей показник 
істотно не змінився протягом останніх 30-ти років, 
зрісши у порівнянні з 1988 роком лише на 0,7%. По 
території регіону ліси розміщені нерівномірно, пере-
важно в долинах річок Ворскли, Псла, Сули, Хоролу, 
Удаю, а також на берегах водосховищ. Вони відне-
сені до категорії лісів з особливим режимом лісо-
користування, який передбачає обмежене викорис-
тання лісосировинних ресурсів. Частка захисних 
та рекреаційно-оздоровчих лісів складає відповідно 
65% та 18% загальної площі [27]. Лісові та лісопар-
кові екосистеми активно використовуються для ути-
літарної та оздоровчої рекреаційної діяльності міс-
цевого населення.

Станом на кінець 2019 року природно-заповід-
ний фонд Полтавщини налічував 388 територій та 
об’єктів загальною площею 142,5 тис. га, що скла-
дає майже 5% від загальної площі області, з яких 

30 об’єктів загальнодержавного значення, а саме: 
2 національних природних парки; 20 заказників; 
1 пам’ятка природи; 1 ботанічний сад; 2 дендроло-
гічних парки та 4 парки – пам’ятки садово-паркового 
мистецтва [5]. 

Основними природними лікувальними чинни-
ками в регіоні є м’який клімат, торф’яні грязі, дже-
рела хлоридно-натрієвої й гідрокарбонатно-натрі-
євої мінеральної води та бішофіт – геологічний 
аналог Мертвого моря. Іони хлору та натрію, що 
містяться у воді мінеральних полтавських джерел 
«Миргородська», «Ташань», «Великобагачанська», 
«Новосанжарська» стимулюють секреторну та мото-
рну функції шлунку, а іони кальцію, магнію та йоду 
мають протизапальну властивість [7]. 

Родовища торфових пелоїдів знаходяться в 
заплавах річок Хорол, Псел, Ворскла, а найбіль-
шим є родовище «Семеренки», що розташоване за 
40 км від курорту Миргород, у межах правобережної 
заплави р. Грунь-Ташань, на відстані 1 км на південь 
від с. Семеренки Миргородського району. За своїми 
основними фізико-хімічними показниками темно-
коричневі торфові грязі цього родовища відносяться 
до низькомінералізованих високозольних безсуль-
фідних та слабкосульфідних торфових пелоїдів. 
Місцеві мінеральні води та лікувальні грязі вико-
ристовуються у лікувально-оздоровчих програмах 
12 санаторно-курортних закладів області.

У структурі рекреаційно-туристичного потен-
ціалу Полтавської області вагоме місце займає 
історико-культурна спадщина, що є головною 
платформою для розвитку пізнавального туризму 
в регіоні, який визначений Стратегією розвитку 
туризму та курортів у Полтавській області на період 
2019–2029 років пріоритетним та орієнтованим не 
лише на внутрішнього, а й закордонного мандрів-
ника [28]. 

Згідно даних Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України в Полтавській області нарахо-
вується 30 об’єктів історико-культурної спадщини 
національного значення. Їх розміщення по території 
регіону нерівномірне. Найбільша кількість об’єктів 
культурної спадщини національного значення – 12 – 
знаходиться в обласному центрі [22].

В області нараховується 146 музеїв, з яких 
38 комунальних, 1 національний, 1 державний та 
106 закладів, які працюють на громадських заса-
дах. Підприємствами туристичної галузі розроблено 
35 культурно-пізнавальних туристично-екскурсій-
них маршрутів, спрямованих на національно-патрі-
отичне виховання, зокрема це: «Полтава – духовна 
столиця України», «Полтавський період Симона 
Петлюри», «Літературна Полтавщина», «Стежками 
мандрівного філософа» (Г.С. Сковороди), «Гого-
лівські місця Полтавщини», «Від Скіфії до Русі», 
«Народні промисли декоративно-ужиткового мисте-
цтва на Полтавщині» та інші. 

Історичною перлиною регіону є Більське горо-
дище. З метою збереження цієї унікальної археоло-
гічної пам’ятки, її вивчення та популяризації реа-
лізується проєкт «Розбудова музею під відкритим 
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небом» з відтворенням житлових та ремеслових 
об’єктів поселень скіфської доби.

Вагоме ресурсне значення для розвитку рекреа-
ційно-туристичної діяльності в області мають і поді-
єві ресурси. Так, Сорочинський ярмарок, що  став 
своєрідною візитівкою регіону – це найбільший в 
Україні і найвідоміший за її межами національний 
ярмарково-виставковий захід. Його унікальність 
полягає у тому, що він зберігся з XVIII століття і до 
наших днів. Проводиться традиційно один раз на рік в 
передостанній тиждень серпня, на ярмарковій площі 
під відкритим небом в центрі села Великі Сорочинці. 
Ярмарок надзвичайно колоритно описаний в повісті 
Миколи Гоголя «Сорочинський ярмарок» (цикл пові-
стей «Вечори на хуторі біля Диканьки») [4]. 

Окрім того, останнім часом в регіоні пожвавився 
і фестивальний рух. Традиційно проводяться етно-
культурні фестивалі, зокрема: відкритий регіональ-
ний фестиваль театрального мистецтва «В гостях 
у Гоголя» у Полтаві; обласне свято «Решетилівська 
весна» у смт. Решетилівка (всесвітньовідомому цен-
трі вишивки та килимарства); обласні свята «Пісні 
Бузкового гаю» в селищі Диканька та «Дивоцвіт 
Лесиного гаю» в урочищі «Зелений гай», м. Гадяч; 
гастрономічний фестиваль «Полтавська галушка»; 
поетичний фестиваль «Meridian Poltava»; фольклор-
ний фестиваль «Калинове літо на Дніпрі» тощо [30].

Варто також наголосити, що Полтавська область 
має необхідну ресурсну базу для розвитку сільського 
зеленого туризму (який пожвавився останнім часом 
завдяки розвитку територіальних громад) та про-
мислового туризму – вже декілька років функціонує 
затребуваний туристичний маршрут «Промислова 
Полтавщина», що передбачає відвідування музею 
ВАТ «Полтавський ГЗК», музею міста Горішні 
Плавні, кар’єрів Полтавського ГЗК та місцевої 
фабрики текстилю.

Таким чином, у Полтавській області сформувався 
потужний природний та історико-культурний потенціал, 

на базі якого функціонує туристичний комплекс з 
обслуговування вітчизняних та іноземних туристів.

За даними Державної служби статистики в 2018 році 
в Полтавській області працювали 155 суб’єктів турис-
тичної діяльності, з яких 147 – турагенти, а 8 суб’єктів 
забезпечували екскурсійну діяльність. Підкреслюємо, 
що з 2016 року в регіоні намітилася позитивна тенден-
ція щодо збільшення кількості суб’єктів туристичної 
діяльності. Так, кількість туристичних агенцій зросла 
в 1,7 рази, а кількість суб’єктів, що здійснюють екс-
курсійну діяльність, майже в 2,7 рази. Разом з тим, за 
офіційними джерелами відсутня інформація про наяв-
ність та діяльність в області в цей період туроперато-
рів (табл. 1). 

Серед туристичних агенцій регіону найбільш 
популярними, за окремими рейтингами, стали 
наступні [23]: Tours&Tickets, Coral Travel, TUI, 
Trevel Shop, «Желтый саквояж», «Компас Турс», 
«Листопад», «Тримай хвилю», «Море турів», 
«MAKіNTOUR», «Вавілон» та інші.

Таблиця 1
Кількість суб’єктів туристичної діяльності1  
в Полтавській області в 2015–2018 рр.

Показники Роки
2015 2016 2017 2018

Туроператори – – – –
Турагенти 88 85 91 147
Суб'єкти, що здійснюють 
екскурсійну діяльність 3 3 2 8

Разом 91 88 93 155
1У загальній кількості враховані юридичні особи та фізичні 
особи-підприємці
Джерело: складено авторами за [29]

Загалом, у 2018 році туристичними агенціями 
Полтавської області було реалізовано 15048 турпу-
тівок, у тому числі 14771 – громадянам України та 

Рис. 1. Кількість туристів (осіб), обслугованих туроператорами та турагентами,  
за видами туризму в Полтавській області за період 2000–2018 рр., складено авторами за [8]
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277 – іноземцям. Туристичні путівки за напрямами 
внутрішнього туризму склали менше 6% їх загальної 
кількості.  

Кількість туристів, які були обслуговувані 
суб’єктами туристичної діяльності області за період 
2000-2018 р.р. динамічно змінювалась – від майже 
79 тис. осіб у 2000 році до менше 10 тис. осіб у 
2015 році (рис. 1).

За офіційними даними, у 2019 році кількість 
туристів в області склала  36847 осіб, що на 840 осіб 
більше, ніж у попередньому році. Варто відзначити, 
що після різкого скорочення показника кількості 
туристів в регіоні у 2014-2015 роках (майже в три 
рази у порівнянні з 2012 роком), намітилася пози-
тивна тенденція і вищезазначений показник зріс 
у 2019 році порівняно з 2015 роком у 3,9 рази. Як 
і у попередні роки, у 2019 році у структурі турис-
тів переважала категорія виїзних (97%), а внутрішні 
туристи склали лише 2,8%.

Пояснити таку тенденцію можна більшою прива-
бливістю іноземних курортів з точки зору комфорту 
та якості обслуговування, запровадженням безві-
зового режиму з країнами Європейського Союзу та 
іншими країнами світу, сезонними скидками, поши-
ренням на територію України діяльності авіакомпа-
ній – лоукостерів та іншими чинниками.

Варто також відзначити, що показник кількості 
іноземних туристів в регіоні протягом досліджу-
ваного періоду динамічно коливався, досягши у 
2018 році 1491 особи , а у 2019 різко зменшився – на 
1411 осіб, склавши всього лише 80 осіб [8]. Напевно, 
що це пов’язано не лише з чинниками соціально-
економічного та політичного характеру, а й недо-
ліками системи статистичного обліку туристів. Це 
стосується і показника кількості внутрішніх турис-
тів, оскільки до офіційної статистики потрапляють 
лише ті туристи, які скористалися послугами турис-
тичних підприємств та «включені» до їх офіційної 
звітності. Таким чином, до офіційних статистичних 
даних не потрапляє значна кількість, так званих 
самодіяльних туристів, які планують та здійсню-
ють подорожі самостійно, окрім того, мають місце 
й прояви «тіньового бізнесу», коли підприємства 
свідомо занижують показники кількості обслугову-
ваних споживачів.

За інформацією Департаменту культури і туризму 
Полтавської обласної державної адміністрації, у 
2017 р. в області налічувалося: 77 готелів та ана-
логічних засобів розміщування різного рівня ком-
фортності. Номерний фонд готельних підприємств 
складав 900 одиниць, а кількість місць – 4052. Ще 
близько 3500 місць, за оцінками експертів, можуть 
запропонувати для розміщення туристів власники 
приватного житла. Винаймання квартир у таких 
власників відбувається, як правило, без оформлення 
відповідних документів, без обліку споживачів 
послуг і без сплати податків [27].

Аналіз загальної кількості колективних засобів 
розміщування в регіоні протягом 2013-2017 років 
показав тенденцію до їх зменшення. Так, у 2013 р. їх 
функціонувало 154, а в 2017 р. – 107 (таблиця 2). За 

2018-2019 роки Державне управління статистики у 
Полтавській області наводить дані лише юридичних 
осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб 
без урахування фізичних осіб-підприємців [9].

Згідно офіційних даних, темпи скорочення кіль-
кості готелів відбувалися швидше, ніж інших закла-
дів розміщування і цей показник склав – -26,7% у 
2017 році порівняно з 2015 роком. Відповідно, ско-
ротилася і кількість місць в колективних засобах роз-
міщування з 9,7 тисяч до 8,8 тисяч одиниць. Проте, 
важливо відмітити, що таке скорочення засобів роз-
міщування не відобразилося на кількості осіб, що в 
них перебували і загалом спостерігалася позитивна 
тенденція щодо їх збільшення.

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади є 
невід’ємною частиною туристичної інфраструктури, 
що дозволяє ефективно відпочивати та здійснювати 
лікування й профілактику захворювань населення. 
Кількість санаторіїв та пансіонатів з лікування 
в області протягом останніх років залишається 
незмінною – 12. Лідером санаторно-курортної сфери 
регіону за всіма показниками є ПрАТ «Миргородку-
рорт», що об’єднує чотири санаторії – «Березовий 
гай», «Полтава», «Миргород», «Хорол».

Окрім нього діяльність санаторно-курортних 
закладів на Полтавщині представлена ВАТ санаторієм 
«Псьол» у Великій Багачці, ТОВ санаторієм «Сосно-
вий бір» в с. Власівка Зіньківського району, медич-
ним центром «Нові Санжари» Національної гвардії 
України в Нових Санжарах, оздоровчим комплексом 
«Івушка» в с. Омельник Кременчуцького району, а 
також ще чотирма закладами у Миргороді – спеціалі-
зованим санаторієм «Слава», медичним реабілітацій-
ним центром МВС України «Миргород», санаторієм 
імені М.В. Гоголя та санаторієм «Радужний».

За офіційними даними, у 2019 році в Полтавській 
області, діяли 757 дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку різних типів та форм власності, де 
відпочили 74,6 тисяч дітей, що склало 51,9% від їх 
загальної кількості віком від 7 до 17 років [6]. Важ-
ливо також зазначити, що в період 2017–2019 рр. 
кількість дитячих закладів відпочинку в області 
зменшилась на 51 об’єкт (з 808 до 757 або на 6,3%). 

Аналіз ринку ресторанних послуг Полтавської 
області також показав стійку тенденцію щодо змен-
шення чисельності об’єктів ресторанного госпо-
дарства. Так, у 2005 році їх нараховувалося 936,  
у 2012 р. – 657, а у 2016 р. – 642 [1]. Така ситуа-
ція, значною мірою обумовлена укрупненням 
об’єктів, збільшенням їх пропускної спроможності 
та покращенням якісних характеристик обслугову-
вання, проте не меншу роль відіграло зменшення 
чисельності потенційних споживачів через скоро-
чення наявного населення та послаблення їх купі-
вельної спроможності. Варто також зазначити, що 
певна кількість закладів ресторанного господарства 
в регіоні не змогла відновити свою роботу влітку 
2020 року через карантинні обмеження.

Основними викликами (проблемними питан-
нями), розвитку туристичної галузі в Полтавському 
регіоні на сучасному етапі є:
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– фактична відсутність іміджу цікавого та турис-
тично-привабливого регіону;

– низький рівень використання туристичного 
потенціалу території для розвитку пізнавального 
туризму на основі культурної багатоманітності та 
історичної унікальності;

– незначна кількість туристично привабливих за- 
гальновідомих подій і заходів національного та міжна-
родного рівня, які проводяться на регулярній основі;

– недостатнє використання промислових комп-
лексів та індустріальної спадщини області для 
повноцінного розвитку індустріального й ділового 
туризму;

– недосконалість транспортної інфраструктури, 
зокрема в частині якості дорожнього покриття (осо-
бливо на внутрішніх автошляхах) та облаштування 
велодоріжок у містах;

– недостатня розвиненість туристичної інфра-
структури, зокрема відсутність у містах та на авто-
магістралях достатньої кількості туалетів, а також 
облаштованих місць для відпочинку й паркування;

– низький рівень якості надання основних та 
супутніх послуг;

– неефективний маркетинг, який є результатом 
непрофесійного застосування коштів, відведених на 
маркетингову діяльність, як на рівні окремо взятої 
туристичної компанії, так і в масштабах регіону;

– низький рівень зацікавленості приватних ін- 
весторів у розвитку туристичної галузі в регіоні.

До цього ще варто додати складну економічну та 
політичну ситуацію в країні, інфляцію, падіння пла-
тоспроможності населення, масштабні бюрократичні 

перешкоди, недосконалість державних механізмів 
регулювання туристичної індустрії та карантинні 
обмеження, зумовлені пандемією COVID-19, що 
на тривалий період практично зупинили не лише 
вітчизняну, а й світову туристичну індустрію 

Висновки. Сучасне середовище вимагає від 
суб’єктів туристичного бізнесу змінювати звичні 
та напрацьовані підходи до організації туристичної 
діяльності, а також переорієнтовуватися на вну-
трішній туризм, що, вимагає додаткових коштів. Ту- 
ристичним підприємствам області необхідно зосе-
редитися на розробці якісних конкурентоспромож-
них брендових туристичних продуктів, а також за- 
безпечувати: постійну диверсифікацію туристич-
них послуг відповідно до потреб споживачів та змін 
кон’юнктури ринку; підвищення стандартів обслуго-
вування та приведення їх у відповідність до європей-
ських стандартів; дотримання у процесі розробки та 
реалізації туристичних продуктів справедливої ціно-
вої політики та принципів комплексності, доступ-
ності, комфортності, безпечності; ефективну співп-
рацю із підприємствами інших регіонів з метою 
обміну досвідом та спільної розробки міжрегіональ-
них туристичних продуктів, спрямованих на широку 
споживчу аудиторію. 

Для реалізації цих викликів, у 2019 році була 
прийнята Стратегія розвитку туризму та курор-
тів у Полтавській області на 2019–2029 роки, яка 
пріоритетними напрямами розвитку туризму в 
регіоні на довгострокову перспективу визначила: 
пізнавальний, подієвий, діловий та сільський зеле-
ний туризм [28]. До цього переліку варто додати й 

Таблиця 2
Показники функціонування колективних засобів розміщування  
у Полтавській області за 2015–2017 рр.
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2015 139 105 34 9732 4172 5560 229173 172931 56242
2016 109 76 33 9215 3993 5222 234527 173137 61390
2017 107 77 30 8866 4052 4814 261530 195405 66125
Відхилення 
2017/2015 р.
– абсолютне, (+; -)

-32 -28 -4 -866 -120 -746 +32357 +22474 +9883

– відносне, % -23,0 -26,7 -11,8 -8,9 -2,9 -13,4 +14,1 +13,0 +17,6
Відхилення 
2017/2016 р.
– абсолютне, (+; -)

-2 +1 -3 -349 +59 -408 +27003 +22268 +4735

– відносне, % -1,8 +1,3 -9,1 -3,8 +1,5 -7,8 +11,5 +12,9 +7,7
Джерело: складено авторами за [9]
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лікувально-оздоровчий та спортивний туризм, зва-
жаючи на їх суспільну значущість і затребуваність 
та існуючий ресурсний потенціал. Реалізація Стра-
тегії передбачена в три етапи, а її цілі та операційні 

завдання, у разі повноцінної реалізації, здатні забез-
печити зростання туристичної популярності регіону 
та суттєве підвищення ефективності функціону-
вання його туристичної галузі.
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У статті розглянуто методику проведення аудиторської перевірки операції з наявності та руху МНМА і МШП, 
ефективність та результативність якої залежить від досконалої її організації. Систематизовано та враховано 
вимоги чинного законодавства й особливості діяльності підприємства, в частині норм його внутрішніх доку-
ментів. Досліджено та доповнено послідовність дій аудитора при перевірці малоцінних необоротних матеріаль-
них активів та малоцінних швидкозношуваних предметів, яка формується із певних етапів, зокрема: перевірки 
наявності та змісту Положення про облікову політику; визначення правомірності зарахування номенклатур до 
МНМА чи МШП, враховуючи їх вартість та термін придатності; ознайомлення із результатами попередніх 
аудитів, ревізій чи інвентаризацій; з’ясування вірності оцінки придбаних активів; перевірки відображення в 
обліку інформації про утримання, використання, вибуття, списання відповідних малоцінних засобів.
Ключові слова: методика аудиту, організація аудиту, малоцінні необоротні матеріальні активи, малоцінні 
швидкозношувані предмети, робочий документ аудитора, акт проведеного аудиту, висновок аудитора.

В статье рассмотрена методика проведения аудиторской проверки операций из наличия и движения МНМА 
и МБП, эффективность и результативность, которой зависит от совершенствования ее организации. Система-
тизированы и учтены требования действующего законодательства и особенности деятельности предприятия, 
в части норм его внутренних документов. Исследована и дополнена последовательность действий аудитора 
при проверке малоценных необоротных материальных активов и малоценных быстроизнашивающихся пред-
метов, что формируется из определенных этапов, в частности: проверки наличия и содержания Положения 
об учетной политике; определение правомерности зачисления номенклатур к МНМА или МБП, учитывая их 
стоимость и срок годности; ознакомление с результатами предыдущих аудитов, ревизий или инвентаризаций; 
выяснения верности оценки приобретенных активов; проверки отражения в учете информации о содержании, 
использования, списания соответствующих малоценных средств.
Ключевые слова: методика аудита, организация аудита, малоценные необоротные материальные активы, 
малоценные быстроизнашивающиеся предметы, рабочий документ аудитора, акт проведенного аудита, заклю-
чение аудитора.

The article considers the method of conducting an audit of the operation on the presence and movement of MNMA 
and IBE, the effectiveness and efficiency of which depends on its perfect organization. Systematized and taken into 
account the requirements of current legislation and features of the enterprise, in terms of its internal documents. The 
sequence of actions of the auditor in the inspection of low-value non-current tangible assets and low-value perish-
able items, which is formed at certain stages, in particular: checks the availability and content of the Regulations on 
accounting policies; determining the legality of enrollment of nomenclatures in MNMA or IBE, taking into account 
their cost and expiration date; acquaintance with the results of previous audits, audits or inventories; determining the 
accuracy of the valuation of acquired assets; checks the reflection in the accounting of information on the mainte-
nance, use, disposal, write-off of relevant low-value assets.
Keywords: audit methodology, audit organization, low-value non-current tangible assets, low-value perishable items, 
auditor's working document, audit report, auditor's report

Постановка проблеми. Аудит малоцінних нео-
боротних та оборотних матеріальних активів відіграє 
важливу роль у здійсненні ефективної господарської 
діяльності підприємства та забезпеченні його керів-
ництва достовірною й оперативною інформацією 

про стан та рух активів. Для ефективного виконання 
аудиторських робіт щодо перевірки цих активів слід 
здійснити відповідну їх організацію із застосуванням 
певної методики. Суть останньої полягає у послі-
довному порядку використання прийомів (методів) 
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аудиту, що дозволяє встановити об’єктивну істину 
про аудовану інформацію, а відповідно довести цю 
істину до користувачів фінансової звітності й аудиту, 
шляхом оприлюднення аудиторського висновку.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій.  Важливий і змістовний внесок у вирішення 
проблем пов’язаних із проведенням аудиторської 
перевірки у розрізі конкретних об’єктів госпо-
дарської діяльності підприємств та ефективності 
їх використання зробили такі вчені: М. Білуха, 
Ф. Бутинець, Б. Валуєв, В. Єфіменко, З-М. Задорож-
ний, М. Кужельний, Я. Крупка, Б. Соколов, В. Сопко, 
Л. Сук та  інші. Однак, неприменшуєчи їх ваги, сьо-
годні є надто мало досліджень, які б виокремили та 
деталізували питання технології й методики аудиту 
малоцінних активів. Значна частина сучасних нау-
ковців розглядають аудит таких об’єктів в комп-
лексі категорії «запаси» (А. Галустян, О. Кононова 
[1], І. Галущак [2], О.Б. Пугаченко, Т.В. Фоміна [3] 
тощо), інші – тільки як аудит необоротних малоцін-
них активів (О.В. Артюх, Г.В. Бондар [4], Р. Шумило 
[5]), а третя група – виокремлює лише аудит оборот-
них малоцінних активів (Л. Беляєва [6]).

Мета дослідження. Через це, метою дослідження 
є виокремлення, систематизація та доповнення орга-
нізації й методики проведення аудиторської пере-
вірки матеріальних необоротних та оборотних мало-
цінних активів в цілому, що сприятиме ефективному 
контролі та прийняттю оптимальних рішень у сфері 
управління підприємством.

Виклад основного матеріалу. Метою прове-
дення аудиту малоцінних активів та швидкозношу-
ваних предметів є висловлення аудитором думки 
про: достовірність первинних даних бухгалтер-
ського обліку щодо фактичної наявності та руху нео-
боротних та оборотних малоцінних активів; повноту 
та правильність відображення первинних даних з 
обліку МНМА та МШП у зведених регістрах; пра-
вильність ведення обліку цих додаткових засобів 
відповідно до законодавчих та нормативних актів, 
облікової політики; достовірність відображення 
залишку їх у звітності [7]. 

Методика проведення аудиторської перевірки 
малоцінних оборотних та необоротних матеріаль-
них цінностей на суб’єкта господарювання повинна 
розроблятися за певною схемою, яка включає в себе 
послідовність дій (етапів), враховуючи особливості 
облікової політики підприємства цих активів на ета-
пах їх «життєвого циклу» (рис. 1).

Першочерговим етапом проведення аудиту є 
необхідність перевірки наявність у лісовому гос-
подарстві Положення про облікову політику цього 
підприємства, його змістовне наповнення. Слід 
зауважити, що деякі підприємства, особливо неве-
ликі, здійснюють формальне друкування шаблон-
ного наказу (зазвичай знайденого в Інтернеті) при 
цьому не враховують особливостей своєї діяльності, 
а то ще гірше – зустрічаються випадки відсутності 
такого Наказу, що порушує вимоги ст. 1 Закону Укра-
їни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні». 

У положенні (наказі) стосовно оборотних та нео-
боротних малоцінних активів слід передбачити: осо-
бливості їх розмежування та віднесення до конкрет-
них номенклатур; вартісні ознаки активів, які входять 
до складу МНМА; методи амортизації для необорот-
них малоцінних активів; питання щодо їх переоцінки; 
методи оцінки списання з балансу МШП, як вид 
запасу; особливості вибуття малоцінних активів. 

Наступним етапом є вибіркова, або суцільна  
(в залежності від кількості наявних на підприємстві 
малоцінних активів) перевірка правильності визна-
чення номерклатур МНМА та МШП згідно вимог 
чинного законодавства та прописаних у Положенні 
про облікову політику норм їх зарахування. Тобто 
до складу МНМА слід зараховувати матеріальні 
активи, строк корисного використовування яких 
більше одного року, а МШП – які використовуються 
до одного операційного циклу (року).

Після ознайомлення з обліковою політикою під-
приємства аудитору слід перевірити результати про-
ведених раніше, аудитів, ревізій та інвентаризацій. 
Суть аудиторської перевірки зводиться до з’ясування 
наскільки правильно проводилась остання із пере-
рахованих форм, яким чином відображено її резуль-
тати в обліку. Спершу перевіряють чи при прове-
денні інвентаризації у суб’єкта господарювання 
дотримано Положення № 879 «Про інвентаризацію 
активів та зобов’язань затверджено наказ міністер-
ства фінансів України» [8]. 

Під час проведення аудиту з’ясовують такі питання: 
1) на основі яких документів проводилась інвен-

таризація; 
2) склад інвентаризаційної комісії; 
3) правильність оформлення та складання інвен-

таризаційного опису; 
4) чи наявні окремо складені описи для малоцін-

них активів, які надійшли в період проведення інвен-
таризації та для малоцінних активів, які знаходяться 
у дорозі й вчасно не оплачені; 

5) виявлення ситуацій прийняття чи видачі мало-
цінних активів чи швидкозношуваних предметів в 
момент проведення інвентаризації; 

6) виявлення вилучених з опису певних малоцін-
них активів, які не належать лісовому господарству; 

7) тотожність даних із МНМА та МШП інвента-
ризаційної  відомості  та порівняльної відомості; 

8) правильність і повнота проведення інвентари-
зації; 

9) контрольне порівняння фактичних залишків 
МНМА та МШП з даними наступної інвентаризації 
їх надходження і документованими витратами. 

Аудит порівняльної відомості варто розпочи-
нати з перевірки повноти і правильності виведених 
залишків у кількісному виразі. Далі з’ясовується пра-
вильність проведення взаємозаліків нестач і лишків. 
Наступним кроком є перевірка правомірності вияв-
лених відхилень за кількістю правильності відне-
сення результатів інвентаризації на рахунки обліку. 
І завершенням цієї частинки роботи є виявлення, чи 
своєчасно затвердженні та відображені результати 
інвентаризації в обліку.
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Якщо попередня інвентаризація не була прове-
дена, або ж проведена із значними порушеннями, 
то аудитор організовує проведення такої перевірки. 
При цьому відповідно до вимог він повинен лише 
спостерігати за самим процесом, але не втручатись 
у його хід. Особливої уваги приділяється макси-
мально можливому залишку малоцінних активів. 
Якщо порушення під час проведення інвентаризації 
відсутності, то фактична кількість МНМА чи МШП 
не може перевищувати максимально можливі їх 
залишки за умов достовірного оформлення їх над-
ходжень чи витрат. 

Максимально можливий залишок малоцінних 
активів визначається при виконанні такої послідов-
ності дій: до залишку малоцінних активів чи швидко-
зношуваних запасів згідно  інвентаризаційного  опису 
на початок облікового періоду додають кількість від-
повідних МНМА чи МШП, що надійшли на підпри-
ємство протягом інвентаризаційного періоду та відні-
мають кількість відповідних активів гідно видаткових 
документів, які підтверджують витрати. 

Перевищення максимально можливого залишку 
МНМА (МШП) свідчить про надходження на під-
приємство не оприбуткованих малоцінних необорот-
них (оборотних) активів. 

Якщо під час проведення інвентаризації вияв-
лено взаємозаліки нестач та лишків, то аудитору слід 
впевнитись у їх правомірності. При цьому слід вра-
ховувати, що залік нестач і лишків повинен допус-
катися внаслідок пересортування МШП однакового 
найменування, якщо вони виникли у однієї й тієї 
ж особи, що перевіряється, при здійсненні інвента-
ризації та за один і той же інвентаризаційний цикл. 
Процес визначення та відображення результатів 
інвентаризації наведено рис. 2.

Організовуючи процес аудиту малоцінних акти-
вів у суб’єкта господарювання в подальшому слід 
його розділити на окремі части: спершу перевірити 
правомірність відображення в обліку МНМА, а зго-
дом провести аудиту МШП.

Вивчаючи особливості отримання малоцін-
них необоротних матеріальних активів перевіряю-
чий звертає увагу на достовірність відображення 
їх оцінки, в залежності від способу надходження 
об’єкту у суб’єкта господарювання. Далі переві-
ряють первинну документацію з обліку МНМА на 
предмет наявності всіх необхідних реквізитів, під-
писів, зазначення дат, повноти інформації. 

У процесі визначення законності і повноти над-
ходження малоцінних необоротних матеріальних 

Рис. 1. Послідовність методики проведення аудиту  
малоцінних оборотних та необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання
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активів слід використовувати методи зустрічної та 
нормативної  перевірки форм первинної докумен-
тації ОЗ-1, ОЗ-6 та облікових регістрів. Ми підтри-
муємо думку М. Шендригоренко, що свої результати 
аудитору слід узагальнювати в робочому документі 
відповідної форми (табл. 1).

Проводячи аудиту вибуття малоцінних необо-
ротних матеріальних активів із суб’єкта господарю-
вання аудитору слід ретельно перевірити первинні 
документи типової форми № ОЗ-3, рух сум за рахун-
ками 977, 133 та 112. Наступним кроком аудитора 
є співставлення даних первинної документації та 
облікових регістрів, зокрема відповідних відомостей 
та Головної книги. Для цього аудитор слід провести 
аналітичну перевірку таких документів. 

Окремо етапом проведення аудиту МНМА є пере-
вірка порядку та достовірності нарахування аморти-
зації цих активів у складі статті «інші необоротні 
матеріальні активи». Слід врахувати особливості 
нарахування сум зносу. Доцільним під час аудиту 
є з’ясування логічності та економічної обґрунтова-
ності термінів корисного використання малоцінних 
необоротних матеріальних активів. Зустрічається 
випадки, коли підприємства встановлюють занадто 
довгі терміни, або ж короткі. Зрозуміло, що суб’єкти 
господарювання намагаючись використати усі мож-
ливості для оптимізації оподаткування, але через це 
бувають випадки, коли деякі МНМА вже повністю 
замортизовані, а фізично ще можуть довго викорис-
товуватись. Або ж навпаки, об’єкта МНМА вже немає 
в наявності, а він ще продовжує перебувати в обліку.

Заразом, під час аудиту нарахування амортиза-
ції інших необоротних матеріальних активів звер-
тається увага на вірність складеної кореспонденції 
рахунків та відображення сум зносу в бухгалтер-
ських документах. 

Завершуючи аудит МНМА перевіряючий пере-
віряє відповідність перенесення залишків із Голов-
ної книги до фінансової звітності. Результати такого 
аудиту узагальнюються у відповідному робочому 
документі (табл. 2).

Другою, умовною, частиною є проведення аудиту 
малоцінних швидкозношуваних предметів, які пови-
нні буди зараховані до складу оборотних активів, а в 
обліку відображатись за рахунком 22. 

Першочерговим при такій перевірці є визначення 
правильності їх оприбуткування. У випадку непо-
вного оприбуткування МШП виникає ситуація неві-
дображення в обліку залишків. Для цього доречним 
буде порівняння інформації у прибуткових ордерах 
із інформацією супровідних документів постачаль-
ників. Аудит повноти оприбуткування МШП та при-
сутності документів, які свідчать про їх придбання є 
обов’язковим. В цьому разі аудитор перевіряє:

– чи дотримують на підприємстві порядку при-
ймання та оформлення документації з отримання 
МШП;

– чи повністю оприбутковані малоцінні та швид-
козношувані предмети, які зазначено в документах 
постачальників у розрізі конкретних назв та у визна-
чений термін;

– чи наявна відповідність якості МШП, які зазна-
чено в прибуткових документах, якості, яка відобра-
жена в рахунках-фактурах [9].

Під час аудиту особлива увага приділяються без-
посередній перевірці первинної документації. Тому 
при перевірці дійсності операцій із надходження на 
підприємство МШП, встановлюється наявність дого-
ворів із постачання конкретного виду активу, пере-
віряється правильність їх складання, порівнюючи 
інформацію з документів про оплату постачальнику з 
інформацією із документів про оприбуткування МШП.

Рис. 2. Визначення та регулювання результатів інвентаризації МНМА та МШП 
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У процесі перевірки дотримання умов, якими 
забезпечується у суб’єкта господарювання збері-
гання малоцінних і швидкозношуваних предметів, 
аудитор визначає:

– достатність складських приміщень і оснащення 
комор для забезпечення відповідних умов зберігання 
МШП; 

– наявність підписаних із комірниками догово-
рів про повну матеріальну відповідальність, а також 
тими особами, де закріплено їх зберігання та вико-
ристання;

– дотримання порядку документального оформ-
лення операцій із руху МШП; 

– порядок маркування (фарбами, проставлянням 
штамів, прикріпленням жетонів, тощо) спецвзуття, 
спецодягу, постільної білизни й інших МШП перед 
відпуском їх в експлуатацію;

– стан і ефективність інвентаризаційної роботи у 
лісовому господарстві. 

При організації аудиту обліку оборотних мало-
цінних предметів, перевіряючий повинен врахувати, 
що рух цих предметів на складах суб’єкта господарю-
вання обліковується з використанням тих самих мето-
дів, що й наявності товарно-матеріальних цінностей. 

Передачу МШП в експлуатацію аудитор пере-
віряє шляхом встановлення достовірності та пра-
вомірності їх списання на витрати виробництва. 
Далі перевіряють суть здійснених операцій з руху 
окремих предметів. Особливу увагу зосереджу-
ються встановленню, чи немає часом серед МШП 
помилково зарахованих об’єктів основних засобів. 
З’ясовують наявність понаднормативних запасів 
МШП, які впродовж довгого часу не мали руху. 

Встановлюють випадки передчасної заміни 
спецвзуття і спецодягу, їх причини внаслідок вико-
ристання МШП не за призначенням чи підміни 
нових предметів тими, що вже були в експлуатації.

У процесі аудиту здійснюється перевірка облі-
кових даних щодо малоцінних швидкозношуваних 
предметів у межах бухгалтерського та складського 
обліку.  За даними такої перевірки доцільно складати 
робочий документ аудитора у вигляді таблиці (табл. 3).

У випадках повернення на склад суб’єкта гос-
подарювання з експлуатації МШП, які ще придатні 
для подальшого використання, вони обліковим 
працівником оприбутковуються по дебету рахунка 
22 «МШП» та кредиту рахунка 71 «Інший  операцій-
ний  дохід». 

Наступним кроком є ретельна перевірка актів на 
списання МШП. При цьому аудитор з’ясовує, чи у 
складі комісії зі списання  МШП беруть участь кваліфі-
ковані фахівці. Для засвідчення факту списання МШП 
повинен бути документ, який підтверджує здавання їх 
у металобрухт чи в утильсировину. Завданням аудитор 
також є виявлення випадків довгострокового списання 
малоцінних предметів, а також їх списання у випадках 
звільнення працівників з місця роботи. 

Останнім етапом аудиторської перевірки є зістав-
лення аналітичних і синтетичних даних бухгалтер-
ського обліку малоцінних та швидкозношуваних 
предметів. Цей етап має на меті звірку облікових сум 
МШП, які фактично відображаються у місцях їх збе-
рігання, з обліковою інформацією, яка відображена в 
регістрах бухгалтерського обліку (відомостях, Голо-
вній книзі тощо). В подальшому аудитор здійснює 
співставлення і арифметичну перевірку облікової 

Таблиця 1
Робочий документ аудитора про результати перевірки надходження МНМА на підприємство [9]

Зміст 
господарської 

операції
Дата 

операції

Документ (сума, грн.) Головна 
книга по 

рахунку 112

Журнал 
(журнал-

ордер)
Відхилення 

(+/-), грн.договір
типова 
форма  
№ ОЗ-1

типова 
форма  
№ ОЗ-6

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблиця 2
Робочий документ аудитора про результати перевірки вірності перенесення залишків  
з облікових регістрів до форм фінансової звітності 

Бухгалтерська 
довідка, грн.

Головна книга  
по рахунку 10, грн.

Головна книга  
по рахунку 11, грн.

Баланс  
(Звіт про фінансовий 

стан), грн.
Відхилення, грн.

1 2 3 4 5

Таблиця 3
Робочий документ аудитора про результати перевірки відповідності даних  
бухгалтерського та складського обліку МШП 

Дані бухгалтерії на підставі 
первинних документів  

з обліку МШП, грн
Дані складського  
обліку МШП, грн

Результат інвентаризації 
МШМ за актом інвентари-

зації і порівняльної 
відомості, грн.

Відхилення, 
грн.

1 2 3 4
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інформації Головної книги й оборотних відомостей 
по рахунках із звітними  даними, які відображені у 
балансі суб’єкта господарювання. Аудитор перевіряє 
тотожність відображення даних в активі балансу по 
рядку «Запаси» на початок і кінець  звітного пері-
оду, а також їх достовірність, шляхом порівняння із 
сумами Інвентаризаційної відомості на дату прове-
дення річної інвентаризації.

Завершується аудит малоцінних оборотних та 
необоротних матеріальних активів складанням 
«Акту проведеного аудиту» чи «Висновку аудитора» 
в залежності від прийнятих норм документообігу. 
В цьому документі обов’язково повинна бути зазна-
чена така інформація: дата і місце складання акту; 
підстава для проведення аудиту МНМА та МШП; 
терміни проведення аудиту оборотних та необорот-
них матеріальних активів; виявлені відхилення та 
порушення; часові проміжки виправлення виявле-
них порушень та відповідальні особи; контрольні 
процедури для перевірки ліквідації встановлених 
порушень; інформаційні дані особи, що складала 
Акт проведеного аудиту (Висновок аудитора), чи 
керівника  аудиторської служби [9].

Складений «Акт проведеного аудиту» (Висно-
вок аудитора) є документом, який може не тільки 

використовуватись внутрішньо, а й може бути пуб-
лічно оприлюднений, якщо цього вимагає чинне зако-
нодавство.

Висновок. Повне і послідовне вирішення роз-
глянутих вище методичних завдань у процесі 
проведення аудиту малоцінних активів та швид-
козношуваних предметів, допоможуть аудитору 
сформувати незалежну думку про достовірність 
у всіх суттєвих аспектах обліку цих об’єктів. 
А також сприятимуть виявленню та встановленню 
недоліків щодо відображення інформації про них в 
обліку й сприятимуть чіткому формулювати мож-
ливих напрямів ліквідації порушень і зловживань. 
Програма аудиторської перевірки обліку операцій 
малоцінними та швидкозношуваними засобами 
і предметами підприємства повинна включати 
дослідження стану збереження малоцінних мате-
ріальних активів, нормування витрат та опри-
буткування, правильність оцінювання покупних 
малоцінних засобів, використання та списання 
МНМА та МШП. При здійсненні аудиту цих акти-
вів слід використовувати наступні прийоми і спо-
соби перевірки, як інвентаризація, контрольне 
порівняння, зіставлення документальних даних, 
зустрічна перевірка, арифметична перевірка. 
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Розглянуто особливості фінансових викликів міжнародного бізнесу в системі традиційної та дистанцій-
ної освіти. Наведено аналіз викликів сучасності в організації навчального процесу, в якому беруть участь 
територіально віддалені один від одного студенти і викладачі. Надано характеристику таким викликам, 
а саме, цифровій революції, бурхливому розвитку електронної культури і її форм, цифровим і мобіль-
ним технологіям; глобалізації і міграційним процесам; особливостям зростання обсягу знань і необ-
хідності постійного навчання; розвитку суспільства послуг; появі нових професій і форм дистанційної 
роботи. Визначено особливості адаптації людини до можливостей і умов інформаційної епохи. Розгля-
нуто перспективи впровадження змішаної системи освіти. Запропоновано механізми усунення ризиків 
застосування дистанційної освіти шляхом використання спеціальних технологій. Надано характерис-
тику глобальному ринку дистанційної освіти у мегауніверситетах, наведено характеристику дистанцій-
них освітніх технологій останнього покоління. Зосереджено увагу на нових формах організації бізнесу 
освіти, що з’явилися останнього часу у світі. Запропоновано організаційні структури для вирішення задач 
дистанційної освіти та джерел фінансування.
Ключові слова: фінанси, виклики,ризики, дистанційна освіта, цифрова революція, електронна культура, 
мобільні технології, глобалізація.

Рассмотрены особенности финансовых вызовов международного бизнеса в системе традиционного и дис-
танционного образования. Приведен анализ вызовов современности в организации учебного процесса, в 
котором участвуют территориально удаленные друг от друга студенты и преподаватели. Дана характери-
стика таким вызовам, в частности, цифровой революции, бурному развитию электронной культуры и ее 
форм, цифровым и мобильным технологиям, глобализации и миграционным процессам, особенностям 
роста объема знаний и необходимости постоянного обучения, развитию общества услуг, появлению новых 
профессий и форм дистанционной работы. Определены особенности адаптации человека к возможностям и 
условиям информационной эпохи. Рассмотрены перспективы внедрения смешанной системы образования. 
Предложены механизмы устранения рисков применения дистанционного образования путем использования 
специальных технологий. Охарактеризованы глобальные рынки дистанционного образования в мегауни-
верситетах, приведена характеристика дистанционных образовательных технологий последнего поколения. 
Сосредоточено внимание на новых формах организации бизнеса образования, которые появились в послед-
нее время в мире. Предложены организационные структуры для решения задач дистанционного образова-
ния и источников финансирования.
Ключевые слова: финансы, вызовы, риски, дистанционное образование, цифровая революция, электронная 
культура, мобильные технологии, глобализация.
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The features of financial challenges of international business in the traditional et distance education system are con-
sidered. The analysis of the challenges of the present in the organization of the educational process, in which students 
and teachers geographically distant from each other, participate. The article describes such challenges, in particular, 
the digital revolution, the rapid development of electronic culture and its forms, digital and mobile technologies, 
globalization and migration processes, the peculiarities of the growth of the volume of knowledge and the need 
for continuous training, the development of a service society, the emergence of new professions and forms of 
distance work. The features of human adaptation to the capabilities and conditions of the information age are 
determined. The prospects for the introduction of a mixed education system are considered. Mechanisms for 
eliminating the risks of using distance education by using special technologies are proposed. The global markets 
of distance education in mega-universities are characterized, the characteristics of distance learning technologies 
of the latest generation are given. Attention is focused on new forms of business organization of education that 
have appeared in the world recently. Organizational structures for solving problems of distance education and 
sources of funding are proposed.
Keywords: finance, challenges, risks, distance education, digital revolution, electronic culture, mobile technologies, 
globalization.

Постановка проблеми. Для сучасної органі-
зації освіти характерним є перехід від традиційної 
освіти до змішаного або відкритого дистанційного 
навчання й вона представляє один з механізмів 
реалізації глибоких змін, що відбуваються в житті 
сучасного суспільства. Для освіти це стало, з одного 
боку, явищем створення комфортних і зручних 
умов отримання знань, з іншого, новим напрямком 
в бізнесі й капіталізації інтелектуальної власності. 
Інформаційний ресурс перетворився в товар, який 
став котируватися в інтернет-просторі і це багатьох 
влаштовувало. У вищій школі з’явилися додаткові 
можливості заочного навчання. В цей перехідний 
період спостерігаються значні фінансові виклики 
міжнародному бізнесу освіти. Це пов’язано з форму-
ванням нового ринку з додатковими інвестиціями та 
новими умовами здійснення самого бізнесу освіти. 
Фінансові виклики для закладів освіти можна поді-
лити на внутрішні, що пов’язані з умовами навчання, 
та зовнішні, що забезпечують розробку й постачання 
різних он-лайнових курсів та систем он-лайнового 
спілкування [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блемам впровадження сучасних технологій навчання 
в освітній процес в контексті перспективи побудови 
адаптивної системи електронного навчання при-
свячені роботи А.Л. Абрамовского, А.А. Андрєєва, 
А.А. Ахая, Л.В. Баєвої, М.Л. Білоножко, Т.П. Зай-
ченко, Н.Ю. Марчука, Е.С. Полата, А.В. Хутірського 
та інших. У той же час, в зв’язку з поширенням від-
критої дистанційної освіти для України набувають 
актуальності дослідження, присвячені розробці сис- 
тем і методик змішаного очно-дистанційного нав-
чання в умовах повної ізоляції населення.

Мета дослідження: висвітлення особливостей 
сучасного функціонування традиційної та дистан-
ційної освіти й оцінка перспектив її подальшого  
розвитку.

У будь-якому начинанні повинна бути стратегія, 
або бачення проблем і шляхів їх вирішення. Основна 
мета дистанційної освіти полягає в адаптації людини 
до можливостей і умов інформаційної епохи, елек-
тронної культури, в розширенні доступу громадян 
до якісних освітніх послуг, в найбільш повному 
задоволенні їх освітніх потреб незалежно від місця 

проживання, матеріального становища, віку, стану 
здоров’я та інших життєвих обставин. Комплексне 
застосування в освіті інформаційних і комунікацій-
них технологій робить цілком реальною організа-
цію навчального процесу, в якому беруть участь 
територіально віддалені один від одного студенти і 
викладачі, які застосовують у своїй роботі розподі-
лені освітні ресурси. За прогнозами представників 
МОН України розглядається перспектива впрова-
дження змішаної системи освіти на не визначений 
термін, з обов’язковим здійсненням в окремі пері-
оди її дистанційних форм. Перехід від традицій-
ної до дистанційної системи освіти пов’язаний 
з певними соціальними ризиками і проблемами, 
серед яких: ймовірність скорочення робочих місць 
в системі освіти; втрата зворотного зв’язку зі сту-
дентами; послаблення виховної функції освіти; 
монополізація освітніх послуг; зниження якості 
освіти при відсутності індивідуального підходу до 
навчання та інше. Ці ризики можна усунути, якщо 
існуюча традиційна система буде не замінюватися, 
а доповнюватися дистанційною формою шляхом 
використання спеціальних технологій, які уже 
показали свою ефективність в лідируючих вузах 
світу. Враховуючи стан матеріально-технічної бази, 
для трансформації системи освіти в будь-які форми 
її участі потрібні суттєві інвестиції. Які ж нові 
форми організації бізнесу освіти з’явилися остан-
нього часу у світі?

Виклад основного матеріалу. Початок нового 
століття ознаменувався новим витком дистанцій-
ної освіти. У навчальних закладах були сформовані 
підрозділи, які стали відповідати не тільки за мето-
дику заочного навчання, але у них з’явилися функції 
контролю за відповідністю методичного забезпе-
чення вимогам законів інформатики. З’явилися елек-
тронні підручники. Відкрита електронна освіта стає 
однією з важливих форм прояву електронної куль-
тури, важливою функцією якого є адаптація до умов 
інформаційного соціуму. Воно не є однорідним.  
До його форм слід віднести, перш за все, академічну 
освіту, що надає дипломи (оpen distance learning – 
ODL), а також систему відкритих курсів додаткової 
освіти як із сертифікатами, так і без них (massive 
open online courses – MOOC). У сучасному світі ця 
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форма освіти стає все більш масштабною і кращою, 
оскільки саме вона відповідає багатьом сучасним 
викликам. До таких викликів прийнято відносити: 
цифрову революцію, бурхливий розвиток електро-
нної культури і її форм, цифрових і мобільних техно-
логій; глобалізацію і міграційні процеси; зростання 
обсягу знань і необхідність постійного навчання; 
розвиток суспільства послуг; поява нових професій і 
форм дистанційної роботи.

Обсяг глобального ринку дистанційної освіти 
збільшується рік від року. За даними компанії Global 
Industry Analysts, його оборот в світі в 2010 р. скла-
дав 52,6 млрд доларів, збільшившись на 32% в 
порівнянні з 2007 р. До 2015 р. дана аналітична 
корпорація прогнозувала зростання ринку дистан-
ційної освіти до 107 млрд доларів на рік, що майже 
так і сталося. Аналітична компанія Ambient Insight 
в своїх звітах показує, що найбільший зріст рин- 
ку дистанційної освіти показують країни Азії:  
Індія (55%), Китай(більше 50%), Малайзія (понад 
40%) [2]. Найбільшого поширення дистанційні 
освітні технології отримали в країнах з добре роз-
виненою комп'ютерно-технічною архітектурою, 
до яких, в першу чергу, відносять США, Канаду, 
Великобританію, Німеччину. У той же час країни, 
що розвиваються з величезною кількістю насе-
лення (Китай, Індія), використовуючи всі переваги 
доставки освітнього контенту через Інтернет, сфор-
мували так звані мегауніверситети (університети з 
кількістю учнів не менше 100 тис. чоловік). Авто-
ритетний фахівець в області дистанційної освіти 
Дж. Деніел вважає, що мегауніверситети є кращими 
зразками глобальної системи навчання. Вони володі-
ють особливими ознаками, до яких можна віднести: 
значну кількість учнів (не менше 100 тис. студентів), 
активне застосування дистанційних освітніх техно-
логій останнього покоління (на основі інформацій-
них технологій), відкритість, доступність освіти, 
гарантію високої якості навчання, наявність систем 
ефективної підтримки студентського навчального 
процесу в країні, а також філії в різних країнах світу, 
серед яких: Німеччина, Бельгія, Франція, Велико-
британія, Швейцарія, Італія, США та інші. Для інте-
грації освітніх ресурсів і координації зусиль по їх 
створенню університети об'єднуються в національні 
та міжнародні консорціуми, наприклад, Open Coursе 
Ware Consortium, до складу якого увійшли універси-
тети з 46 країн світу, або японський OCWConsortium, 
члени якого відкрили доступ до 1500 курсів, 1285 з 
яких на японській мові [3].

Має місце невпинне зростання у світі вико-
ристання новітніх технологій в освіті. У 2014 році 
глобальний ринок он-лайн освіти оцінювався у 
165,36 млрд доларів і за прогнозами до 2022 року він 
зросте до 243,8 млрд. доларів. Вагомими факторами 
зростання ринку он-лайн освіти є наступні: гнуч-
кість навчання, низька вартість, доступність, швидке 
збільшення кількості користувачів Інтернету [1]. 

В Україні, не зважаючи на те, що використовувати 
онлайн формат почали вже давно, в цілому ринок 
онлайн освіти знаходиться ще на стадії формування. 

Можна припустити, що 2020 р. буде одним з пере-
ломних для розвитку онлайн освіти як в Україні, так 
і в усьому світі. По-перше, у зв'язку з карантином у 
людей з’явилося більше часу на самоосвіту. Зросте 
попит, в першу чергу, серед студентів і молодих 
людей, які вже знайомі з процесом онлайн навчання, 
але раніше через постійну оффлайн зайнятість на 
роботі відкладали курси. По-друге, багато інозем-
них університетів почали пропонувати безкоштовні 
онлайн лекції, також деякі бібліотеки відкривають 
доступ до своїх даних, що збільшує пропозицію на 
ринку. Експертами також визначено комплекс про-
блем, які перешкоджають широкому впровадженню 
нових концепцій у масову практику. Серед них є як 
легко вирішувані, так і поки що віднесені до таких, 
що майже не вирішуються.

Розвиток ринкового конкурентного середовища 
сприяв еволюції дистанційної освіти на якісно 
новому організаційному та методичному рівнях. 
Сьогодні дистанційна освіта зазнає суттєвих змін, 
що здатні модифікувати його сутність і функції. 
По-перше, ринок зажадав від претендентів на робочі 
місця закінченої освіти. Одночасне падіння життє-
вого рівня і повсюдне зростання цін створили такі 
умови, коли молоді люди змушені залишати від-
відування навчальних закладів через необхідність 
працювати заради виживання. Навчальні заклади, 
особливо ВНЗ і технікуми, виявилися на межі вижи-
вання через відсутність студентів. Ось тут і стала в 
нагоді ідея дистанційної освіти, бо, щоб працювати, 
потрібно мати диплом. Постали зрозумілі природні 
питання: якою буде якість освіти без традиційного 
контакту з викладачем?; які можливості і ризики, 
пов'язані з переходом до відкритого дистанційної 
освіти, в чому соціальні і ціннісні аспекти цієї транс-
формації?; наскільки це можливо, наскільки може 
бути затребуване і наскільки ефективно для еконо-
міки? Крапку в цьому питанні поставив форс-мажор, 
пов'язаний з короновірусом і повсюдною самоізоля-
цією. Які ж уроки необхідно отримати з нинішньої 
реальності?

Перший і, мабуть, головний урок: людство реа-
льно відчуло небезпеку бактеріологічної війни. 
Відомо, що війни існують стільки, скільки існує 
земна цивілізація. Це означає, що для людей це 
випробування є тільки перша ластівка і людство у 
будь-який момент може знову опинитися на грані 
життя. Сьогодні точно не відомо походження коро-
новірусу, але достовірно відомо, що в лабораторних 
умовах учені навчилися створювати величезну кіль-
кість модифікацій вірусів-вбивць, а значить немає 
гарантій, що в який-небудь момент божевільний 
політик не захоче звести рахунки з населенням будь-
якої країни або континенту. Сьогодні створюються і 
модифікуються цілі галузі й міжнародні організації, 
головним завданням яких є забезпечення протидії 
цим викликам.

Другий урок. В умовах повної ізоляції один від 
одного можливо не тільки виживання, а й активна 
життєдіяльність. Пандемія значно прискорила про-
цеси адаптації до нових умов і базовою платформою 
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та прикладом у створенні та апробації механізмів 
виживання стали галузі життєзабезпечення – енер-
гетика, ЖКГ, банківська система, роздрібна торгівля, 
телебачення і радіомовлення і, звичайно, система 
освіти. Остання найбільш повно продемонструвала 
можливості переходу від традиційної освіти до змі-
шаного або відкритого дистанційного навчання. 
У надзвичайно короткий термін були апробовані 
створені раніше для дистанційного навчання і 
сформовані заново механізми взаємодії вузівського 
середовища зі студентами в умовах повної ізоляції. 
Відразу була апробована система управління осві-
тою в нових умовах. Про це свідчать відомчі накази 
та розпорядження. Це безцінний досвід не тільки 
виживання, а й підготовки фахівців різних рівнів 
кваліфікації у дуже складних та надзвичайних умо-
вах. У сучасному світі цей досвід відповідає бага-
тьом сучасним викликам. 

Третій урок. Вузівська система не може існу-
вати сама по собі. Це пояснюється тим, що україн-
ська система освіти складається із закладів освіти, 
наукових, науково-методичних і методичних уста-
нов, науково-виробничих підприємств, державних і 
місцевих органів управління освітою та самовряду-
вання в галузі освіти. Вищими навчальними закла-
дами є: технікум (училище), коледж, інститут, кон-
серваторія, академія, університет та інші. Потрібна 
оновлена автономна система освіти з урахуванням 
різноманіття її структури й поставлених завдань, 
побудована на системному підході в забезпеченні 
народного господарства необхідними фахівцями.

Четвертий урок стосується якості нового освіт-
нього процесу. За оцінкою професора О. Базалука в 
2016 році українське населення мало низький рівень 
освіти, а її якість перетворилася на фікцію [4]. Укра-
їнські дипломи про середню і вищу освіту не відпо-
відають світовому рівню, а більшості випускників 
середніх і вищих навчальних закладів не вдається 
знайти навіть елементарних знань і навичок. Через 
корупцію і неефективну державну політику в системі 
освіти українське суспільство почало демонстру-
вати риси, які раніше не були помітні: агресивність,  
грубість, нетерпимість, байдужість до оточуючих 
і т.п. [5]. Якщо в радянські часи Українська РСР  
мала потужний науково-технічний потенціал, то 
після 2015 року в Україні не залишилося сучасної 
промисловості, а сама країна в своєму розвитку 
відстала не тільки від держав-учасників колиш-
нього Варшавського блоку, а й від багатьох колиш-
ніх радянських республік. За роки незалежності 
якість української середньої, середньо-спеціаль-
ної та вищої освіти значно знизилася. В ході прав-
ління президента Леоніда Кучми радянська система 
освіти була зруйнована, а нову, більш ефективну 
вибудувати не вдалося. Під час президентства 
Віктора Ющенка була зроблена спроба впровадити 
в українську масову свідомість європейські стан-
дарти навчання, однак результати виявилися ката-
строфічно плачевними [6].

Дистанційна освіта – це виклик, який ми повинні 
гідно прийняти. Якщо три місяці тому ще виникали 

питання, то сьогодні зрозуміло: нові умови роботи 
ускладнили, але не паралізували роботу вузів. Для 
цього довелося в стислі терміни масштабувати меха-
нізми, які до цього моменту працювали локально. 
Це безцінна практика, яка в перспективі дозволить 
підійти не тільки до застосування масового навчання 
в електронному середовищі, а й своєчасно підготу-
ватися до нових випробувань. З березня місяця в 
НТУ «ХПІ», наприклад, перейшли на дистанційну 
роботу зі студентами. В університеті існують власна 
система електронного навчання E-learning SibFU 
(еКурси), де розміщені навчально-методичні мате-
ріали по всім освітнім програмам. Всього представ-
лено понад 50 тисяч одиниць онлайн-ресурсів. Для 
спілкування викладачів і студентів в дистанційному 
форматі діють онлайн-сервіс «Вебінар» і платформа 
«Мій СФУ». У всіх студентів і викладачів є доступ 
до наукової електронної бібліотеки НТУ «ХПІ» й 
через неї – до ресурсів інших ВУЗів. При проведенні 
лабораторних і практичних робіт у викладачів також 
є варіанти. Розуміючи, які знання і навички студента 
необхідно перевірити, викладачі знаходять альтер-
нативні формати перевірки. У зв’язку з цим, своє-
часними та корисними є рекомендації МОН щодо 
організації поточного, семестрового контролю та 
атестації здобувачів фахової передвищої та вищої 
освіти із застосуванням дистанційних технологій 
навчання. Метою цих Рекомендацій є методична 
підтримка закладів фахової передвищої та вищої 
освіти з питань організації оцінювання результатів 
навчання студентів із застосуванням інтернеттех-
нологій, засобів телефонного зв’язку в дистанцій-
ному режимі. Рекомендації можуть застосовуватися 
в умовах, коли можливості фізичного відвідування 
закладів освіти здобувачами обмежені або відсутні, 
традиційні інструменти семестрового контролю та 
атестації здобувачів фахової передвищої та вищої 
освіти не можуть бути застосовані з причин непере-
борної сили (природні катаклізми, заходи карантин-
ного порядку та інші форс-мажорні обставини). Слід 
зауважити однак, що Рекомендації доповнюють, але 
не замінюють ті кращі практики та рішення, що їх 
заклади освіти уже розробили та впровадили в умо-
вах карантинних обмежень. Актуальним залиша-
ються питання організації іспитів і заліків. Основна 
проблема тут – це верифікація особистості. Коли 
викладач знає своїх студентів, він просто виходить 
на конференц-зв’язок і в живому діалозі в дистанцій-
ному режимі приймає цей іспит. Коли викладач не 
знає, як виглядає студент, а таке може бути, потрібні 
спеціальні системи.

Існують і інші не вирішені питання. В першу 
чергу, це стосується технічної бази. На сьогоднішній 
день не всі кафедри оснащені комп’ютерами, інтер-
активними дошками, виходом в інтернет. Є також 
студенти, у яких немає можливості мати ноутбук. 
Деякі студенти просять своїх товаришів вийти на 
зв'язок з викладачем. Саме для цієї категорії пере-
хід на дистанційне навчання є проблематичним. Для 
деяких викладачів це виявилося викликом, але ХПІ 
працює. Незважаючи на побоювання, як студенти і 
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викладачі сприймуть такі кардинальні зміни, вияви-
лося, що найсильніша мотивація для них – здоровий 
глузд, турбота про здоров’я, повага себе і оточуючих.

Суттєвою проблемою переходу на дистанцій- 
ну освіту-психологічна готовність абітурієнта і сту- 
дента. Далеко не всі студенти в змозі вивчити вузів-
ську програму успішно. Наш багаторічний досвід 
роботи у вищій школі свідчить про те, що не всі 
студенти вміють концентрувати свою увагу, само-
організуватися і проконтролювати всі свої дії. У цих 
випадках величезну роль грає особисте спілкування 
викладача і студента, коли можна відчути емо-
цію іншої людини. На дистанційному навчанні це 
неможливо зробити. Такі студенти для з’ясування 
тих чи інших питань неодноразово виходять на 
зв'язок з викладачем через інтернет і по телефону, 
деякі просять особистої зустрічі. Втрачається контр-
оль з боку викладача, який не може бачити що, 
наприклад, робить студент під час трансляції лек-
ції або практичного заняття, не може знати як сту-
дент працює з рекомендованою літературою, само-
стійно або за допомогою підручника (в ідеальному 
випадку) відповідає на питання чи тести. Якщо при 
очному навчанні викладач може застосувати психо-
логічні прийоми, які переключають або концентру-
ють увагу студента, що відволікся, то, проводячи 
заняття онлайн, такої можливості у нього немає. 
У цьому випадку контроль залишається винятковою 
функцією самого студента і залежить від його відпо-
відальності.

Актуальний стан дистанційного формату нав-
чання вражає темпами свого розвитку. Якщо кілька 
років тому дистанційне навчання асоціювалося в 
основному з заочною або додатковою освітою, то в 
даний час практично будь-яка програма НТУ «ХПІ» 
містить ті чи інші елементи електронних курсів, які 
засвоюються у віддаленому форматі. Центральне 
завдання вищої школи в таких умовах – забезпечити, 
щоб нетрадиційні форми навчання не зруйнували 
зарекомендувавши себе протягом десятиліть вітчиз-
няну вищу школу, а поліпшили якість освіти.

Оцінюючи виконану Урядом України, МОН та 
вузами масштабну роботу і не заперечуючи її зна-
чення для збереження інтелекту і системи освіти, 
найважливішим питанням постає потреба у виро-
бленні методології та механізмів організації дис-
танційної освіти в нових умовах. З нашої точки 
зору, вони повинні базуватися на наступних принци-
пових підходах.

1. Враховуючи регіональні особливості рівня еко-
номічного і соціального розвитку, країні потрібно 
мати Інститут координаторів інформаційної роботи 
в ВУЗах по темі переходу на дистанційне навчання. 
Його слід розглядати не інакше як інститут розви-
тку. В нього повинні входити підрозділи, що забез-
печують управління механізмами координації та 
партнерства в цілях узгодження зусиль і підтримки 
двостороннього зв'язку між регіональним та наці-
ональним рівнями. Його функціонування має бути 
орієнтовано на виявлення законів і закономірнос-
тей розвитку дистанційної освіти, на забезпечення 

стратегічної конкурентоспроможності ВНЗ, на 
створення умов для більш ефективного управління 
і планування його розвитку. Суть його полягає в 
тому, щоб виявити роль і місце дистанційної освіти 
в суспільстві не тільки з точки зору безпосередньої 
користі сьогоднішнього дня, а й з точки зору розви-
тку суспільства й освіти в цілому на перспективу. 
Необхідно визначити характер впливу дистанційної 
освіти на розвиток суспільства, виявити зміни вну-
трішньої структури навчальних закладів під впли-
вом розвитку дистанційної освіти і технологій дис-
танційного навчання.

2. На національному рівні дуже важливо 
об’єднати глобальні, національні та регіональні 
зусилля і сприяти налагодженню діалогу між дер-
жавними органами, громадянським суспільством, 
діловими колами, установами освіти і професійної 
підготовки, представниками ринку праці.

3. До функцій Інституту координаторів повинен 
належати постійний моніторинг процесу дистан-
ційної освіти. Наявність об’єктивної інформації має 
вирішальне значення для розробки науково обґрун-
тованої політики в цій сфері. Слід практикувати 
щорічні доповіді з метою глобального огляду діяль-
ності в галузі освіти. Такі доповіді з моніторингу 
освіти повинні стати авторитетним всеосяжним і 
аналітичним джерелом даних, що використовуються 
для планування й реалізації цілей в галузі сталого 
розвитку, що стосуються освіти. Моніторинг забез-
печить передбачення нових тенденцій і потреб в 
галузі освіти і своєчасне реагування на них, а також 
розробку інструментів політики в галузі освіти на 
основі результатів досліджень і з урахуванням наці-
ональних і регіональних пріоритетів.

 4. Враховуючи непередбачені наслідки пандемій, 
слід впровадити в практику систему розробки загаль-
нодержавних поточних і стратегічних планів розви-
тку дистанційної освіти з урахуванням можливості 
періодичного виникнення форс-мажорних обставин. 
До цієї роботи слід залучити вчених, професійні 
об'єднання роботодавців і представників промис-
ловості. Слід враховувати, що такі плани будуть 
реальними лише в тому випадку, якщо в країні буде 
сформована виробничо-кваліфікаційна структура, 
яка повинна стати основою для планування системи 
освіти. Такий підхід дозволить реально орієнтувати 
випускників усіх форм освіти на внутрішній ринок і 
поступово перейти до реального (а не формального) 
держзамовлення і влаштування фахівців на робочі 
місця у вітчизняній промисловості. Це також ство-
рить умови для призупинення а потім і припинення 
відтоку фахівців на роботу за кордон. 

 5. Важливою функцією Інституту координаторів 
інформаційної роботи повинні стати розробка норм, 
стандартів і керівних принципів в ключових галу-
зях освіти, а також моніторинг здійснення політики 
і практичних заходів в галузі освіти і поширення 
інформації про успішний досвід. Для цього у якості 
його складової слід створити Незалежний Центр 
обміну інформацією. Безумовно, це також потребує 
певних фінансових витрат, але без нього не обійтися. 
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Очевидним стає той факт, що майбутнє освіти за 
дистанційною формою навчання.

Висновки.
1. В умовах карантину кожний навчальний заклад 

повинен визначитися, як він організує навчання, 
які платформи та інструменти використовувати, 
які форми крім дистанційної реалізовувати. Не всі 
навчальні заклади були готові до такого виклику, 
однак ті, хто все ж зміг перейти на дистанційне 
навчання, повинні надати практичну допомогу, в 
першу чергу, школам, ліцеям, коледжам, технікумам 
та профтехучилищам. У даній ситуації необхідні 
навчання, стимули і допомога, підкріплені чіткими 

зобов’язаннями і відповідальністю. І надати таку 
підтримку має Уряд, а організаційну роль у вирі-
шенні цих питань має взяти на себе Інститут коорди-
наторів. Одночасно повинні вирішуватися питання 
фінансової підтримки таких нововведень.

2. Виклики, що зазнало суспільство, не слід 
сприймати як фрагмент. Урок, який всім нам 
потрібно твердо вивчити – ми пройшли перший етап 
випробувань. Суспільство повинно переглянути своє 
буття і бути готовим до продовження карантину у 
будь який час на не визначений термін. Необхідно 
також мати резервний фінансовий фонд для дотації 
освіти в такі періоди.
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Служба зайнятості розглядає соціальний захист не тільки як систему послуг з підбору роботи та виплати допомоги 
по безробіттю, а як систему гідних умов праці й заробітної плати в Україні, легальної зайнятості, що забезпечить 
громадянам країни соціальні гарантії. Тому ефективний менеджмент з розв’язання цих проблем повинен також 
включати систему з удосконалення розвитку управління відносинами з клієнтами. Також формування раціональної 
системи управління відносинами з клієнтами службою зайнятості в інтересах держави, працівників, споживачів 
соціальних послуг, диктує необхідність вдосконалення адаптованої до сучасних умов системи менеджменту якості 
з надання соціальних послуг. Для формування та деталізації стратегічних цілей організації, направлених на розви-
ток управління відносинами з клієнтами, запропоновано використовувати модель «дерева цілей».
Ключові слова: державна служба зайнятості, державна політика зайнятості, управління відносинами з клієн-
тами, модель «дерево цілей», менеджмент якості.

Служба занятости рассматривает социальную защиту не только как систему услуг по подбору работы и выплат 
пособия по безработице, а как систему достойных условий труда и заработной платы в Украине, легальной 
занятости, которая обеспечит гражданам страны социальные гарантии. Поэтому эффективный менеджмент по 
решению этих проблем должен также включать систему по совершенствованию развития управления отно-
шениями с клиентами. Также формирование рациональной системы управления отношениями с клиентами 
службой занятости в интересах государства, работников, потребителей социальных услуг, диктует необходи-
мость совершенствования адаптированной к современным условиям системы менеджмента качества в предо-
ставлении социальных услуг. Для формирования и детализации стратегических целей организации, направ-
ленных на развитие управления отношениями с клиентами, предложено использовать модель «дерева целей».
Ключевые слова: государственная служба занятости, государственная политика занятости, управления отно-
шениями с клиентами, модель «дерево целей», менеджмент качества.

The Employment Service considers social protection not only as a system of services for the selection of work and 
payments of unemployment benefits, but as a system of decent working conditions and wages in Ukraine, legal 
employment, which will provide the citizens of the country with social guarantees. Therefore, effective management 
to address these problems must also include a system to improve the development of customer relationship manage-
ment. Also, the formation of a rational system for managing customer relations by the employment service in the  
interests of the state, workers, consumers of social services, dictates the need to improve the quality management 
system in the provision of social services adapted to modern conditions. To form and detail the strategic goals of the 
organization aimed at developing customer relationship management, it is proposed to use the «goal tree» model.
Keywords: public employment service, public employment. 
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Постановка проблеми. Серед усіх державних 
інституцій державна служба зайнятості – це єдина в 
українському суспільстві державна соціальна уста-
нова, яка на засадах соціального страхування щорічно 
надає на безоплатній основі широкий спектр соціаль-
них послуг незайнятим та безробітним громадянам 
різного віку, статі та національності. Саме від роз-
витку управління відносинами з клієнтами в системі 
служби зайнятості залежить стратегія реалізації дер-
жавної політики зайнятості населення. Зусилля фахів-
ців служби спрямовані на комплексне вирішення 
питань зайнятості, легалізації трудових відносин, під-
вищення рівня конкурентоспроможності соціально 
вразливих категорій населення на ринку праці, сти-
мулювання роботодавців до створення нових робо-
чих місць, розвитку підприємницьких ініціатив тощо. 
Тому особливої актуальності набувають питання 
розвитку управління відносинами з клієнтами, що 
сприяють забезпеченню головних завдань служби 
зайнятості: забезпеченню ефективної зайнятості 
населення, запобігання безробіттю, створення нових 
робочих місць та умов для розвитку підприємництва.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питаннями реалізації державної політики зайнятості 
в Україні переймались В. Бакуменко [1; 2], О. Гріш-
нова, А. Колот [3], А. Калина [4] та ін. Теоретичні 
та методологічні основи державного регулювання 
зайнятості, раціонального використання трудових 
ресурсів пов’язані з прізвищами таких всесвітньо-
відомих вчених як Дж. Кейнс [5], А. Маршалл [6], 
Р. Холл [7] та ін., які по-різному трактували роль дер-
жави та її інститутів у процесах регулювання зайня-
тості населення. 

Мета дослідження. Побудова моделі «дерева 
цілей» в системі служби зайнятості щодо удоскона-
лення розвитку управління відносинами з клієнтами 
в загальній стратегії реалізації державної політики 
зайнятості населення.

Виклад основного матеріалу. Будь-яка система 
управління за визначенням є цілеспрямована сис-
тема, що має ієрархічну будову і організована для 
досягнення цілей. Неправильне або нечітке форму-
лювання мети функціонування призведе до того, 
що система управління, навіть якщо вона належним 
чином влаштована, буде працювати не з повною 
віддачею, неефективно, оскільки зусилля апарату 
управління витрачатимуться не цілеспрямовано. 
Завдання керівника організації будь-якого рівня – 
зуміти врахувати все різноманіття факторів, що впли-
вають на функціонування організації, правильно оці-
нити ситуацію і виробити оптимальні управлінські 
рішення [8, с. 303].

У ряді випадків для характеристики цілей функ-
ціонування вживається сукупність параметрів, що 
ускладнює оцінку ступеня досягнення мети і вима-
гає вибору критеріїв, за якими можна судити про 
ступінь досягнення мети. Якщо немає критеріїв 
вибору або оцінки ступеня досягнення цілей функці-
онування, немає і самих цілей функціонування. 

Як правило, організації ставлять і реалізують 
не одну, а кілька цілей, які важливі для їх функціо- 

нування та розвитку. Крім економічних – стоять 
соціальні, маркетингові, організаційні, виробничі 
та ін. Класифікація цілей дозволяє конкретизувати 
завдання цілепокладання та використовувати відпо-
відні механізми та методи, напрацьовані для різних 
груп цілей. Однак, незважаючи на ситуаційність у 
виборі цілей, виділяються чотири сфери, стосовно 
до яких організації встановлюють цілі, виходячи з 
своїх інтересів. Цими областями є: доходи організа-
ції; робота з клієнтами; потреби і добробут співро-
бітників; соціальна відповідальність.

Для формування та деталізації стратегічних цілей 
організації, направлених на розвиток управління від-
носинами з клієнтами, доцільно використовувати 
модель «дерева цілей» (рис. 1). 

Всі вказані на рисунку цілі в системі служби 
зайнятості є загальними і містять основні харак-
теристики стратегічного потенціалу організації,  
які є передумовою для розробки стратегічних  
програм реалізації державної політики зайнятості 
населення.

Центрам зайнятості, які безпосередньо контакту-
ють зі споживачами доцільно, як одну із стратегіч-
них цілей обирати маркетингову стратегію взаємодії 
з клієнтами. Застосування на практиці цієї моделі, 
на нашу думку, дозволить більш чітко організову-
вати процес управління відносинами з клієнтами, 
повно і об’єктивно оцінювати його рівень в системі 
служби зайнятості, приймати ефективні управлін-
ські рішення.

Як показує практика, низький рівень культури 
обслуговування впливає на кінцеве відчуття спо-
живачів більшою мірою, ніж інші фактори. Саме в 
цьому криється резерв підвищення якості у відно-
синах з клієнтами, що впливає на загальний рівень 
надання соціальних послуг в центрах зайнятості.

В таких умовах вдосконалення корпоративної 
системи управління якістю є саме тим засобом, 
який спроможний впливати на покращення процесу 
обслуговування, підвищення якості надання соціаль-
них послуг, і як наслідок, підвищення ефективності 
управлінських рішень загалом.

Вдосконалення системи управління якістю в 
діяльності служби зайнятості може забезпечува-
тися шляхом послідовного впровадження та вико-
ристання базових принципів управління якістю з 
урахуванням специфіки надання соціальних послуг. 
Сучасний підхід до з’ясування сутності принци-
пів менеджменту якості, що включає 8 принципів 
(стандарт ISO 9004:2000), може бути адаптований до 
надання послуг в системі служби зайнятості.

1. Орієнтація на споживача.
Служба зайнятості повинна прагнути зростання 

якості надання послуг, максимально задовольняючи 
потреби на ринку праці і залучати додаткові кошти. 
Для кожного сегменту споживачів доцільно пропо-
нувати послуги з характеристиками, відповідни- 
ми вимогам конкретного клієнта. При здійсненні 
внутрішніх технологічних процесів забезпечувати  
їх необхідними характеристиками відповідних  
законодавству.
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2. Лідерство керівника.
Успішність впровадження системи управління 

якістю в структурних підрозділах системи служби 
зайнятості (центрах зайнятості) визначається спро-
можністю, ступенем участі і зацікавленістю керів-
ників всіх рівнів управління в здійсненні перетво-
рень, направлених на роботу з більш високим рівнем 
якості. Їх задачею є виявлення причин виникнення 
невідповідностей, створення умов для системного 
зростання якості на увірених їм ділянках роботи 
і організація постійного контролю і оптимізації 
роботи по зростанню якості.

3. Залучення працівників.
Всі працівники організації повинні працювати 

на досягнення стратегічної мети. Найважливішими 
джерелами зростання якості є нові творчі ідеї пра-
цівників, об’єктивність оцінки ними якості вико-
нання роботи, виявлення проблем і висунення нових 
пропозицій. Залучення працівників організації дося-
гається на основі делегування їм більшої самостій-
ності під велику відповідальність і самоконтроль. 

4. Процесний підхід.
Процесний підхід є основоположним принци-

пом системи управління якістю в будь-якій органі-
зації. Під процесним підходом розуміють застосу-
вання в межах організації системи процесів разом 
із їх визначенням та взаємодією, а також управління 
ними. У сфері управління реалізація процесного 

підходу забезпечує обґрунтованість і виконуваність 
ухвалених рішень.

5. Системний підхід в управлінні.
Вся робота системи служби зайнятості та її 

структурних підрозділів розглядається як сукуп-
ність взаємозв’язаних процесів. Система управління 
якістю інтегрується в загальну систему управління, 
що має на увазі облік питань якості при ухваленні 
рішень по будь-яких функціональних напрямах 
діяльності. Ухвалення рішень, у свою чергу, ґрунту-
ється на ретельному аналізі інформації і всебічній 
оцінці впливу цього рішення на різні аспекти роботи 
системи служби зайнятості.

6. Постійне поліпшення.
Мета ефективної діяльності організації досяга-

ється шляхом постійного поліпшення внутрішніх 
процесів за рахунок послідовного усунення невідпо-
відностей в процесах, що відбуваються в організації.

Застосовується послідовний підхід до вдоско-
налення процесів, заснований на оцінці соціально- 
економічної ефективності пропонованих заходів. На 
першому етапі проводяться постійні поліпшення, що 
не вимагають перебудови існуючого технологічного 
процесу і залучення додаткових коштів.

7. Ухвалення рішень на підставі фактів.
Система забезпечення і контролю якості перед-

бачає можливість укрупнення технологічних про-
цесів і операцій, де вони чітко формалізуються в 

Рис. 1. Модель «дерева цілей» в системі служби зайнятості  
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системі управлінського обліку і звітності. Ефективні 
рішення ґрунтуються на аналізі даних та інформації. 

8. Взаємовигідні відносини з роботодавцями.
Організація та її клієнти – роботодавці є вза-

ємозалежними, їх взаємовигідні відносини підви-
щують здатність обох сторін створювати цінності. 
Цей принцип особливо застосовний у разі надання 
послуг шукачам роботи, адже від роботодавців зале-
жить зниження напруги на ринку праці, забезпе-
чення наповнення бюджету, створення нових робо-
чих місць [9, с. 64].

До встановлених принципів менеджменту якості 
стосовно системи служби зайнятості доцільно 
додати ще один принцип: орієнтація на баланс всіх 
зацікавлених сторін. Під цим принципом розуміється 
ухвалення управлінських рішень в структурних 

підрозділах, який здійснюється на основі обліку і 
балансу інтересів всіх зацікавлених сторін: держави 
і суспільства, роботодавців і шукачів роботи, праців-
ників організації.

Висновки. В результаті вдосконалення розви-
тку управління відносинами з клієнтами повинна  
бути перебудована структура по забезпеченню її 
функціонування через виконання управлінських 
функцій. Вивчаючи механізм реалізації даної функ-
ції в системі управління якістю, необхідно чітко 
усвідомлювати, що організація робіт щодо якості 
стосується практично всіх аспектів роботи сис-
теми служби зайнятості в цілому. Побудова моделі 
«дерева цілей» стане підґрунтям для деталізації 
загальної стратегії реалізації державної політики 
зайнятості населення.
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У статті досліджуються трансформації соціально-економічних відносин, які детермінуються впливом на еко-
номіку пандемії, спричиненої вірусом COVID-19. У результаті дослідження показників економічного розвитку 
встановлено, що вона веде до зміни середовища існування людини, поглиблення соціальної ізоляції. Інформа-
ційні технології, які стали основою економічної глобалізації, забезпечивши миттєве переміщенню капіталів у 
будь-які регіони планети, дозволяють значній частині працівників перейти на дистанційну форму організації 
праці. Завдяки цим технологіям суб’єкти економічної діяльності отримали можливість відреагувати на зміни 
курсів світової політики. Електронні медіа дозволяють введення нових форм у економічній діяльності, нових 
прийомів, за допомогою яких відбувається організація виробництва і збуту товарів та послуг. Посилюється 
віртуалізація економіки та електронний бізнес, цілодобова он-лайн торгівля із доступом з будь-якої частини 
земної кулі. 
Ключові слова: економіка пандемії, комп’ютерні технології, глобалізація, дистанційна робота, безробіття, 
купівельна спроможність.

В статье исследуются трансформации социально-экономических отношений, которые детерминируются 
влиянием на экономику пандемии, которую вызвал вирус COVID-19. В итоге исследования показателей эко-
номического развития установлено, что она ведет к изменению среды сосуществования человека, усиления 
социальной изоляции. Информационные технологии, которые стали основанием экономической глобализа-
ции, обеспечивая молниеносное перемещение капиталов в любые региони планеты, дают возможность зна-
чительной части раборающих перейти на дистанционную форму организации труда. Благодаря этим техно-
логиям, субъекты экономической деяльности получили возможность отреагировать на смену курсов мировой 
политики. Электронные медиа дают возможность ведения новых форм в экономической деятельности, новых 
приемов, при помощи которых происходит организация призводства и сбыт товаров и услуг. Усиливается вир-
туализация экономики и электронний бизнес, круглосуточная он-лайн торговля, охватывающая любую часть 
земного шара. 
Ключевые слова: экономика пандемии, компьютерные технологии, глобализация, дистанционная работа, 
безработица, покупательская способность.

The article develops the transformations of socio-economic relations which are determined by the impact on the economy 
of the pandemic caused by the COVID-19 virus. As a result of research of indicators of economic development it is estab-
lished that it leads to change of a human habitat, deepening of social isolation. Information technology which has become 
the basis of economic globalization, providing an instant movement of capital to any region of the planet, allows a large 
number of workers to move to a remote form of labor organization. Thanks to these technologies economic entities have 
been able to respond to changes in world politics. Electronic media allow the introduction of new forms of economic 
activity, new methods by which the organization of production and sale of goods and services. The virtualization of the 
economy and e-business, round-the-clock online trade with access from anywhere in the world is intensifying.
Keywords: pandemic economy, information technology, globalization, remote work, unemployment, purchasing 
power.
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Постановка проблеми. Економіка та побут 
людей в умовах пандемії зазнають кардинальних 
змін. Ці зміни повязані як з посиленням соціаль-
ної ізоляції, вимушеним згортанням виробництва 
товарів та послуг, так і зі змінами, спричиненими 
комп’ютерними технологіями та мережами Інтернету 
на різні сфери життя соціуму. Тому в статті ставиться 
завдання дослідити трансформації соціально-еконо-
мічних відносин, які детермінуються впливом на еко-
номіку пандемії, спричиненої вірусом COVID-19. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню трансформацій суспільства під впливом 
новітніх інформаційних технологій присвячені праці 
Д. Белла, Ю. Габермаса, М. Кастельса, Н. Кирилло-
вої, Н. Лумана, Е. Тоффлера та ін. Ці дослідники 
звертають увагу, що відбувається розпад усталених 
соціальних зв’язків і відносин, формування нового 
типу соціально-економічних відносин, які базується 
на мережах. 

Виявлення загальних тенденцій трансформацій-
них процесів у системі міжнародних економічних 
відносин під впливом новітніх інформаційних тех-
нологій, значення Мереж у процесах комерціалізації 
й автоматизації офісного супроводу досліджують 
українські вчені Я. Любивий, В. Лях, В. Онопрієнко, 
Поліванов В. Є. та ін. 

Формулювання цілей статті. У статті, на основі 
аналізу  показників економічного розвитку, досліджу-
ється, що пандемія, спричинена вірусом COVID-19, 
веде до зміни середовища існування людини. Поси-
люється тенденція соціальної ізоляції, яка стала спо-
стерігатися внаслідок впровадження новітніх інфор-
маційних технологій, що дозволили значній частині 

працівників перейти на дистанційну форму органі-
зації праці та збуту товарів та послуг, віртуалізували 
економіку, забезпечили цілодобову он-лайн торгівлю 
в масштабах планети. 

Виклад основного матеріалу. Завдяки глобаль-
ним мережам Інтернету, суб’єкти економічної діяль-
ності отримали можливість миттєво реагувати на 
ринки основних економічних ресурсів та на зміни 
курсів світової політики. У мережевому суспільстві 
цифрові технології стали в основі виробничо-збуто-
вого ланцюга. Досягнення Четвертої технологічної 
революції дозволили значною мірою помякшити 
ситуацію в економіці, яку спричинила пандемія, що 
розпочалася у світі в 2019 році. До прикладу, у сфері 
економіки з’являється багато нових технологій, що 
дозволяють дистанціювати та спрощувати роботу 
бухгалтерів, аудиторів, економістів, наймати компа-
ніями аутсорсингових працівників з різних куточ-
ків світу, встановлювати гнучку заробітну плату та 
показники KPI (key performance indicators, ключові 
показники ефективності) – показники діяльності 
підрозділу (підприємства), які допомагають органі-
зації в досягненні стратегічних і тактичних (опера-
ційних) цілей [1].

Пандемія, оголошена ВОЗ у 2019 році, має без-
прецедентний вплив на економіку. Дистанційна 
робота стала цілком прийнятною, кількість робочих 
пропозицій зменшилася, багато компаній зазнали 
краху, підприємства отримали значні збитки. Значні 
території були оголошені червоними зонами, де  зна-
чна частина підприємств припинила роботу. 

Значний вплив пандемія спричинила на еконо-
міку України. За даними Міністерства розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства України:

1) у промисловості падіння виробництва у квітні 
2020 року до квітня 2019 року становило 16,2%,  
у травні – 12,2%, у червні – 5,6%;

2) вантажообіг у квітні скоротився на 27,2%,  
у травні – на 26%, у червні – на 18,3%;

3) пасажирообіг у квітні скоротився на 95,9%,  
у травні – на 92,3%, у червні – на 72%;

4) у будівництві – падіння обсягів виконаних 
робіт 16%, у травні – 2,6%, у червні – зростання на 
0,1% [2].

На рис. 1 нижче розглянемо зміну ВВП в Укра-
їні та країнах ЄС у відповідності до попереднього 
року. Як бачимо, найнижча зміна –  5,6% у Італії, 
найбільша позитивна –  4,5% в Угорщині, після неї – 
4,3% у Румунії. 

На рис. 2 розглянемо по кварталах зміну ВВП в 
Україні. Як бачимо, значне збільшення було у дру-
гому кварталі 2019 року на 4,7%, а у першому квар-
талі 2020 року відбулося зменшення на 1,3%, на що 
вплинула пандемія.

На рис. 3 розглянемо зміну споживчих цін в Укра-
їні. Найбільша, у позитивному сенсі, зміна – 9,2% 
у січні 2019 року, найменша – 2,4% була у червні 
2020 року. Купівельна спроможність українців зна-
чно зменшилась, спостерігаються затримки імпорту 
товарів, профіцит товарів на ринку та збільшення 
інфляції – у березні-квітні 100,8%. Зараз ситуація 

Рис. 1. Зміна ВП в Україні  
та країнах Європейського Союзу (ЄС) [2]
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покращилась та цей показник  становив у серпні 
99,8% [3].

На рис. 4 розглянемо зміну роздрібної торгівлі 
та реальної заробітної плати. Як бачимо, у січні 
2020 року зміна реальної заробітної плати стано-
вила 12,5% (найвищий показник з січня 2019 року). 
У червні 2020 року показник різко впав і складав 
6,5%. Зміна роздрібної торгівлі у січня 2020 року – 
12,1%, а у червні 2020 року – всього лише 3%. Це 
пов'язано, перш за все, з великою пропозицією робо-
чої сили та низьким попитом на неї. Тобто, люди 
готові працювати практично за безцінь, оскільки 
необхідно утримувати сім’ю та оплачувати кому-
нальні послуги, які не дешевшають. Збільшується 
попит на онлайн-роботу. Через психологічний бар’єр 
багато людей після закінчення карантину все одно 
не стануть бігти в магазини та активно подорожу-
вати, вони оберігатимуться та оберуть дистанційну 
роботу та дозвілля вдома.

З рис. 5 бачимо, що безробітне населення у пер-
шому кварталі 2020 року становило 1,5 млн осіб, що 
дорівнює показнику за 2019 рік. Якщо з 2017 року 
по 2019 рік відбувалось падіння цього показника, а 
з 2019 по 2020 рік – зростання, то у 2020 році знову 
повернулися у початкову точку 2019 року, хоча у 
порівнянні за січень 2019 року, тоді показник був 
1,6 млн осіб. Рівень безробіття у 2020 році – 8,6% [2].

На рис. 6 розглянемо зовнішню торгівлю. Показ-
ник імпорту впав надто різко та у червні 2020 року 
становив 19,7%, коли ще у грудні 2019 року – 7,7%. 
Показник експорту у червні 2020 року становив – 
6,6%, коли у грудні 2019 року – 7,2%, баланс товарів 
у червні 2020 року – 163 млн. дол. США, у грудні 
2019 року – 12556 млн. дол. США [2]. 

Країни Євросоюзу затвердили екстренну допо-
могу своїй економіці та створили фонд відновлення. 
Це допоможе вийти їм з глибокої рецесії та мінімізу-
вати втрати в економіці. Україні теж необхідно роз-
робити комплекс заходів, які страждає через слабкість 
власної економіки та негативного глобального фону.  

 

Рис. 2. Зміна ВВП в Україні [2]
 

Рис. 3. Споживчі ціни в Україні [2]

Рис. 4. Зміна роздрібної торгівлі та реальної 
заробітної плати [2]

 

 Рис. 5. Безробітне населення [2]
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Висновки. Після початку пандемії більшість 
населення нашої планети зробили для себе висно-
вок, що життя надто мінливе і в будь-який момент 
може виникнути найнесподіваніша ситуація, тому 
потрібно завжди бути напоготові. Збільшується 
рівень схильності людей до заощаджень, змінюються 
цінності, сім’я стає ще більш важливою, а наяв- 

Рис. 6. Зовнішня торгівля [2]

 

ність власного житла актуальним. Особливо 
ситуація затьмарила свідомість у тих людей, які 
звикли жити на широку ногу та не економити. 
Так як ресурси обмежені, слід завжди про це 
пам’ятати та не використовувати без потреби. 
Стрімко продовжує свій розвиток інноваційна 
діяльність, поява роботизації у нових сферах, 
особливо загрозливим є прогноз на майбутнє 
щодо заміни бухгалтерів роботами. Щодо 
актуальніших професій, то це аналітики, про-
грамісти, всі ті, хто створюють, та де необ-
хідна креативність та людський фактор логіки 
і думки, аналізу. 

Крім цього розширюють свої межі трансна-
ціональні корпорації, кількість яких з кожним 
роком все більше зростає, що особливо пози-
тивно для української економіки, оскільки, ми 
дізнаємось про нововведення та впроваджуємо 

їх швидше і ефективніше, посилюємо конку-
ренцію і, як результат, наша економіка з часом 

стає більш конкурентоспроможною. Якщо панде-
мія COVID-19 не затримається, то подальший роз-
виток економік світу не стоятиме на місці і еконо-
міка поступово вийде з кризи. Але суспільне життя 
і надалі буде зіштовхуватися з тенденцією соціаль-
ної ізоляції та посиленням відчуження індивідів 
під впливом як соціального дистанціювання, так й 
інформаційних технологій. 
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A startup is a temporary structure that is looking for a scalable, reproducible, cost-effective business model. Initially, 
a startup business model template is made up of ideas and assumptions, and the company itself has no customers and 
knows almost nothing about them. Startups are a new direction in the economy and, that’s why, there is very little theo-
retical information and practical recommendations for the development of startups. At the same time, scientific works 
fragmentarily affect the development of startups, the direction regarding the use of artificial intelligence startups is 
underdeveloped. There is no universal approach to startup development. This indicates the relevance of the research 
topic chosen by the author. The purpose of the work is to improve the existing scheme for the development of startups. 
The following research methods were used in the work: the method of secondary data analysis, analysis and synthesis, 
deduction and induction, logical approach. This work analyzes statistical and theoretical information on the develop-
ment of startups using artificial intelligence systems. Based on this analysis, severaд important points were identified, 
as well as the current problems of startups and the role of artificial intelligence in business. General characteristics of 
startups and artificial intelligence were provided. Based on the analysis, it can be concluded that in the development 
of startups it is advisable to use methods and systems of artificial intelligence. The author developed a questionnaire 
and surveyed startups of different industries on the use of artificial intelligence methods and systems in their activities. 
Based on this questionnaire, the author has developed statistics on the use of methods on artificial intelligence systems 
by startups. The author of the work suggested improvement of the existing model of development of startups, which 
was oriented on modern technologies. Which is relevant nowadays, because startups have many advantages over large 
companies and are the best form of innovation. The methodical approach of intensifying the development of startups 
due to the use of artificial intelligence is substantiated; which, unlike the known ones, is based on identifying the needs 
of startups online; and enhances startup performance through the use of artificial intelligence tips and answers.
Keywords: startup, artificial intelligence, development of startups, modern technologies, causes of death of startups.
Стартап – це тимчасова структура, яка займається пошуками пошуком прибуткової відновлювальної і 
масштабованої бізнес-моделі. Спочатку шаблон бізнес-моделі стартапу складається з ідей і здогадок, а сама 
компанія не має споживачів і не знає про них майже нічого. Стартапи – новий напрямок в економіці і, в 
зв'язку з цим, як показує аналіз наукових літературних джерел, проведений автором дослідження, існує вкрай 
мало теоретичної інформації  та практичних рекомендацій щодо розвитку стартапів. При цьому наукові праці 
фрагментарно торкаються розвитку стартапів, напрямок щодо використання стартапами систем штучного 
інтелекту нерозвинений. Універсального підходу до розвитку стартапів не існує. Це вказує на актуальність 
обраної автором наукової роботи теми дослідження. Мета роботи – удосконалення існуючої схеми розвитку 
стартапів. У роботі було використано наступні методи дослідження: метод вторинного аналізу даних, аналізу 
та синтезу, дедукції та індукції, логічного підходу. У роботі був проведений аналіз статистичної та теоретичної 
інформації щодо розвитку стартапів із використанням систем штучного інтелекту. На основі цього аналізу 
були виявлені декілька важливих моментів, а також сучасні проблеми стартапів та роль штучного інтелекту 
у бізнесі. Було надано загальні характеристики стартапів та штучного інтелекту. На підставі проведеного 
аналізу, можна зробити висновок, що у розробці стартапів доцільно використання методів та систем штуч-
ного інтелекту. Автором було розроблено анкету та проведено опитування стартапів різних галузей щодо 
використання методів та систем штучного інтелекту у своїй діяльності. На основі цього анкетування, авто-
ром було розроблено статистику використання методів на систем штучного інтелекту стартапами. Автором 
було розроблено демонстраційний бот-помічник, який може перевірити ідею користувача на унікальність та 
дати порада користувачеві щодо перспективної ідеї для створення стартапу у перспективних галузях сьо-
годення. Автором роботи була запропоновано удосконалення існуючої моделі розвитку стартапів, яка була 
орієнтована на сучасні технології. Що є доречним у наш час, тому що стартапи мають безліч переваг над вели-
кими компаніями та являються кращою формою інноваційної діяльності. Обґрунтовано методичний підхід 
інтенсифікації розвитку стартапів за рахунок використання штучного інтелекту; який на відміну від відомих 
базується на визначенні в інтерактивному режимі потреб стартапів; та дає змогу підвищувати ефективність 
роботи стартапів за рахунок використання порад та відповідей систем штучного інтелекту.
Ключові слова: стартап, штучний інтелект, розвиток стартапів, сучасні технології, причини загибелі стартапів.
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Стартап – это временная структура, которая занимается поисками масштабируемой, воспроизводимой, рен-
табельной бизнес-модели. Сначала шаблон бизнес-модели стартапа состоит из идей и догадок, а сама ком-
пания не имеет потребителей и не знает о них почти ничего. Стартапы – новое направление в экономике и, 
в связи с этим, как показывает анализ научных литературных источников, проведенный автором исследова-
ния, существует крайне мало теоретической информации и практических рекомендаций по развитию стар-
тапов. При этом научные работы фрагментарно касаются развития стартапов, направление использования 
стартапами систем искусственного интеллекта не развито. Универсального подхода к развитию стартапов не 
существует. Это указывает на актуальность выбранной автором научной работы темы исследования. Цель  
работы – совершенствование существующей схемы развития стартапов. В работе были использованы сле-
дующие методы исследования: метод вторичного анализа данных, анализа и синтеза, дедукции и индук-
ции, логического подхода. В работе был проведен анализ статистической и теоретической информации по 
развитию стартапов с использованием систем искусственного интеллекта. На основе этого анализа были 
выявлены несколько важных моментов, а также современные проблемы стартапов и роль искусственного 
интеллекта в бизнесе. Было предоставлено общие характеристики стартапов и искусственного интеллекта. 
На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что в разработке стартапов целесообразно 
использование методов и систем искусственного интеллекта. Автором была разработана анкета и проведен 
опрос стартапов различных отраслей по использованию методов и систем искусственного интеллекта в 
своей деятельности. На основе этого анкетирования, автором был разработан статистику использования 
методов на систем искусственного интеллекта стартапами. Автором был разработан демонстрационный 
бот-помощник, который может проверить идею пользователя на уникальность и дать совет пользователю 
по перспективной идеи для создания стартапа в перспективных отраслях настоящего. Автором работы была 
предложено усовершенствование существующей модели развития стартапов, которая была ориентирована 
на современные технологии. Что уместно в наше время, потому что стартапы имеют множество преиму-
ществ перед крупными компаниями и являются лучшей формой инновационной деятельности. Обоснован 
методический подход интенсификации развития стартапов за счет использования искусственного интел-
лекта; который в отличие от известных базируется на определении в интерактивном режиме потребностей 
стартапов; и позволяет повышать эффективность работы стартапов за счет использования советов и ответов 
систем искусственного интеллекта.
Ключевые слова: стартап, искусственный интеллект, развитие стартапов, современные технологии, причины 
гибели стартапов.

Formulation of the problem. Startups as a line of 
business have started to be used recently, so the economic 
theory of the process of development and creation 
of startups, as well as their management is poorly 
developed. There are very few sources of theoretical 
information that would be written by economists who 
have experience in this field or work in it. Also, there 
is no complete systematization of existing information, 
understanding the concept of «startup» in the world is 
different breadth of views. Initially, a startup business 
model template consists of ideas and guesses, and the 
company itself has no customers and knows almost 
nothing about them. Startups are characterized by a high 
level of risk, starting a business from zero, the need to 
quickly advance the project in the market. As noted by 
leading scientists in this field [2; 1; 6], the development 
of a startup is, in fact, the process of developing and 
implementing innovative breakthrough technologies that 
shape the further development of humanity as a whole.

Analysis of recent research and publications. 
Startup studies are devoted to the work of such scientists 
as S. Blank [2], B. Dorf [2], P. Graham [6], N. Sytnik [9], 
P. Thiel [10], E. Ries [1], N. Ivashova [11], D. Zbanatsky 
[12], O. Mrykhina [13], F. Lalu [14], etc. At the 
same time, scientific works fragmentarily affect the 
development of startups, the direction of using artificial 
intelligence systems startups is underdeveloped.

Formulation of research goals. The purpose of 
the work is to improve the existing scheme for the 
development of startups. To achieve this goal, the main 
objectives of the study were identified:

– to summarize theoretical approaches to the 
development of startups;

– analyze the scheme of development of startups;
– analyze statistical information to help you 

understand the main current issues of startups;
– develop a methodological approach to intensify 

the development of startups through the use of artificial 
intelligence.

Summary of the main results of the study. A startup is 
a small company in miniature. A startup is a temporary 
structure that looks for a scalable, reproducible, cost-
effective business model [1, 2]. Initially, a startup 
business model template is made up of ideas and 
assumptions, and the company itself has no customers 
and knows almost nothing about them. The ideologist of 
the iterative approach in Eric Reese says that a startup 
can be called an organization that creates a new product 
or service (product innovation) in a highly uncertain 
environment [1]. Startups are characterized by a high 
level of risk, starting a business from scratch, the need to 
quickly advance the project in the market. As noted by 
leading scientists in this field [2; 1; 6], the development 
of a startup is, in fact, the process of developing and 
implementing innovative breakthrough technologies that 
shape the further development of humanity as a whole.

An analysis of startup mortality statistics has been 
conducted. According to statistics from the Univer- 
sity of Tennessee [8], most startups close in the first 
year of operation, and only 64% of them live to three 
years. And the question is not always based on the l 
ack of funding.
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The most common cause of startup mortality is to 
create a solution that looks for a problem, rather than 
targeting specific market needs.

Solving those problems that are interesting to solve, 
instead of solving issues that meet the needs of the 
market is the cause of the number 1 death of startups 
and mentioned in 42% of cases. Startups die when no 
one is interested in the model they represent. Excellent 
technology, a huge information base, smart advisers, a 
staffed team, a leader with a good reputation – all this 
can not help if the global problem is not solved with a 
scale model.

Artificial intelligence is a relatively new area of 
modern technology. Artificial Intelligence (AI) is called 
the process of creating machines that can act in a way 
that will be perceived by humans as intelligent [3]. It can 
be both a repetition of human behavior and more simple 
tasks. As we see from the statistical information about 
the newest artificial intelligence technologies, artificial 
intelligence will be used in business for at least the next 
10 years, which we see in Figure 1.

These statistics give us information that in the next 
3–5 years, approximately 91% of all companies will use 
artificial intelligence in their operations.

The use of artificial intelligence is endless. Businesses 
use artificial intelligence to automate tasks, improve 
sales and marketing analysis, and even solve complex 
health problems.

The most popular and commonly used methods of 
artificial intelligence in businessare: expert systems, 
natural language comprehension, and semantic 
modeling; machine learning; neural networks; genetic 
algorithms.

In order to find out the real world of startup practices 
and in the context of limited statistical information and 
the absence of annual statistical reporting for startups, the 
author developed a questionnaire sent to startups. There 

have been surveys of startups of different industries and 
ages regarding the reasons why startups

use artificial intelligence and artificial intelligence 
methods that are most commonlyused by startups.

Answers were obtained, statistics were accumulated, 
which are shown in figures 2, 3.

From the data obtained, we see that 9 out of 
10 startups that have existed for over a year use artificial 
intelligence. For the most part, these are expert systems, 
machine learning, natural language comprehension, and 
semantic modeling.

According to the data obtained, these artificial 
intelligence methods are mostly used to optimize external 
and internal operations, pursue new technologies, gain 
and apply new knowledge, make better decisions, and to 
create new and improve current products.

Conclusion. All of the above artificial intelligence 
systems significantly help startup owners save time; In 
today's society, artificial intelligence is an integral part 
of successful business.

The work analyzes statistical and theoretical 
information on the development of startups using 
artificial intelligence systems.

The analysis has identified several important points, 
as well as the current problems of startups and the role 
of artificial intelligence in business.

General characteristics of startups and artificial 
intelligence were provided. 

Based on the analysis, it can be concluded that in the 
development of startups it is advisable to use artificial 
intelligence methods and systems.

The author developed a questionnaire and surveyed 
startups of different industries on the use of artificial 
intelligence methods and systems in their activities. 
Based on this questionnaire, the author has developed 
statistics on the use of methods on artificial intelligence 
systems by startups.

Figure 1. Plans of enterprises to continue to use / start using artificial intelligence [7]
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The author of the paper suggested improvement 
of the existing model of development of startups, 
which was oriented on modern technologies. Which 

is relevant nowadays, because startups have many 
advantages over large companies and are the best form 
of innovation.

Figure 2. Using artificial intelligence methods by startups
Source: developed by the author

 

Figure 3. Reasons for using artificial intelligence by startups
Source: developed by the author
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У статті досліджено роль фінансового контролінгу як складової системи управління розвитком підприємства, 
основні етапи, принципи та функції формування фінансового контролінгу. Система фінансового контролінгу 
є, значною мірою, запорукою успішного функціонування і розвитку підприємства в довгостроковій перспек-
тиві. Тому, необхідним є формування ефективної систему фінансового контролінгу на підприємстві. За резуль-
татами аналізу здійснено кількісну та якісну оцінку ефективності функціонування служби фінансового контр-
олінгу у ТОВ «Імпел Гріффін Груп», що вказує на  ефективність діяльності служби фінансового контролінгу. 
Завдяки чому істотно підвищилась ефективність всього процесу управління в умовах кризових явищ та не 
стійкого фінансового стану.
Ключові слова: контролінг, управління підприємством, фінансова система, стратегія розвитку, ефективність 
функціонування.

В статье исследована роль финансового контроллинга составляющей системы управления развитием пред-
приятия, основные этапы, принципы и функции формирования финансового контроллинга. Система финансо-
вого контроллинга в значительной степени есть залогом успешного функционирования и развития предприя-
тия в долгосрочной перспективе. Поэтому, необходимо формирование эффективной системы контроллинга на 
предприятии. По результатам анализа осуществлено количественную и качественную оценку эффективности 
функционирования службы контроллинга в ООО «Импел Гриффин Групп», что указывает на эффективность 
деятельности службы контроллинга. Благодаря чему существенно повысилась эффективность всего процесса 
управления в условиях кризисных явлений и не устойчивого финансового состояния.
Ключевые слова: контроллинг, управление предприятием, финансовая система, стратегия развития, эффек-
тивность функционирования.

The article examines the role of financial controlling as a component of the management system of sustainable devel-
opment of the enterprise, the main stages, principles and functions of financial controlling. The system of financial 
controlling is, to a large extent, the key to the successful operation and development of the enterprise in the long run. 
Therefore, it is necessary to form an effective system of financial controlling in the enterprise. Based on the results of 
the analysis, a quantitative and qualitative assessment of the efficiency of the financial controlling service in «Impel 
Griffin Group» LLC was made, which indicates the efficiency of the financial controlling service. Due to which the 
efficiency of the whole management process in the conditions of crisis phenomena and unstable financial condition 
has significantly increased.
Keywords: controlling, enterprise management, financial system, development strategy, functioning efficiency.

Постановка проблеми. Нові підходи в управ-
лінні сучасними підприємствами – нагальна вимога 
економічного сьогодення в Україні. Вони мають 
розробляти оптимальну стратегію та поведінко-
вий ринковий механізм для ефективного функці-
онування та зміцнення фінансового стану в конку-
рентному середовищі. Тож, впровадження системи 

фінансового контролінгу є ефективним інструмен-
том регулювання фінансової стійкості підприємства, 
оптимальним розподілом його ресурсів та викорис-
танням методів і підходів до раціонального при-
йняття управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В сучасній науковій літературі багато уваги приді- 
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ляється основним засадам фінансового контролінгу 
на підприємствах. Проблемами теорії та практики 
фінансового контролінгу займалися такі відомі 
учені як М. Бутко, О. Клокар, Л. Мочона, О. Остров-
ська, В. Пап, Н. Бошота, Н. Скоробогатовата ін. Але 
залишається неоднозначним визначення сутності 
понять «контролінг» і «фінансовий контролінг», 
функцій, принципів фінансового контролінгу, що 
ускладнює розробку цілісної системи методичних і 
практичних рекомендацій щодо його впровадження 
на підприємствах.

Мета дослідження. Метою дослідження є роз-
криття основних сутнісних характеристик, розробка 
методичних засад і практичних рекомендацій щодо 
впровадження фінансового контролінгу на підприєм-
стві як важливої складової системи управління стій-
ким розвитком. Наведення практичних рекомендацій 
щодо її застосування набуває неабиякого значення 
для суб’єктів господарювання в сучасних умовах з 
метою їх стійкого розвитку та зміцнення конкурент-
ного становища, тому потребує всебічного розгляду 
та розробки механізму її дії в умовах сьогодення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки 
ефективність роботи організацій, у тому числі про-
мислових підприємств, усе більше залежить від 
застосовуваних технологій і методів управління. 
Прискорення темпів науково-технічного прогресу, 
глобалізація виробничо-господарських зв’язків і 
посилення конкуренції висувають нові вимоги до 
системи управління підприємством. Сучасні підпри-
ємства, перетворюючись в складні системи, децен-
тралізовані управління і оперують великим потоком 
інформації. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необ-
хідність координації діяльності різних підрозділів. 
У цих умовах необхідним стає використання досяг-
нень контролінгу, який координує роботу функціо-
нальних служб підприємства і надає інформаційно-
аналітичну підтримку керівництву при прийнятті 
управлінських рішень.

Контролінг, забезпечуючи стабільність бізнесу і 
його фінансів, виявляючи внутрішні резерви і опе-
ративно впроваджуючи інновації, виступає важли-
вим фактором забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємства. Служба контролінгу забезпечує 
системний збір, обробку і аналіз інформації по всіх 
підрозділах компанії, визначає її відповідність при-
йнятої стратегії розвитку, готує конструктивні про-
позиції для керівництва щодо ефективного вирі-
шення виниклих проблем. На цій основі істотно 
поліпшується якість управління [3].

Із зростанням динамічності зовнішнього середо-
вища в посткризовій економіці України підприємства 
реального сектора економіки зіткнулися з необхід-
ністю впровадження нових методів та інструментів 
управління фінансами. Одним з таких інструментів 
в даний час є фінансовий контролінг, інтегруючий 
процеси обробки фінансової інформації, аналізу, 
планування і контролю фінансів підприємства.

Варто зазначити, що фінансовий контролінг не 
обмежується рамками лише внутрішнього фінан- 

сового контролю, а служить дієвим механізмом форму-
вання, реалізації та коригування всіх основних страте-
гічних рішень у сфері фінансового менеджменту.

Фінансовий контролінг в рамках досягнення 
основних цілей – забезпечення оптимального рівня 
ліквідності, підтримання платоспроможності та 
фінансової стійкості в середньо- та довгостроковому 
періоді, забезпечення рентабельності і прибутко-
вості, зростання і управління вартістю підприєм-
ства – забезпечує комплексне і ефективне управління 
фінансами організацій, корпоративних структур.

Система фінансового контролінгу є, значною 
мірою, запорукою успішного функціонування і роз-
витку підприємства в довгостроковій перспективі. 
Тому необхідно сформувати ефективну систему 
фінансового контролінгу на досліджуваному підпри-
ємстві  ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (рис. 1).

Таким чином, згідно рис. 1, ефективна система 
фінансового контролінгу повинна включати три 
основних складових: розробку методів складання 
та аналізу фінансової звітності, діагностику вну-
трішнього та зовнішнього середовища підприєм-
ства; інтегровану підсистему ризик-менеджменту; 
підсистему підконтрольних показників фінансового 
планування і розвитку організації та бюджетування 
як механізм дії фінансового контролінгу в компанії.

Розглянемо проблеми управління фінансами на 
підприємстві, які найбільш часто зустрічаються:

1. Низька платіжна дисципліна структурних під-
розділів, як фактор безсистемності процедур плану-
вання фінансів.

2. Неконтрольована дебіторська заборгованість.
3. Неефективне управління витратами, що поля-

гає у відсутності чіткої структури витрат, методик 
визначення причин їх виникнення та економічної 
виправданості.

4. Недостатній рівень відповідальності і мотива-
ції персоналу до зниження витрат, підвищення ефек-
тивності діяльності підприємства в цілому.

5. Невірне визначення прибутковості філій і видів 
бізнесу.

6. Низький рівень організації системи первин-
ного документообігу і, як наслідок, низька оператив-
ність отримання фактичної інформації про поточної 
діяльності підрозділів і підприємства в цілому (роз-
рахунках, потреби у фінансових ресурсах).

7. Сплата необґрунтовано високих податків у 
бюджет.

8. Недосконалість системи внутрішньої фінансо-
вої звітності.

Система фінансового контролінгу є, значною 
мірою, запорукою успішного функціонування під-
приємства в довгостроковій перспективі. В даний 
час розроблений ряд методик по організації системи 
фінансового контролінгу на підприємстві [2].

Постановка і дія фінансового контролінгу вклю-
чає в себе два основних етапи. На першому етапі 
проводиться діагностика організації, з’ясовується 
цілісна картина фінансового стану, структуру-
ються проблеми для обґрунтованого прийняття 
управлінських рішень про зміни. На другому етапі 
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відбувається розробка і реалізація заходів фінансо-
вого контролінгу у відповідності з виявленими про-
блемами підприємства.

Для організації ефективної системи фінансового 
контролінгу слід враховувати три важливих складо-
вих аспекти: функціональний (цілі, функції, завдання 
фінансового контролінгу); організаційно-управлін-
ський (формування структури служби фінансового 
контролінгу); інструментально-методичний (сукуп-
ність методів, моделей, інструментів, процедур).

Формування системи фінансового контролінгу на 
підприємстві полягає в розробці блоків системи та 
визначенні послідовності етапів побудови фінансо-
вого контролінгу.

Послідовність етапів побудови та формування 
системи фінансового контролінгу, орієнтованої на 
моніторинг і контроль результатів діяльності підпри-
ємства, представлена в таблиці 1 [4].

Впровадження системи фінансового контролінгу 
на підприємстві здійснюється з допомогою меха-
нізму фінансового контролінгу. 

З урахуванням цього, необхідно виділити організа-
ційно-методичні принципи фінансового контролінгу [5]:

1. Цільова спрямованість дії кожного елемента 
на реалізацію розробленої стратегії підприємства. 
В цілях забезпечення ефективності повинен мати 
місце стратегічний характер для відображення 
основних пріоритетів управління співвідношенням 
«витрати-результати». Це визначає цілеспрямоване 
обмеження контрольованого середовища, координа-
цію дій фінансових служб у розробці та прийняття 
управлінських рішень.

2. Багатофункціональність елементів системи. 
Даний принцип реалізується шляхом забезпечення 

системних планово-контрольних розрахунків, їх роз-
осередження по пріоритетних напрямках фінансової 
діяльності, науково-обґрунтованого відбору контро-
льованих показників, координації функцій фінансових 
служб і результативне виконання прийнятих рішень.

3. Орієнтація на кількісні стандарти. Ефективність 
контрольних дій значно зростає, якщо контрольовані 
аспекти діяльності виражені кількісними показни-
ками. Якісні аспекти контролінгу, наприклад, відсут-
ність конфлікту інтересів між центрами прийняття і 
виконання управлінських рішень в області фінансо-
вих відносин, творчий клімат всередині кожного з них 
і т. п. вбудовуються в систему кількісних стандартів.

4. Економічність. Витрати на здійснення фінансо-
вого контролінгу повинні бути мінімізовані з пози-
цій їх адекватності ефекту від впровадження.

5. Своєчасність операцій і гнучкість елементів 
системи. Полягає в адекватності періодів контр-
ольних дій періоду здійснення планових завдань. 
Головна умова сучасності та гнучкості фінансового 
контролінгу – він повинен носити характер раннього 
попередження погіршення фінансово-господарської 
діяльності підприємства, тобто дозволяти усунути 
поточні відхилення розрахункових показників від 
фактичного рівня до того, як вони перейдуть у стан 
невиправного фінансового ризику.

6. Простота побудови зв’язків у системі. Форми 
організації і методи фінансового контролінгу, побу-
дованого згідно з його цілями, вимагає менших 
зусиль контролерів і, як правило, більш економічні.

7. Відповідність методів системного планування, 
обліку, аналізу та контролю.

Алгоритм організації фінансового контролінгу 
вкрай важливий для успіху його постановки.  

Рис. 1. Модель впровадження системи фінансового контролінгу у ТОВ «Імпел Гріффін Груп»
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Від того, наскільки ретельно буде обдумане рішення 
про впровадження, як проаналізована існуюча сис-
тема управління підприємства та яким чином під-
приємство збирається впроваджувати контролінг, 
залежить не тільки тривалість, але і вартість про-
екту впровадження. Тому поставка фінансового 
контролінгу на підприємстві повинна відбуватися 
системно і послідовно. Розглянемо основні етапи 
алгоритму організації системи фінансового контр-
олінгу на підприємстві.

1. Обґрунтування і прийняття рішення про впро-
вадження фінансового контролінгу. Аналіз вітчизня-
ної і зарубіжної практики впровадження контролінгу 
показує, що сприятливим моментом для початку 
побудови системи фінансового контролінгу є поява 
слабких сигналів можливих фінансових ризиків для 
перспективного успішного функціонування підпри-
ємства, істотне зниження економіко-фінансових 
показників діяльності компанії. Рішення про впро-
вадження повинно бути виваженим і обґрунтованим.

В обґрунтуванні рішення про впровадження фінан-
сового контролінгу можна виділити три компоненти:

– наявність економічних, фінансових і управ-
лінських проблем, які обумовлюють впровадження 
фінансового контролінгу;

– доказ ефективності впровадження фінансового 
контролінгу;

– доказ доцільності та своєчасності впрова-
дження контролінгу.

2. Діагностика існуючих елементів фінансового 
контролінгу та систематизація вимог до реалізації 

даної системи. Після прийняття рішення про впро-
вадження необхідно провести аналіз існуючих на 
підприємстві компонент фінансового контролінгу: 
систем обліку, планування, контролю і ступеня авто-
матизації. На основі результатів проведеного аналізу 
фінансового стану, якості управління та існуючих 
елементів фінансового контролінгу систематизу-
ються основні проблеми та вимоги до постановки 
системи контролінгу, а також фактори, що обмежує 
реалізацію даного процесу.

3. Постановка системи управлінського обліку 
є одним з головних умов і вимог функціонування 
фінансового контролінгу на підприємстві.

Система управлінського обліку служить цен-
тральним джерелом інформації для фінансового 
контролера. Дана система повинна бути організо-
вана таким чином, щоб контролер міг оперативно 
отримувати інформацію, необхідну для реалізації 
своїх функцій планування, контролю і аналізу.

4. Розробка та впровадження організаційно-
методичної моделі фінансового контролінгу. Орга-
нізаційно-методична модель побудована на основі 
системного підходу модель, що відображає прин-
ципи організації і функціонування системи фінансо-
вого контролінгу. Формування цієї моделі включає 
наступні аспекти:

– функціональний аспект (цілі створення та 
функції);

– елементний аспект (кількість співробітників, 
фінансових контролерів, визначення їх функціональ-
них обов’язків, вимог та повноважень);

Таблиця 1
Етапи формування системи фінансового контролінгу у ТОВ «Імпел Гріффін Груп»

Етап Назва Основний зміст
I Визначення об'єкта

фінансового контролінгу
Визначення планованих показників ліквідності,
платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності

II Визначення видів і
сфери фінансового контролінгу

Види: стратегічний, тактичний, оперативний
Сфери: фінансова стратегія, поточні плани, бюджети

III Формування системи
пріоритетів  контрольованих 
показників

Ранжування контрольованих показників за значущістю: пріоритети 
першого порядку, пріоритети другого порядку, пріоритети третього 
порядку, інші

IV Розробка системи кількісних 
стандартів контролю

– стратегічні нормативи;
– показники поточних планів;
– показники бюджетів;
– система державних норм;
– систем норм і нормативів підприємства

V Побудова системи
моніторингу показників,  
які включаються у фінансовий 
контролінг

– система інформаційних показників;
– система узагальнюючих показників;
– формування звіту;
– визначення контрольних періодів;
– встановлення розмірів відхилень фактичних показників від вста-
новлених стандартів;
– виявлення основних причин відхилень

VI Формування алгоритму дій  
по усуненню відхилень

Визначення відхилень:
– позитивне відхилення;
– негативне допустиме відхилення;
– негативне критичне відхилення
Визначення дій:
– нічого не робити;
– змінити систему планових показників;
– усунути відхилення
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– методичний аспект (адаптація запропонованих 
методів та інструментів до специфіки підприємства);

– структурний аспект (внутрішня будова служби 
фінансового контролінгу), організаційний (спо-
сіб включення відділу контролінгу в організаційну 
структуру підприємства, схема підпорядкування і 
відповідальності співробітників служби);

– комунікаційний аспект (внутрішні документи, 
що регламентують функціонування контролінгу, вза-
ємовідносини з іншими підрозділами).

5. Вибір способу автоматизації фінансового 
контролінгу. На даному етапі керівництву підприєм-
ства необхідно вирішити: використовувати існуючу 
інформаційну систему або придбати нову.

У разі, якщо підприємство вирішило впрова-
дити нову інформаційну систему, то у нього вини-
кає наступні альтернативні автоматизації фінансо-
вого контролінгу: або з допомогою впровадження  
ERP-системи (Enterprise Resource Planning System), 
BPM-системи (Business Performance Management), 
або за допомогою більш дешевої аналітичної системи. 
Перші два варіанти підходять для великих компаній, 
що мають багато філій і ведуть бізнес за кордоном. 
Придбання аналітичної системи – більш підходящий 
варіант для середніх підприємств, що мають, як пра-
вило, автоматизовану систему первинного обліку бух-
галтерської та фінансової інформації.

У ТОВ «Імпел Гріффін Груп» наявна дієва сис-
тема фінансового контролінгу.

Для кількісної оцінки ефективності функціону-
вання служби фінансового контролінгу використа-
ємо формулу:

КО= (0,4 х Пф / Пп + 0,2 х Rск.ф / Rск.п + 0,4 х РЦф / РЦп), (1)

де: Пф, Пп – фактичне і планове значення вели-
чини чистого прибутку, грн;

Rск.ф, Rск.п – фактичне і планове значення рента-
бельності реалізації товарів, робот, послуг, %;

РЦф, РЦп – фактична і планова ринкова ціна про-
дукції, товарів, послуг, грн.

Максимально можливе значення коефіцієнта 
дорівнює одиниці, що свідчить про досягнення цілей 
діяльності підприємства, а отже, і про ефективність 
діяльності служби фінансового контролінгу. 

Оцінку ефективності функціонування служби 
фінансового контролінгу ТОВ «Імпел Гріффін Груп» 
за кількісними показниками наведено у табл. 2.

Коефіцієнт ефективності функціонування служ- 
би фінансового контролінгу на протязі останніх 
трьох років діяльності має тенденцію до зростання і 
наближається до 1, що свідчить про її ефективність. 
Оцінка за якісними показниками (табл. 3) здійсню-
ється на аналізі експертної думки, що зацікавлені в 

Таблиця 2
Оцінка ефективності функціонування служби фінансового контролінгу ТОВ «Імпел Гріффін Груп» 
за кількісними показниками

Показник Значення показника
2017 р. 2018 р. 2019 р.

Фактичне значення величини чистого прибутку, тис. грн. 746 3500 3168
Планове значення величини чистого прибутку, тис. грн. 800 3700 3300
Фактичне значення величини доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) тис. грн. 253794 244270 171684

Планове значення величини доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) тис. грн. 242000 251000 167000

Фактична ринкова собівартість продукції, товарів, послуг, тис. грн. 224323 204639 146138
Планова ринкова собівартість продукції, товарів, послуг, тис. грн. 223000 210000 147000
Фактичне значення рентабельності реалізації товарів, робот, послуг, % 0,29 1,43 1,85
Планове значення рентабельності реалізації товарів, робот, послуг, % 0,33 1,47 1,98
Коефіцієнт ефективності функціонування служби фінансового контролінгу 0,95 0,96 0,97

Таблиця 3
Оцінка ефективності функціонування служби фінансового контролінгу ТОВ «Імпел Гріффін Груп» 
за якісними показниками

Критерії оцінки системи контролінгу Оцінка критеріїв (від 1 до 5 балів)
платіжна дисципліна структурних підрозділів ●
дебіторська заборгованість ●
управління витратами ●
рівень відповідальності і мотивації персоналу до зниження витрат, 
підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому ●

визначення прибутковості філій і видів бізнесу ●
рівень організації системи первинного документообігу ●
рівень податків у бюджет ●
система внутрішньої фінансової звітності ●
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ефективній роботі служби фінансового контролінгу 
(керівники відділів, менеджери тощо). 

З табл. 3 бачимо, який потенціал підприємства 
вже  реалізований, а який лишається резервом на 
майбутнє і на нього слід звернути увагу.

За підсумками кількісної та якісної оцінок робимо 
висновок про її ефективність діяльності служби 
фінансового контролінгу ТОВ «Імпел Гріффін Груп».

Висновки. В умовах сьогодення будь-яке підпри-
ємство функціонує в жорстких умовах конкурент-
ного середовища. Ефективність роботи ТОВ «Імпел 
Гріффін Груп» в таких умовах визначається рівнем 

стратегічного потенціалу і стратегічного управління 
на підприємстві, що забезпечується певною мірою 
ефективною організацією та впровадженням сис-
теми фінансового контролінгу. Його результатом 
стає система, яка сприяє підвищенню ефективності 
фінансово-господарської діяльності підприємства 
і дозволяє передбачити результати цієї діяльності. 
Важливим етапом є оцінка ефективності впрова-
дження даної системи, що, в свою чергу, допоможе 
ТОВ «Імпел Гріффін Груп» запобігти виникненню 
кризових економічних явищ, ідентифікувати при-
чини та ефективно їх вирішити. 
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У статті досліджено особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Відображено місце 
України за рівнем інноваційної активності у світі. Визначено, що основними джерелами фінансування інноваційної 
діяльності є власні кошти підприємств, кошти державного бюджету, іноземних інвесторів та інші джерела. Проана-
лізовано обсяги та динаміку структури фінансування інновацій в України у 2015–2019 роках. Здійснено порівняння 
питомої ваги інновацій в ВВП України. Встановлено пріоритетність розвитку АПК. Визначено, що інноваційний 
розвиток АПК має максимально враховувати галузеві особливості його діяльності, бути зорієнтованим на наро-
щення можливостей зростання підприємств. Запропоновано напрями активізації інноваційної діяльності в аграр-
ному секторі за рахунок удосконалення системи прямих і непрямих методів публічного управління.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, джерела фінансування, агропромисловий комплекс, іннова-
ції в агропромисловому комплексі.
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В статье исследованы особенности финансового обеспечения инновационной деятельности в Украине. Отра-
жено место Украины по уровню инновационной активности в мире. Определено, что основными источниками 
финансирования инновационной деятельности являются собственные средства предприятий, средства госу-
дарственного бюджета, иностранных инвесторов и другие источники. Проанализированы объемы и динамику 
структуры финансирования инноваций в Украине в 2015–2019 годах. Проведено сравнение удельного веса 
инноваций в ВВП Украины. Установлено приоритетность развития АПК. Определено, что инновационное 
развитие АПК должно максимально учитывать отраслевые особенности его деятельности, быть ориентиро-
ванным на наращивание возможностей роста предприятий. Предложены направления активизации иннова-
ционной деятельности в аграрном секторе за счет совершенствования системы прямых и косвенных методов 
публичного управления.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, источники финансирования, агропромышлен-
ный комплекс, инновации в агропромышленном комплексе.

The article examines the features of financial support for innovation in Ukraine. Ukraine's place in the level of inno-
vation activity in the world is reflected. It is determined that the main sources of funding for innovation are the own 
funds of enterprises, the state budget, foreign investors and other sources. The volumes and dynamics of the structure 
of innovation financing in Ukraine in 2015–2019 are analyzed. The share of innovations in the GDP of Ukraine is 
compared. The priority of agro-industrial complex development is established. It is determined that the innovative 
development of the agro-industrial complex should take into account the industry characteristics of its activities, be 
focused on increasing the growth opportunities of enterprises. The directions of activation of innovative activity in the 
agrarian sector at the expense of perfection of system of direct and indirect methods of public management are offered.
Keywords: innovations, innovative activity, sources of financing, agro-industrial complex, innovations in agro-indus-
trial complex.

Постановка проблеми. Інноваційний розвиток 
аграрного сектору економіки зумовлений необхід-
ністю пошуку нових механізмів та методів взаємо-
дії всіх учасників інноваційного процесу. Ключо-
вим фактором активізації інноваційної діяльності є 
вирішення проблем відповідного фінансового забез-
печення, зокрема функціонування ринку сучасних 
високоефективних агротехнологій виробництва 
сільськогосподарської продукції.

Досвід розвинених країн свідчить, що іннова-
ційний розвиток ґрунтується на основі залучення і 
використання значних коштів і досконалих фінансо-
вих механізмів. Проблема фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку для України є найбільш 
гострою і потребує системного підходу у форму-
ванні механізму суспільної консолідації фінансових 
ресурсів усіма учасниками економічних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичним і практичним питанням особливостей фінан-
сового забезпечення інноваційного розвитку в АПК 
та пошуком інноваційних варіантів їх вирішення пра-
цювали такі відомі вітчизняні й закордонні вчені, як: 
Б. Данилишин, І. Іртищева, Л. Курило, О. Мазуренко, 
А. Сидорова, В. Тарасевич, С. Тивончук, І. Федун, 
Ю. Шпак, О. Шпикуляк, О. Шубравська та ін. Разом 
із тим, незважаючи на багатоаспектність наукових 
досліджень, ряд питань, пов’язаних з особливостями 
фінансового забезпечення сучасних інноваційних 
технологій виробництва сільськогосподарської про-
дукції, залишаються недостатньо вивченими.

Мета дослідження є проведення аналізу сучас-
ного стану фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності підприємств України, виокремлення клю-
чових проблем та перспективних напрямів покра-
щення фінансування, стимулювання й підтримки 
високих технологій в країні, з урахуванням міжна-
родного досвіду використання різних видів інстру-
ментів залучення коштів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У розвинених країнах світу інновації є ключовим 
фактором соціально-економічного розвитку. За 
останніми дослідженнями виявлено, що у цих кра-
їнах від 50 до 95% приросту ВВП отримується за 
рахунок інновацій, при цьому займаються іннова-
ційним бізнесом до 25% працездатного населення. 
В той час коли в Україні зростання ВВП на основі 
впровадження інноваційної діяльності знаходиться 
на рівні менше 1%  (табл. 1).

За попередніми розрахунками, питома вага 
загального обсягу витрат у ВВП становила 0,45%, у 
тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 
0,17%. За даними 2017р., частка обсягу витрат на 
НДР у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 
2,06%. Більшою за середню частка витрат на дослі-
дження та розробки була у Швеції – 3,4%, Австрії – 
3,16%, Данії – 3,05%, Німеччині – 3,02%, Фінляндії – 
2,76%, Бельгії – 2,58%, Франції – 2,19%; меншою – у 
Румунії, Латвії, Мальти, Кіпру та Болгарії (від 0,5% 
до 0,75%).

В Україні у 2018 р. 22,4% загального обсягу 
витрат були спрямовані на виконання фундаменталь-
них наукових досліджень, які на 91,9% профінансо-
вано за рахунок коштів бюджету. Частка витрат на 
виконання прикладних наукових досліджень стано-
вила 21,3%, які на 58,1% фінансувалися за рахунок 
коштів бюджету та на 23,6% – за рахунок коштів 
організацій підприємницького сектору.

На виконання науково-технічних (експеримен-
тальних) розробок спрямовано 56,3% загального 
обсягу витрат, які на 36,1% профінансовані інозем-
ними фірмами, на 32,1% – організаціями підприєм-
ницького сектору та на 12,5% – за рахунок власних 
коштів. Майже половина обсягу витрат, направ-
леного на виконання фундаментальних наукових 
досліджень, припадала на галузь природничих наук, 
24,8% – технічних, 8,7% – сільськогосподарських.  
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На виконання прикладних наукових досліджень 
спрямовано 37,8% витрат галузі технічних наук, 
23,2% – природничих, по 12,9% – медичних та сіль-
ськогосподарських. Більша частина (88,9%) витрат на 
виконання науково-технічних (експериментальних) 
розробок припадає на галузь технічних наук, менша 
частина – на галузь сільськогосподарських наук.

До власних джерел фінансування інноваційної 
діяльності АПК належать: прямі інвестиції материн-
ської компанії за методом участі у капіталі, реінвес-
тований прибуток; залучення коштів працівників; 
власний оборотний капітал; додаткова емісія акцій. 
До зовнішніх державних джерел фінансування нале-
жать: бюджетні кошти; державні гранти та програми 
підтримки агросектору за рахунок позабюджетних 
коштів. До зовнішніх недержавних джерел фінансу-
вання належать: венчурні фонди, інвестиційні орга-
нізації, іноземні інвестиції, кредити, бізнес-ангели, 
бізнес-інкубатори, краудфандінг, недержавні гранти.

Вибір джерела фінансування визначає відповідну 
послідовність дій утримувача інвестицій, його права 
і зобов’язання стосовно результату діяльності, яка 
профінансована, а також обумовлює відповідний 
метод залучення таких інвестицій (табл. 2).

Агропромисловий комплекс як одна із галузей 
економіки, зокрема сільське господарство, най-
більше потребує фінансової підтримки і фінансового 
захисту, що визначається специфічними умовами 
його функціонування, соціально-економічною значи-
містю аграрної сфери та низкою інших об’єктивних 
факторів із системним розв’язанням проблем [3].

Слід зауважити, що впродовж усього аналізова-
ного періоду в структурі джерел фінансування, як 
свідчать дані таблиці 3, основними залишаються 
власні кошти підприємств, а саме прибуток, який 
залишається в розпорядженні підприємства, та 
амортизаційні відрахування. Однак, суттєве збіль-
шення обсягу фінансування у 2019 році відбулося в 
основному за рахунок заучених коштів, які зросли в 

3 рази, в той час як сума власних коштів зросла лише 
на 16,1%.

З таблиці 3 видно, що співвідношення між 
коштами бюджету, приватними джерелами фінансу-
вання та іншими складає в різні роки 97,2%–87,7% 
(власні джерела): 0,4%–3,9% (кошти бюджету): 
0,8%–4,1% (кредити). Таким чином, в Україні за ана-
лізований період основним джерелом фінансування 
були власні кошти підприємств, а кошти державного 
бюджету становили більше 4 % тільки в 2018 р. 

Однією з головних причин низької інновацій-
ної активності вітчизняних аграрних підприємств 
є брак фінансових ресурсів. Хоча слід визнати, що 
навіть наявні ресурси у прибуткових підприємств 
використовуються не завжди ефективно і неохоче 
спрямовуються на інноваційну діяльність. Важ-
лива роль при розв’язанні цих проблем належить 
державі. Оскільки однією з головних її функцій на 
сучасному етапі є створення економічного серед-
овища, яке б сприяло інноваційному процесові, 
доцільне застосування відповідних економічних 
методів впливу.

Аграрний сектор економіки України сьогодні зна-
ходиться у досить тяжкому становищі, а головними 
причинами є дві головні його проблеми: недостатня 
фінансова підтримка та низький рівень інновацій-
ного розвитку сільськогосподарських підприємств. 
Ефективне поєднання даних компонентів, на нашу 
думку, створює умови для стрімкого розвитку сіль-
ського господарства країни.

Висновки. Для активізації інноваційної діяльності 
доцільно застосовувати в Україні систему прямих 
і непрямих методів впливу публічного управління 
на фінансове забезпечення інноваційного розвитку 
аграрного сектори з метою впровадження вітчизня-
них та світових науково-технологічних розробок.

Прямими методами можуть бути:
– розширення прямого державного фінансу-

вання інноваційних інвестиційних проектів, які 

Таблиця 1
Питома вага витрат на виконання НДР у ВВП (дані по окремих країнах), (%)

Країна Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ЄС 28 1,92 1,97 2,01 2,02 2,03 2,04 2,04 2,06
Болгарія 0,56 0,53 0,60 0,63 0,79 0,96 0,78 0,75
Естонія 1,58 2,31 2,12 1,72 1,43 1,47 1,25 1,29
Іспанія 1,35 1,33 1,29 1,27 1,24 1,22 1,19 1,20
Латвія 0,61 0,70 0,66 0,61 0,69 0,63 0,44 0,51
Литва 0,78 0,90 0,89 0,95 1,03 1,04 0,84 0,89
Німеччина 2,71 2,80 2,87 2,82 2,87 2,91 2,92 3,02
Польща 0,72 0,75 0,88 0,87 0,94 1,00 0,96 1,03
Румунія 0,46 0,50 0,48 0,39 0,38 0,49 0,48 0,50
Словаччина 0,62 0,66 0,80 0,82 0,88 1,17 0,79 0,88
Словенія 2,06 2,42 2,57 2,58 2,37 2,20 2,01 1,86
Угорщина 1,14 1,19 1,26 1,39 1,35 1,36 1,20 1,35
Чеська Республіка 1,34 1,56 1,78 1,90 1,97 1,93 1,68 1,79
Україна 0,75 0,65 0,67 0,70 0,60 0,55 0,48 0,45

Джерело даних по країнах ЄС: Database – Eurostat [1]
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реалізуються вітчизняними підприємствами, суб’єк-
тами малого і середнього бізнесу;

– участь органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування в інноваційних проектах на 
засадах публічно-приватного партнерства; 

– розробка та реалізація регіональних програм 
підтримки інноваційного розвитку;

– поширення  інформації про конкретні іннова-
ційні проекти та продукти в державних та муніци-
пальних засобах масової інформації.

Непрямими методами впливу публічного управ-
ління на фінансове забезпечення інноваційного роз-
витку регіонів можуть бути:

 – створення умов для пільгового кредитування 
організацій різних форм власності, які інвестують 
власні кошти у наукові дослідження, розробку про-
гресивних технологій; 

– впровадження пільгового оподаткування для 
підприємств, що займаються інноваційною діяль-
ністю;

Таблиця 2 
Порівняльний аналіз методів фінансування інноваційної діяльності АПК [2]

Метод  
фінансування Потенційні вигоди Ризики

Залучення прямих 
інвестицій або  
самофінансування

Повні права на результат реалізації іннова-
ційного проекту, безкоштовні ресурси.

Недостатній обсяг власного оборотного 
капіталу, ризики збитків.

Інвестування через 
інститут венчурного 
капіталу

Диверсифікація ризиків, вільний доступ до 
капіталів, наявність професійних консульта-
цій у сфері інновацій.

Дорогі фінансові ресурси, які можуть 
залучатись під відсоток, який вище за 
ставку кредиту у банку.

Інвестиції приватних 
підприємців 

Можливість залучення у високо ризиковані 
інноваційні проекти на першій стадії їхнього 
розвитку у невеликих обсягах. Гнучке при-
йняття фінансових рішень, швидке оформ-
лення, дешевші ресурси, ніж з фінансових 
установ, перевага місцевим інвестиціям у 
вузькоспеціалізованих сферах, надання своїм 
клієнтам кредитних гарантій.

Втрата частки капіталу через участь біз-
нес-ангела у керуванні, ризик поглинання. 
Незначне інвестування у подальший роз-
виток фірми; відсутній досвід керування 
компаніями визначеного типу.

Фінансування за 
рахунок державних 
та місцевих бюдже-
тів, державні  
програми підтримки 

Низькі ставки залучення ресурсів, можли-
вість інвестування на довгостроковій основі. 
Стимулювання інноваційної активності.

Ризик припинення фінансування через 
недостатність коштів бюджету.

Банківський кредит Незалежність у використанні, можливість 
доступної ціни кредиту. Ризик втрат через неплатоспроможність.

Банківське  
інвестування

Доступ до фінансових ресурсів на довгостро-
ковій основі за прийнятними умовами.

Складність отримання для високо ризико-
ваних інноваційних проектів.

Таблиця 3
Обсяги фінансування інноваційної діяльності в Україні за джерелами надходження, млн. грн

Показник 
2015 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

млн.грн
у % до 

загального 
обсягу

млн.грн
у % до 

загального 
обсягу

млн.грн
у % до 

загального 
обсягу

млн.грн
у % до 

загального 
обсягу

Усього 13813,7 100,0 9117,5 100,0 12180,1 100,0 14220,9 100,0
за рахунок 
коштів
власних 13427,0 97,2 7704,1 84,5 10742,0 88,2 12474,9 87,7
державного 
бюджету 55,1 0,4 227,3 2,5 639,1 5,2 556,5 3,9

місцевих  
бюджетів 38,4 0,3 95,6 1,0 13,4 0,1 19,4 0,1

інвесторів- 
резидентів 74,3 0,5 273,1 3,0 109,7 0,9 118,6 0,8

інвесторів- 
нерезидентів 58,6 0,4 107,8 1,2 107,0 0,9 42,5 0,3

кредитів 113,7 0,8 594,4 6,5 473,9 3,9 587,2 4,1
інших джерел 46,6 0,4 115,2 1,3 95,0 0,8 421,8 3,0

Джерело: сформовано на основі даних Державної служби статистики України [4]



78

# 3 (29) 2020

– стимулювання зростання приватних інвести-
цій у науково-дослідні роботи, зокрема через фор-
мування системи акумулювання коштів на важливі 
інноваційні проекти; 

– організація навчань персоналу підприємств 
регіону з питань інноваційного розвитку, зокрема 
через підтримку діяльності бізнес-інкубаторів, 
коворкінгових просторів та інших місць для ворк-
шопів і спілкування інноваторів;

– удосконалення системи захисту інтелектуаль-
ної власності;

– сприяння розвитку венчурного підприємни-
цтва; 

– покращення умов для іноземного інвестування в 
інноваційні розробки (надання ділянок, приміщень, 
гарантій тощо). Особлива увага повинна бути приді-
лена суб’єктам малого і середнього підприємництва, 
оскільки вони здатні швидше перебудовувати техно-
логічні та управлінські процеси. 

Реалізація перерахованих вище та інших прямих 
і непрямих методів може бути успішною за умови 
координації дій органів державної влади, місцевого 
самоврядування, навчальних закладів, науково-дос-
лідних установ, суб’єктів підприємницької діяль-
ності, фінансових установ та інших учасників інвес-
тиційно-інноваційної діяльності.
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У статті наведено рейтинг розвитку готельного бізнесу, а саме зіставивши ціну та якість прoпoнoваних пoслуг, 
oзнайoмившись із місцем знахoдження, гoлoвними функціями, нoмерним фoндoм, кількістю дoдаткoвих 
пoслуг та рівнем сервісу, виявлено щo ширoкoю пoпулярністю та пoпитoм туристів кoристуються гoтелі 
категoрії чoтирьoх зіркoві. В цілoму, дані гoтелі мають вигідне рoзміщення в межах центру міста, дoстатній 
рівень сервісу та прoвoдять адекватну цінoву пoлітику, прoпoнують кoмплекс дoдаткoвих пoслуг, в який 
вхoдить кoнференц-сервіс. Проведений моніторинг дає харастику розвитку готельного бізнесу регіонів  та в 
країні в цілому.
Ключові слова: туристичної індустрії, готельний бізнес, послуги, економічні показники.

В статье приведены рейтинг развития гостиничного бизнеса, а именно сопоставив цену и качество 
прoпoнoваних пoслуг, oзнайoмившись с местом знахoдження, гoлoвнимы функциями, нoмерним фoндoм, 
количеством дoдаткoвих пoслуг и уровнем сервиса, обнаружено щo ширoкoю пoпулярнистю и пoпитoм тури-
стов кoристуються гoтели категoрии чoтирьoх зиркoви. В цилoму, данные гoтели имеют выгодное рoзмищення 
в пределах центра города, дoстатний уровень сервиса и прoвoдять адекватную цинoву пoлитику, прoпoнують 
кoмплекс дoдаткoвих пoслуг, в который вхoдить кoнференц-сервис. Проведенный мониторинг дает харастику 
развития гостиничного бизнеса регионов и в стране в целом.
Ключевые слова: индустрия туризма, гостиничный бизнес, услуги, экономические показатели.
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The article presents the rating of hotel business development, namely by comparing the price and quality of the offered 
services, getting acquainted with the location, main functions, number of funds, number of additional services and 
level of service. In general, these hotels have a favorable location within the city center, a sufficient level of service 
and have an adequate pricing policy, offer a range of additional services, which includes a conference service. The 
monitoring characterizes the development of the hotel business in the regions and in the country as a whole.
Keywords: tourism industry, hotel business, services, economic indicators.

Постановка проблеми. Заклади індустрії гос-
тинності, зокрема готельний бізнес – це та визна-
чальна ділянка сфери послуг, яка тісно пов’язана 
з розвитком туризму. Згідно з даними Всесвітньої 
Туристичної Організації, у 2016 р. глобальний еко-
номічний внесок індустрії подорожей і туризму 
оцінювався в майже 8500 млрд доларів США 
(10,9 % світового ВВП), у якому прямий економіч-
ний ефект лише від готельної індустрії становив 
близько 2710 млрд доларів США. В 2020 році Всес-
вітня Туристична Організація прогнозує скорочення 
доходів галузі на понад 300 млрд доларів США, що 
приблизно становитиме 25%. Основною причиною 
такого значного скорочення туристичної галузі є 
результат COVID-19. З скороченням туристопотоків 
страждатиме и готельне господарство [2; 4].

Україна має вагомі об’єктивні передумови стати 
однією з провідних у туристичному відношенні країн 
світу. Однак, попри високий потенціал туристичних 
ресурсів, наша держава не входить навіть до рейтин-
гової таблиці, що включає 75 країн світу, які мають 
найбільші доходи від туризму, оскільки питома  
вага туризму в економіці країни є вкрай низькою. 
В Україні туризм формує менше 1 % сукупного ВВП 
(у країнах Європи – 10%), частка експорту туристич-
них послуг у структурі експорту товарів та послуг  
в Україні становить 0,7% (у країнах Європи – 30%).

Основною складовою туристичної індустрії, що 
забезпечує послугами розміщення понад 70% усіх 
туристів в Україні, у тому числі 96% іноземних від-
відувачів, є готельне господарство. Без розвинутого 
готельного господарства неможливий повноцінний 
розвиток туризму та ділових відносин як всередині 
країни, так і між державами Досвід інших країн свід-
чить, що готельне господарство відіграє значну пози-
тивну роль у забезпеченні подорожуючих якісними 
послугами розміщення. У цій галузі задіяна значна 
кількість працездатного населення, існує постійне 
прагнення до вдосконалення пропонованих послуг 
в умовах постійно зростаючої ринкової конкуренції, 
що при цьому забезпечує рентабельність роботи [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Даній тематиці досліджень присвячено праці відо-
мих вітчизняних вчених С. Ніколаєнко, В. Чабан, 
М. Лах, О. Чорна, І. Давидова та ін. 

Мета дослідження. Проведення моніторингу 
середовища функціонування підприємств готель-
ного господарства, виявлення регіонів країни для 
подальшого дослідження, в яких не достатньо роз-
винений готельний бізнес з впровадженням іннова-
ційних технологій готельних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом 
готелі – не найприбутковіший сегмент комерцій-
ної нерухомості. Але готельєри впевнені, що зміни 

в українському туристичному бізнесі роблять його 
дедалі привабливішим. Сьогодні готельна галузь роз-
вивається в декількох регіонах, кожен з яких має свою 
яскраво виражену спеціалізацію. Готелі західних і пів-
денних областей орієнтовані на рекреаційний туризм, 
а головні постояльці готелів в містах-мільйонерах – 
корпоративні туристи. Найбільш перспективними для 
інвестування в готельний бізнес є Київ і південні 
області, де спостерігається зростання туристичних 
потоків. Готельний бізнес має рентабельність до 30% 
та терміни окупності інвестицій 7–15 років. 

Для моніторингу результатів діяльності підпри-
ємства готельного господарства використовують 
кількісні та якісні показники. До складу кількісних 
показників моніторингу відносимо: загальну кіль-
кість готелів; одноразову місткість готелів; загальну 
кількість приїжджих, які були обслужені готелями за 
певний відрізок часу (наприклад, за рік); одержані 
доходи від експлуатації готельного господарства; 
витрати, що пов’язані з експлуатацією готелів; при-
буток. Важливим якісним показником є коефіцієнт 
використання місткості, що характеризує міру вико-
ристання готельного господарства протягом певного 
періоду експлуатації.

За статистичнoю інфoрмацією Державнoї служби 
статистики України на кінець 2019 р. в Україні налі-
чувалось 1626 різноманітних засобів розміщування: 
готелів, пансіонатів, санаторіїв, будинків та таборів 
відпочинку (що на 35% менше, ніж у 2011 р. та на 
2,2% менше чим у 2018 році), готових одночасно 
прийняти 186,8 тис. осіб. З них кількість закладів 
готельного типу дорівнювала 792, що на 17% менше 
порівняно з 2011 р. [3].

Хронологічні межі моніторингу середoвища 
функціoнування підприємств гoтельнoгo господар-
ства охоплюють період з 2013 по 2019 рр.; на їх основі 
спробуємо в нашому аналізі відобразити ретроспек-
тиву та сучасний стан галузі в Україні та головні тен-
денції її розвитку. Отже, моніторинг ефективності 
готельного господарства включає дослідження таких 
основних статистичних даних та показників діяль-
ності готелів, як:

– кількість підприємств готельного господарства 
(рис. 1);

– номерний фонд та житлова площа номерів 
готелів (рис. 2);

– кількість обслугованих гостей, у тому числі 
іноземців (табл. 1, 2).

Як бачимо, лише за 7 роки кількість колективних 
засобів розміщування в Україні не має чіткої тенден-
ції, з 2014 року по 2017 відбувалось постійне скоро-
чення кількості колективних засобів розміщування 
на 35%, при цьому лише в 2018 році почалось посту-
пове відновлення галузі і кількість колективних 
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засобів розміщування почала збільшуватись на 14% 
і ще на 2% в 2019 році [2].

При цьому кількість місць постійно скорочується 
з 2013 року до 2019 року знизилась на 144 тис. місць 
або на понад 15% [2].
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Рис. 1. Динаміка кількості колективних засобів 
розміщування в Україні 2013–2019 рр.

Рис. 2. Динаміка кількості місць колективних засобів 
розміщування в Україні за 2013–2017 роки

 

586,6

406,0 402,6 375,6
359,0

300,0

186,8

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Кількість місць 
у КЗР, тис. од

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Ві
нн

иц
ьк
а

Во
ли

нс
ьк
а

Дн
іп
ро

пе
тр
ов

сь
ка

До
не

ць
ка

Ж
ит
ом

ир
сь
ка

За
ка
рп

ат
сь
ка

За
по

рі
зь
ка

Ів
ан

о–
Ф
ра

нк
ів
сь
ка

Ки
їв
сь
ка

Кі
ро

во
гр
ад

сь
ка

Лу
га
нс
ьк
а

Ль
ві
вс
ьк
а

М
ик

ол
аї
вс
ьк
а

О
де

сь
ка

По
лт
ав
сь
ка

Рі
вн

ен
сь
ка

Су
м
сь
ка

Те
рн

оп
іл
ьс
ьк
а

Ха
рк

ів
сь
ка

Хе
рс
он

сь
ка

Хм
ел

ьн
иц

ьк
а

Че
рк

ас
ьк
а

Че
рн

ів
ец

ьк
а

Че
рн

ігі
вс
ьк
а

м
.К
иї
в

2018 2019

Рис. 3. Кількість колективних засобів розміщування за регіонами у 2018–2019 років [2]

Для більш детального аналізу зупинимось на трьох 
останніх роках розвитку готельного бізнесу (табл. 1). 
За результатами аналізу таблиці 1. можна спостерігати 
незначну тенденцію, щодо покращення загальної ситу-
ації в 2019 році. Але ж кількість осіб, що перебували 

в цих закладах та кількість ночівель все 
одно скорочується. Це відбувається за 
рахунок скорочення тривалості подоро-
жей, або через небажання витрачати зайві 
кошти на проживання. Більш детальний 
аналіз представимо в таблиці 2. При дета-
лізації колективних місць розміщування 
на готелі та інші заклади спостерігаються 
ті самі тенденції, що і в цілому. 

Відсоток змін в готелях дещо мен-
ший ніж в інших закладах. 

Окремі області України більш актив- 
но провадять заходи щодо розвитку го- 
тельного господарства порівняно із 
середньостатистичною динамікою. 

Виходячи з наведених даних в 
2019 році найбільша кількість закладів 
колективного розміщування знаходи- 
лась в Одеській (625), Запорізькій (392) 
та Львівській (348) областях, що пов’я-
зано з високим рівнем їх індустріаль-
ного розвитку, наявністю туристичних 
центрів або курортів, куди спрямову-
ються значні потоки в’їзних туристів. 
В 2018 та 2017 роках тенденція та сама, 
що свідчить про стабільне нарощування 
бази підприємств готельного господар-
ства. м. Київ – займає 10 місце серед 
всіх регіонів України. Найбільші темпи 
приросту засобів розміщування спосте-
рігались в Одеській, Івано-Франківській 
областях [2].

Створення нових місць проживання 
зосереджується саме на основі орієнта-
ції на попит в цих місцях і залежить від 
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кількості в’їзних туристів в туристично привабли-
вих областях України. 

Таблиця 1
 Кількість колективних засобів розміщування  
за регіонами у 2013–2019 роках 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Україна 5138 4572 4341 4256 4115 4719 4812
Вінни- 
цька 100 98 99 80 85 95 99

Волин-
ська 150 138 139 137 131 142 151

Дніпро-
петров-
ська

262 265 253 254 228 249 256

Донецька 458 112 139 126 121 138 140
Жито-
мирська 77 79 77 83 80 87 89

Закарпат-
ська 284 287 268 256 250 264 269

Запо-
різька 358 355 311 376 374 387 392

Івано-
Франків-
ська

225 243 230 257 274 296 307

Київська 170 164 158 176 162 182 186
Кірово-
градська 74 77 67 52 46 50 57

Луган-
ська 105 21 27 29 29 39 41

Львівська 342 340 331 343 337 345 348
Микола-
ївська 316 315 287 261 271 305 313

Одеська 685 629 647 583 529 623 625
Полтав-
ська 154 143 139 109 107 165 166

Рівнен-
ська 71 65 59 58 52 67 68

Сумська 68 60 55 57 52 63 65
Терно-
пільська 73 70 68 70 66 89 90

Харків-
ська 221 200 192 172 175 227 229

Херсон-
ська 363 319 259 240 225 264 265

Хмель-
ницька 106 100 87 88 90 103 105

Чер-
каська 125 124 119 124 119 164 168

Черні-
вецька 97 100 94 86 81 91 93

Чернігів-
ська 77 74 65 53 49 75 78

м. Київ 177 194 171 186 182 209 212

У готельному господарстві України лише відпо-
відно до завдань держави в перелік на оновлення 
та будівництво були включені 330 готелів з обсягом 
фінансування 28,6 млрд. грн., але ці завдання вико-
нані лише на 25–34%. 

Загальна кількість закладів колективного роз-
міщування не дає чіткого уявлення про стан роз- 

витку галузі, вважаємо за необхідне проаналізу-
вати колективні заклади розміщування (юридичні 
особи) більш детально за 2018 та 2019 роки в роз-
різі регіонів.

За даними рис. 3 найбільш прогресивними зали-
шаються Одеська, Запорізька, Львівська області та 
місто Київ.

Таблиця 2
Коефіцієнт використання місткості колективних 
засобів розміщування за регіонами  
у 2018–2019 роках 

Усього 
2018

Усього 
2019

Відхилення
абсо-

лютне
від-

носне
Україна 0,31 0,30 -0,01 -3,23
Вінницька 0,30 0,29 -0,01 -3,33
Волинська 0,35 0,28 -0,07 -20,00
Дніпропе-
тровська 0,39 0,30 -0,09 -23,08

Донецька 0,33 0,32 -0,01 -3,03
Житомир-
ська 0,30 0,36 0,06 20,00

Закарпат-
ська 0,21 0,16 -0,05 -23,81

Запорізька 0,38 0,35 -0,03 -7,89
Івано-
Франків-
ська

0,23 0,21 -0,02 -8,70

Київська 0,34 0,34 0,00 0,00
Кірово-
градська 0,19 0,23 0,04 21,05

Луганська 0,23 0,18 -0,05 -21,74
Львівська 0,31 0,30 -0,01 -3,23
Миколаїв-
ська 0,35 0,32 -0,03 -8,57

Одеська 0,27 0,28 0,01 3,70
Полтавська 0,29 0,28 -0,01 -3,45
Рівненська 0,21 0,19 -0,02 -9,52
Сумська 0,24 0,23 -0,01 -4,17
Тернопіль-
ська 0,22 0,18 -0,04 -18,18

Харківська 0,21 0,21 0,00 0,00
Херсон-
ська 0,43 0,35 -0,08 -18,60

Хмель-
ницька 0,30 0,32 0,02 6,67

Черкаська 0,26 0,24 -0,02 -7,69
Черні-
вецька 0,25 0,26 0,01 4,00

Чернігів-
ська 0,21 0,25 0,04 19,05

м. Київ 0,36 0,37 0,01 2,78

На рис. 4. представимо кількість номерів у готелях 
та аналогічних засобах розміщування за регіонами.

Лідерами за кількістю номерів є м. Київ, Львів-
ська та Одеська області, але при цьому середня кіль-
кість номерів (рис. 5) підтверджує цю тенденцію. 

За останні два роки в Україні колективні засо- 
би розміщування працювали 238 та 232 дні, то 
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Рис. 4. Кількість номерів у готелях та аналогічних засобах розміщування  
за регіонами у 2018–2019 роках
Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики України, 2019

Рис. 5. Середня кількість номерів у готелях та аналогічних засобах розміщування  
за регіонами у 2018–2019 роках

даний розподіл за регіонами представлено  
на рис. 6.

У 2018 році найбільшу кількість днів пра-
цювали колективних засобів розміщування 
в Тернопільській та Чернівецькій (345 днів), 
Рівненській (344 дні), Луганській (338 днів) 
областях та м. Києві (332 дні). В 2019 році 
лідерами були Луганська (335 дні) та Жито-
мирська (334 дні), Рівненська (330 днів) 
області, м. Київ (325 дні). 

Ще одним з вагомих показників для 
моніторингу діяльності колективних засо-
бів розміщування є коефіцієнт викорис-
тання місткості (табл. 2) [2].

Коефіцієнт використання місткості ко- 
лективних засобів розміщування свідчить 
про ефективність використання готелів. 
В 2018 році найкраще експлуатувала свої 
колективні засоби розміщування Херсонська, 
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Рис. 6. Середня кількість днів роботи колективних засобів 
розміщування за регіонами  в 2018–2019 роках
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Дніпропетровська області та м. Київ. В 2019 році м. 
Київ має найкращі показники, Херсонська область 
зменшила ефективність на 20%, але не втратила лідер-
ські позиції. Найнижчі показники має Кіровоградська 
та Закарпатська області, це свідчить про неефектив-
ність використання та поганий менеджмент на місцях.

Висновки. Узагальнюючи результати проведе-
ного моніторингу, можна зробити наступні висно-
вки. Колективні засоби розміщування стійко роз-
виваються в м. Києві оскільки столиця є осередком 
бізнесового та культурного життя країни. Всі інші регі-
они мають не стійки показники, займаючи лідируючі 
позиції по кількості закладів поступаються в ефектив-
ності їх використання, або у кількості номерів. 

Частка готельного фонду певної області в загаль-
ному обсязі закладів готельного господарства Укра-
їни коливається досить суттєво. 

Незважаючи на падіння завантаження і зростання 
збитків готелів, галузь нарощує та оновлює свою 
матеріальну базу. Аналогічно кількості готелів змі-
нюється і динаміка кількості номерів. 

Столиці країн світу та крупні мегаполіси демон-
струють найвищу динаміку розвитку готельного гос-
подарства, що характерно і для столиці України. 

Приблизно 40% обсягу ринку готельних послуг 
припадає на місто Київ, ринок якого постійно зрос-
тає на 25–53% на рік для забезпечення зростаючого 
попиту великої кількості в’їзних туристів.

Вигідним стає розвиток українських готельних 
мереж і для туристів, які за порівняно невелику вар-
тість послуг можуть одержати якісний сервіс. Третім 
учасником є державні та обласні органи влади, які 
зацікавлені у розвитку інфраструктури гостинності 
та надходженні податків у місцеві бюджети.
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У статті розглянуто актуальність та роль брендингу у створенні позитивного іміджу міста та його конку-
рентних переваг. Обґрунтовано доцільність використання брендингу у просуванні міста. Розглянуто основні 
тенденції брендингу та його вплив на інвестиційну привабливість міста. Досліджено особливості формування 
бренду міста, виділено три основні категорії його цінностей. Проаналізовано ключові характеристики бренду 
міста, а також представлено та описано складові психологічної структури міського бренду і фактори, що впли-
вають на процес його формування. Описано вплив бренду міста на споживачів та уявлення споживачів про 
нього. Розглянуто методики формування і просування бренду, а також основні стратегії розвитку бренду міста. 
У статті наведено комунікаційні складові просування бренду, а також параметри, що визначають імідж міста.
Ключові слова: брендинг, бренд міста, статус міста, обличчя міста, «душа» міста, міський фольклор, стерео-
типи, міська міфологія, міська символіка, імідж, позиціонування, вербальні образи, візуальні образи, слоган.
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В статье рассмотрены актуальность и роль брендинга в создании положительного имиджа города и его кон-
курентных преимуществ. Обоснована целесообразность использования брендинга в продвижении города. 
Рассмотрены основные тенденции брендинга и его влияние на инвестиционную привлекательность города. 
Исследованы особенности формирования бренда города, выделены три основные категории его ценностей. Про-
анализированы ключевые характеристики бренда города, а также представлены и описаны составляющие психо-
логической структуры городского бренда и факторы, что воздействуют на процесс его формирования. Описано 
влияние бренда города на потребителей и представление потребителей о нем. Рассмотрены методики формиро-
вания и продвижения бренда, а также основные стратегии развития бренда города. В статье приведены коммуни-
кационные составляющие продвижения бренда, а также параметры, что определяю имидж города.
Ключевые слова: брендинг, бренд города, статус города, облик города, «душа» города, городской фольклор, 
стереотипы, городская мифология, городская символика, имидж, позиционирование, вербальные образы, 
визуальные образы, слоган.

The article considers the relevance and role of branding in creating a positive image of the city and its competi-
tive advantages. The expediency of using branding in the promotion of the city is substantiated. The main trends of 
branding and its impact on the investment attractiveness of the city are considered. The peculiarities of the city brand  
formation are investigated, three main categories of its values are distinguished. The key characteristics of the 
city brand are analyzed, as well as the components of the psychological structure of the city brand and the factors  
influencing the process of its formation are presented and described. The influence of the city brand on consumers and 
consumers' perception of it is described. Methods of brand formation and promotion, as well as the main strategies of 
the city brand development are considered. The article presents the communication components of brand promotion, 
as well as the parameters that determine the image of the city.
Keywords: branding, city brand, city status, city face, city «soul», urban folklore, stereotypes, urban mythology, 
urban symbols, image, positioning, verbal images, visual images, slogan.

Постановка проблеми. Нові світові тенден-
ції розвитку території демонструють ситуацію, в 
якій місце розташування території уже не відіграє 
ключову роль у її розвитку, що пов’язано зі ство-
ренням нових транспортних розв’язок, великим 
впливом людських та інвестиційних ресурсів, роз-
витком нових конкурентних переваг. Малі території 
вступають у конкуренцію з великими територіями 
за нові споживчі переваги. Через тісну співпрацю з 
міжнародними компаніями та інвесторами, міста та 
регіони конкурують за іноземний капітал  уже не на 
національному рівні, а на глобальному. Конкуренція 
за потік іноземного капіталу всередину країни (регі-
ону, міста), активний розвиток туристичної сфери, 
високу якість життя для місцевого населення вимагає 
від кожної території (країни, регіону, міста) створення 
унікального іміджу, що максимально повно передасть 
усю її ідентичність та конкурентоспроможність.

Внаслідок цього, зростає необхідність дослідження 
характеристик міського бренду, його елементів, страте-
гій та пошуку нових комунікаційних інструментів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження основних аспектів розвитку міського бренду 
можна знайти в працях таких зарубіжних вчених 
як К. Лінч, О. Шпенглер, Т. Нельсон, С. Анхольт, 
С. Райністо, які визначають бренд міста як «вра-
ження, яке справляє місто на цільову аудиторію за 
рахунок своїх унікальних властивостей, а також кон-
курентної ідентичності».

Також можна виділити роботи Д.В. Візгалова, 
І.В. Грошева, О.П. Панкрухіна, А.Є. Кірюніна. 
Тему міського бренду у своїх працях висвітлю-
вали і сучасні вітчизняні вчені такі як Т. Нагорняк, 
О. Вишняк, В. Солових, М. Шульга та ін.

Метою дослідження є визначення основних тен-
денцій у розвитку брендингу міста та аналіз скла-
дових психологічної структури міського бренду, а 

також основних комунікаційних інструментів у ство-
рені позитивного іміджу міста.

Виклад основного матеріалу. Підвищена увага 
дослідників і практиків до питань формування 
міських брендів обумовлена декількома причи-
нами. По-перше, новим ступенем  розвитку сус-
пільства, що супроводжується зростанням впливу 
засобів масової комунікації, коли питання способу, 
іміджу, бренду стають факторами зміни реальності. 
По-друге, особливостями і способом впливу на 
сприйняття споживачами самого бренду. По-третє, 
необхідністю використання технологій брендингу в 
управлінні містом.

Брендинг міст на сьогоднішній день став поши-
реною тенденцією, яка визначається посиленою 
конкуренцією територій за залучення ресурсів в 
умовах глобалізації. При цьому саме міста стають 
тим ядром, навколо якого згодом формується бренд 
більших територіальних утворень. Це обумовлено 
наступними причинами (рис. 1):

1. Міста є епіцентрами місцевих культур, що фор-
мують менталітет населення.

2. Реклама міст стає ефективним інструментом 
зміцнення економіки. 

3. Імідж міста завжди різноманітний, і в цьому 
його перевага.

4. Міський бренд – найстійкіший з усіх видів 
брендів, він мало схильний до політичних та еконо-
мічних ризиків.

Корпоративні бренди, як правило, швидше старі-
ють, більш дорогі і досить важко набувають статус 
глобальних брендів, в той час як бренд міста багато 
в чому визначає і бренд країни в цілому.

Перш ніж говорити про особливості форму-
вання бренду міста, необхідно визначитися зі зміс-
том даного поняття. Розглянемо декілька трактувань 
поняття «бренд міста». 
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С. Анхольт розкриває дане поняття як «конку-
рентну ідентичність міста» [1, с. 271]. 

С. Райністо говорить про бренд міста як «вра-
ження, яке справляє місто на цільову аудиторію, 
суму всіх матеріальних і символічних елементів, які 
роблять місто унікальним».

За визначенням Д. В. Візгалова, бренд міста – це 
«міська ідентичність, системно виражена в яскравих 
та привабливих ідеях, символах, цінностях, образах, 
що знайшла максимально повне та адекватне  відо-
браження в іміджі міста» [2, с. 23].

Існують численні моделі бренду міста, які роз-
глядають його в різних аспектах. Наприклад, адапту-
ючи модель «Колесо бренду» до міського брендин- 

гу, можна розглядати його в наступних основних  
аспектах [3]:

– переваги: комфорт для проживання, можли-
вості кар’єрного росту, сприятливий інвестиційний 
клімат, офіційний статус міста, наявність комплексу 
розважальних послуг, розвинута наукова та іннова-
ційна сфера, наявність культурних пам’яток та уні-
кальна архітектура, якісні товари та послуги, наяв-
ність ринків збуту і сприятливі умови для ведення 
бізнесу, розвинута інфраструктура;

– цінності: почуття патріотизму, відчуття затишку 
і безпеки, відчуття приналежності до міста, цікаве 
насичене життя, можливості для самореалізації та 
розвитку особистості, задоволення потреб;

Рис. 1. Схема причинної детермінації створення бренду територіальних утворень
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ЦІННОСТІ 

Стійкість бренду 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ 
Це ті конкурентні переваги,  

які надає економіка міста своїм 
«споживачам» для задоволення 

їхніх потреб: якість та 
доступність міських послуг 
(інфраструктура, товари та 

послуги міських підприємств), 
унікальність товарів, послуг 

 та вражень 

СОЦІАЛЬНІ 
Це особисті блага, які місто 

може надати своїм 
«споживачам»: підвищення 
власного статусу, відчуття 
комфорту, стабільності та 

безпеки, присутність атмосфери 
громадянської та творчої 

свободи 

ЕМОЦІЙНІ 
Це почуття, емоції та враження, 

які дарує місто: радість, 
задоволення, іронія, ностальгія, 
здивування, повага до місцевих 

традицій та ін. 
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– індивідуальність: великий, сучасний, молодий, 
амбітний, цікавий, активний;

– суть: місто реалізації можливостей і задово-
лення особистих потреб городян.

Модель бренду міста, розроблена Т. Гедом, пред-
ставлена чотирма вимірами: функціональним, соці-
альним, ментальним та духовним (рис. 2).

Бренд міста сприймається людиною в сукупності 
ключових унікальних характеристик, які повинні 
відповідати наступним вимогам:

1. Відповідність дійсності. Бренд міста повинен 
відповідати реальному стану речей (в іншому випадку 
у людини може сформуватися недовіра до міста).

2.  Правдоподібність. 
3. Простота сприйняття. Бренд повинен легко 

сприйматися кожним цільовим сегментом.
4. Привабливість. Бренд покликаний донести до 

людей їх власні мотиви того, чому їм хотілося б жити 
в місті, інвестувати в нього, працювати або подоро-
жувати. Різні категорії людей представляють різні 
вимоги до міста у відповідності своїм  індивідуаль-
ними інтересами, що робить необхідним диверсифі-
кувати інструментарій брендингу під різні сегменти 
споживачів, з тим щоб бути по-різному привабливим 
для кожного з них.

5. Оригінальність. Бренд міста повинен нести в 
собі унікальні відмінні характеристики, бути оригі-
нальним і пізнаваним.

Бренд міста впливає на споживача з різних сторін:
– з функціональної – бренд повідомляє максимум 

корисної інформації і гарантує стабільну суму спожив-
чих властивостей для споживачів міста як території;

– з психологічної – створюються стійкі, довгостро-
кові позитивні відносини зі споживачем (лояльність);

– з культурної – виступає базою, основою існу-
вання бренду, 

– відображає систему цінностей, традицій і норм, 
які розділяють цільовий сегмент і місто.

Бренд міста описується через суб’єктивне став-
лення до міста різних груп населення і являє собою 
перш за все уявлення про місто. Однак при формуванні 
бренду необхідно враховувати і об’єктивні характерис-
тики стану і розвитку міста, так як саме за допомогою 
ставлення до них споживач формує міський бренд.

Бренд міста складається з уявлення про наступні 
складові:

1) населення (демографічні характеристики, ет- 
нічне та конфесійне розмаїття);

2) економіка (структура ринку праці, економічні 
показники та ін.);

3) освіта, культура, наука (світогляд, мораль, 
індустрія розваг, тощо);

4) засоби масової інформації;
5) охорона здоров’я, спорт;
6) політика, владні структури (регіональні лідери, 

відносини між ними);
7) нормативно-правова база;
8) побут, комунальне і транспортне господарство;
9) архітектура, естетичний вигляд;
10) географічні особливості;
11) історичне минуле.
З позицій цільової аудиторії бренд міста форму-

ється під впливом наступних складових, які можна 
включити в психологічну структуру бренду:

– статус міста;
– обличчя міста;
– «душа» міста;
– міський фольклор;
– стереотипи про місто;
– міська міфологія;
– емоційні зв’язки з містом (емоції, почуття, очіку-

вання, надії, пов’язані з містом, і ставлення до нього);

Рис. 2. Модель бренду міста (по Т. Геду)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДИ 
ВИМІРІВ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
Вигоди для споживачів (жителів, 

інвесторів, туристів, бізнес-
спільнот); історія та можливості 

розвитку 

ДУХОВНИЙ 
Сприйняття відповідальності перед 

суспільством на місцевому, 
національному та глобальному 

рівнях 

СОЦІАЛЬНИЙ 
Привабливе соціальне середовище 

для споживачів (жителів, 
інвесторів, туристів,  

бізнес-спільнот) 

МЕНТАЛЬНИЙ 
Здатність надавати споживачу нові 

відчуття та знання, базу для 
благополучного життя 
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– міська символіка (назва, прапор, герб, емблема, 
девіз, гімн і т. п.).

Статус міста – це місце даного міста в структурі  
та ієрархії міст на різних підставах: ступеня розвитку, 
ролі в економічному, політичному та культурному 
житті країни. Статус міста визначається потенціалом 
і ресурсами міста (інформаційними, енергетичними, 
фінансовими, географічними, кадровими і т. д.), в 
тому числі і зовнішніми зв’язками з іншими містами 
та країнами.

Під обличчям міста розуміється його зовнішній 
вигляд (архітектура, пам’ятки, природні особли-
вості, місце розташування, чистота і художній ланд-
шафт вулиць, якість і освітленість доріг і т. д.). 

Люди по-різному структурують міський простір. 
Це залежить від їх міського статусу – позиції людини 
або групи, яка визначається будь-якою ознакою чи 
роллю в місті (наприклад, старожил, автомобіліст, 
пішохід), місця проживання і тривалості перебу-
вання в даному місті.

Для того щоб розібратися в структурі міського 
простору, можна, наприклад, звернутися до теорії 
зорового сприйняття міста Кевіна Лінча. Він виділив 
основні елементи, за допомогою яких людина немов 
будує «каркас» міста в своїй свідомості. Такими 
елементами є шляхи, межі, зони, вузли, орієнтири 
[5, с. 103].

1. Шляхи – це комунікації, уздовж яких спо-
стерігач може переміщуватися (регулярно або 
потенційно). Їх роль можуть відігравати вулиці, 
автомагістралі, залізниці, канали. Для багатьох це 
переважаючі елементи в структуруванні міського 
простору. 

2. Межі – це лінійні елементи середовища, які 
знаходяться на стику двох станів середовища і які 
спостерігач не розглядає в якості шляхів. До них від-
носяться береги, окраїни житлових районів, стіни, 
залізничні виїмки. 

3. Зони – це частини міста, представлені як дво-
мірна протяжність, в яку спостерігач подумки вхо-
дить «зсередини». Більшість людей, так чи інакше, 
упорядковують місто по районам, і питання про 
те, шляхи або райони є домінантними елементами, 
вирішується індивідуально.

4. Вузли – це місця або стратегічні точки міста, 
в які спостерігач може вільно потрапити, фокусуючі 
пункти, до яких він рухається. Це сполучні ланки, 
місця розриву транспортних комунікації, пере-
хрестя, «злиття» шляхів.

5.  Орієнтири – це місця або точки міста, які зали-
шаються зовнішніми по відношенню до спостерігача, 
він не вступає в їх межі. Даними елементами є будівлі, 
пам’ятники, знаки, фасади, вітрини, гори та ін.

«Душа» міста – це досить ємне поняття, що вима-
гає більш ретельного аналізу. До числа теоретиків, що 
досліджували дане поняття відносяться М.П. Анци-
феров, М.С. Каган, О. Шпенглер. Вони підходять до 
опису «душі» міста з різних позицій, але їх теоретичні 
викладки не суперечать один одному. 

М.П. Анциферов визначає «душу» міста як 
«єдність усіх сторін життя міста (сил природи, 

побуту населення, характеру його архітектурного 
пейзажу, його участь у загальному житті країни, 
духовне буття його громадян)» [7, с. 47]. 

М.С. Каган ототожнює «душу» міста з унікаль-
ним стилем культури, її своєрідністю. Він пише, 
що «душа» міста не тільки в  його архітектурному 
«тілі», а й в духовному світі, психології, поведінці, 
творчій діяльності його мешканців» [8, с. 78–79]. 

Міським фольклором можна назвати записану 
усну народну творчість, що існує в місті. Поняття 
міського фольклору іноді ототожнюється з понят-
тям постфольклору – фольклор нового типу, що 
виникає в місті; області словесності, тексти якої 
розвиваються по фольклорним схемами, але не під-
ходять під формальне визначення фольклору. Перш 
за все до постфольклору відносяться: письмовий 
фольклор, міська пісня, чутки, плітки, фразеоло-
гічні кліше, анекдоти, частівки, перекази і в меншій 
мірі легенди.

У структурі міської словесності виділяють такі 
рівні:

1. Загальноміський фольклор. Він не пов’язаний 
з самоідентифікацією жителів конкретних міст і за 
змістом не відноситься до суто міської тематики.

1.1. Фольклор, що співвідноситься з традиціями 
певних субкультур і обумовлений особливостями їх 
побуту.

1.2. Вся словесність, існуюча в містах, яка багато 
в чому збігається з «неміським» фольклором (напри-
клад, загальнонародні чутки і розмови, розповіді про 
надприродні явища).

2. Власне міський фольклор – сукупність текстів 
«міського» змісту, пов'язана з конкретним містом.

2.1. Фольклор про історію міста, особистостей, 
об'єкти міського середовища.

2.1.1. Носіями виступають самі городяни. Тексти 
служать соціально-адаптивним цілям, а також підви-
щенню статусу міста. Їх розповідають для виховання 
любові до рідного міста, свідомого залучення до 
відомих культурних цінностей. З їх допомогою ство-
рюється певний образ міста. Основними жанрами є 
перекази і легенди.

2.1.2. Носіями виступають іногородні жителі. 
Тексти слугують створенню думки про чуже місто. 
Часом деякі сюжети, пов’язані з будь-яким містом, 
краще відомі за його межами. Основними жанрами 
є чутки і розмови.

2.2. Власне міський фольклор. Носіями є тільки 
жителі конкретного міста. За всіма параметрами – 
смисловими, формальними, функціональними – це 
тексти «для себе» і «про себе». Вони не пов’язані з 
образом міста і тому, як правило, не виносяться за 
його межі. Без спеціальних пояснень дані тексти 
незрозумілі жителям інших міст.

Стереотипним уявлення про місто можна назвати 
сукупність спрощених узагальнень, стандарти-
зоване, стійке, емоційно насичене і, як правило, 
упереджене уявлення про місто і його мешканців, 
полярне по знаку оцінки, що не допускає сумнівів 
у його істинності і дозволяє сприймати соціальні 
об’єкти шаблонно відповідно до очікувань.
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Стереотипи виникають внаслідок багатьох при-
чин. Розглянемо класифікацію джерел стереотипів, 
виділену Д. Майерсом [9, с. 449–471].

1. Соціальні джерела:
– соціальна нерівність;
– конформізм (некритичне прийняття і слідуван- 

ня домінуючим думкам і стандартам, стереотипам 
масової свідомості, традиціям, авторитетам, прин-
ципам, установкам). 

2. Емоційні джерела:
– агресія і фрустрація (стан психічної дезорганіза-

ції, що виникає у людини в результаті усвідомлення 
краху надій, неможливості досягнення поставлених 
цілей і що виявляється поєднанням пригніченості з 
напругою і тривогою);

– потреба в статусі;
– авторитарні тенденції особистості. Авторитарна 

особистість в принципі нестійка і прагне до набуття 
безпеки на основі соціальної ієрархії і включеності в 
групу. Для такої особистості характерна впевненість 
в тому, що вищі цінності притаманні виключно її 
власній групі.

3. Когнітивні джерела:
– категоризація (організація навколишнього світу 

в процесі мислення шляхом угруповання об’єктів);
– розпізнавальні стимули (завдяки їм виділеним 

групам присвоюються певні ознаки).
Існує три основні підходи до розуміння та інтер-

претації поняття міської міфології:
1. Існуючі в місті розповіді про різного роду над-

звичайні події.
2. Широко поширені помилки з приводу тих чи 

інших міських об’єктів.
3. Особливий тип сприйняття міста [10, с. 415].
Міф міста можна визначити як емоційно забарв-

лене і будь-яким чином озвучене колективне і інди-
відуальне уявлення про актуальні для носіїв міфу 
незвичайні моменти історії, життєдіяльність жителів 
міста, його міський простір, в яких місто сприйма-
ється як цілісний «живий» культурний організм.

Міфи міста мають такі властивості:
1. Мінливість. Для кожного історичного періоду 

характерні свої міфи.
2. Рухливість смислів [5, с. 68]. Дана властивість 

має на увазі різні, часом протилежні, оцінки будь-
яких явищ, об’єктів або їх властивостей в міфах в 
різні періоди.

3. Поступовість появи. 
4. Наявність об’єктів або їх властивостей, що 

класифікуються як невизначені. Наприклад, такі 
оцінки міста, як велике, красиве і т. п., не можуть 
бути точно визначені, і для кожної людини означа-
ють щось своє.

5. Здатність впливати на створення і зміну дій-
сності.

6. Здатність впливати на почуття людини і її твор-
чість.

7. Наявність компенсаторного механізму 
[5, с. 71]. Згідно даній властивості міської міфоло-
гії все, що відноситься до безпосереднього середо-
вища існування людини – місто, район, вулиця і т. д., 

оцінюється більш позитивно, ніж подібні об’єкти, до 
яких людина не має відношення.

Міф міста виконує такі функції:
1) формує у людини цілісний образ міста;
2) пропонує особливий спосіб осмислення міста, 

відсуваючи на другий план раціональне осмислення;
3) створює особливі ознаки міського середовища;
4) завдяки міфу відбувається ототожнення об’єк-

тивних міських характеристик зі сприйняттям міста;  
     5) міф виступає як один з критеріїв ідентифікації 
з групою – розділяючи уявлення про місто з деякою 
групою, людина ідентифікує себе з нею;

6) міф завдяки вірі в нього впливає на поведінку 
людини.

Міські міфи створюються людьми. Часто міфи 
створюються видатними і відомими діячами міста 
(поетами, письменниками та людьми інших твор-
чих професій, політиками, громадськими діячами). 
Авторами міфів можуть також бути звичайні горо-
дяни. Найважливішу роль в створенні міських міфів 
відіграють засоби масової інформації.

Міський бренд має такі властивості:
– мінливість. Бренд міста не є статичним і зміню-

ється в часі.
– історичність. Бренд міста завжди вплетений в 

певний історичний контекст і соціальну ситуацію. 
Він не може бути поза нацією, менталітетом, світо-
глядом;

– відносна стійкість. Стійкість бренду міста 
залежить від його яскравості, місця міста в світо-
господарському розумінні і стереотипів, що скла-
лися щодо нього. Наприклад, бренди Риму, Венеції, 
Парижа є відносно статичними;

– комплексність. Всі елементи бренду міста 
взаємопов'язані, зміна будь-якої риси супроводжу-
ється переосмисленням інших;

– плюралізм точок зору. Не існує якоїсь однієї 
точки зору, з якої можна було б охопити місто як 
єдине ціле. Дана властивість стосується перш за все 
великого міста;

– залежність від об’єктивних характеристик місь-
кого розвитку.

Методики формування і просування бренду 
пов'язані двома інструментами – розробкою страте-
гії розвитку міста і конструюванням його візуальних 
і вербальних образів (рис. 3).

Стратегія розвитку міста являє собою документ, 
що визначає довгостроковий напрям розвитку міста, 
задає пріоритети і спрямовує його розвиток. Наяв-
ність стратегічного документа є ключовим механіз-
мом конструювання бренду міста і його позиціону-
вання в інформаційному просторі, в силу того, що 
в стратегії визначається те, яким чином сама влада 
бачить своє місто і яким чином вона його представ-
ляє зовні, а також визначаються цільові аудиторії, у 
встановленні комунікації з якими територія макси-
мально зацікавлена.

Виділимо найбільш важливі ролі міст, що відо-
бражаються в стратегічному баченні:

1) усвідомлення необхідності виявляти, розуміти 
і просувати інтереси території;
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2) бачення конкретних цільових аудиторій в 
якості основних об’єктів соціально-економічної 
політики міста;

3) бачення міста як товару, який необхідно про-
дати цільовим аудиторіям – інвесторам, туристам, 
потенційним жителям;

4) велика увага до іміджу міста як одного з най-
важливіших нематеріальних активів і ресурсів роз-
витку.

Таким чином, стратегією створюється розгорнуте 
обґрунтування бренду, що є першим етапом його 
формування і просування.

Наступним кроком є декомпозиція і операціона-
лізація стратегії до набору цілей і завдань, які покли-
кані визначати положення міста в конкретних облас-
тях, визнаних владою міста актуальними для його 
розвитку.

Кінцевою точкою декомпозиції стратегічних 
цілей є формування вербальних і візуальних образів, 
що представляють собою гранично концентроване 
повідомлення цільовим аудиторіям. Серед інстру-
ментів, які вирішують це завдання, можна виділити 
слоган, іміджеве позиціонування, візуальні символи, 
події і заходи.

Якісний слоган формує платформу для зміцнення 
позиції бренду міста. Варіантом використання все-
осяжного слогана є формулювання теми, яка стане 

підставою спеціальних маркетингових програм, орі-
єнтованих на конкретні цільові групи.

Іншим інструментом є іміджеве позиціонування, 
яке передбачає декларування містом своєї місії. При 
формуванні позиції міста важливо брати до уваги, 
що бренд є двоєдиною системою, елементи якої 
можна умовно визначити як внутрішні і зовнішні 
образи. Внутрішній образ формується в свідо-
мості постійних і потенційних жителів. Зовнішній 
образ – це набір вражень і асоціацій, пов’язаних з 
даними містом, що формується в свідомості турис-
тів, інвесторів, бізнес-кіл та ділових відвідувачів 
(рис. 4).

Імідж міста являє собою сукупність переконань і 
відчуттів людей, які виникають з приводу його осо-
бливостей. Це суб’єктивне уявлення про місто може 
формуватися внаслідок безпосереднього особистого 
досвіду (наприклад, в результаті проживання на його 
території) або опосередковано (наприклад, зі слів 
очевидців, з матеріалів ЗМІ і т. д.). Імідж міста – дуже 
різноплановий, емоційно забарвлений, іноді штучно 
створюваний, часто поверхневий його образ, який 
складається у свідомості людей.

Розрізняють п’ять іміджевих позицій:
1. Занадто привабливий імідж. Високий ступінь 

затребуваності міста з боку його цільових груп, що 
несе за собою проблеми розмивання іміджу.

Рис. 3. Типологія та властивості міського бренду
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2. Позитивний імідж – привабливий імідж міста 
для життя, ведення бізнесу та відпочинку. Адек-
ватне позитивне сприйняття міста його цільовими 
групами, що також означає ефективну експлуатацію 
бренду міста. 

3. Слабкий імідж. Слабкий імідж може бути нас-
лідком або нестачею потенціалу міста (нечисленність 
населення, географічна віддаленість, недолік ресур-
сів і т. д.), або нестачею висвітлення переваг міста 
в інформаційному просторі. Подібні міста можуть 
мати привабливі характеристики, але не бути здат-
ними трансформувати їх в конкурентні переваги.

4. Суперечливий імідж. Багато міст мають супер-
ечливий імідж, в зв’язку з тим що люди дотриму-
ються протилежних точок зору щодо деяких харак-
теристик міста. 

5. Негативний імідж. Негативний імідж припи-
сується містам, які явно непривабливі для туристів, 
бізнесу і навіть самих жителів.

Фахівці наводять такі параметри, що визначають 
імідж міста:

1) якість життя – наявність житла для різних соці-
альних груп населення, соціальні послуги, якість 
продуктів харчування, споруди для відпочинку, 
рівень і доступність освіти, лікування;

2) кадрові ресурси – підготовка, підвищення ква-
ліфікації, адаптація до нових умов і вимог;

3) інфраструктура – транспорт, зв'язок, готелі, 
побутові послуги та ін.;

4) високі технології – здатність території розви-
вати і підтримувати високотехнологічні галузі;

5) капітал – маса капіталу, сконцентрована на те- 

Рис. 4. Формування міського бренду  
за допомогою створення його образів
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риторії у вигляді власних і залуче-
них коштів;

6) контролюючі органи – раці-
ональність, мобільність, ефектив-
ність, чесність, відсутність бюро-
кратизму;

7) інфраструктура бізнесу – 
доступність і рівень послуг в облас- 
ті консалтингу, аудиту, реклами, пра- 
ва, інформації, PR;

8) влада – команда особистос-
тей, компетентність членів коман- 
ди, нестандартність ідей, стиль 
прийняття рішень, прозорість зако-
нотворчості, ставлення до соціаль-
них проблем;

9) екологічна обстановка;
10) багате культурне життя, збе-

реження історичних пам’яток;
11) загальний психологічний 

фон і його оцінка населенням (так 
звана самооцінка населення);

12) позитивні згадки про місто у 
вітчизняних і зарубіжних ЗМІ.

Імідж міста може також форму-
ватися і просуватися за допомогою 
організації певних заходів, подій та 
конструювання інформаційних при-
водів на цій основі. Конструювання 

інформаційних приводів пов’язано з наявністю 
певної традиції організації масових заходів – свят, 
фестивалів, конференцій, виставок та інших, що 
мають всеукраїнський або міжнародний резонанс, 
які щорічно практично в один і той же період помі-
щають місто в інформаційне поле, актуалізують для 
українського і світового співтовариства його значи-
мість і цінність, нагадують про його унікальність, в 
зв'язку з чим служать підтримці, зміцненню і розви-
тку його іміджу.

Основними комунікаційними елементами брен-
дингу міста виступають:

1. Символіка міста – прапор, герб, гімн міста, 
слоган міста та ін.

2. Інтернет (сайт адміністрації, міський портал, 
форум, афіша подій міста, довідкова інформація, та 
ін.). 

3. Іміджеві публікації та інтерв’ю в засобах масо-
вої інформації державного, регіонального та місце-
вого масштабу.

4. Маркетинг подій включає як організацію 
загальноміських заходів, конференцій, виставок 
регіонального, державного і світового масштабу на 
території міста, так і участь делегації адміністрації 
міста в найбільших інвестиційних та економічних 
форумах країни.

5. Міська архітектура.
6. Інформаційні брошури, каталоги, сувенірна 

продукція міста повинні нести загальну концепцію 
його бренду.

Висновки. З проведеного дослідження можна 
зробити висновки, що з позицій цільових споживачів 



91

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

бренд міста формується під впливом чинників, які 
включаються в психологічну структуру бренду: ста-
тус міста, обличчя міста, «душа» міста, міський фоль-
клор, стереотипи про місто, міська міфологія, емоційні 
зв'язки з містом (емоції, почуття, очікування, надії, 
пов'язані з містом, і ставлення до нього) і міська сим-
воліка (назва, прапор, герб, емблема, девіз, гімн і т.п.).

Розглянуті і детально описані чинники, що впли-
вають на формування бренду міста наочно показу-
ють, що розробка і просування бренду міста є склад-
ним і багатоаспектним процесом. Бренд міста – не 

тільки економічний інструмент, це важливий інстру-
мент соціальної політики, який дозволяє не тільки 
підсилити регіональну самоідентифікацію насе-
лення, але і підвищити його залученість в процес 
формування міського бренду.

Таким чином, в процесі створення бренду міста 
можна відзначити три основних етапи: чітке розу-
міння цілей і завдань, визначення конкурентної 
переваги, а потім використання основних інструмен-
тів брендингу та облік факторів, що впливають на 
формування бренду міста.
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У статті обґрунтовано необхідність формування сучасної парадигми забезпечення конкурентних переваг під-
приємства на міжнародних ринках в умовах глобалізації економіки. Розглянуто зміст і види конкурентних 
переваг підприємства та визначено завдання підприємства щодо створення та управління ними. Описано фун-
даментальні та сучасні концепції формування конкурентних переваг підприємств і встановлено, що за ниніш-
ніх умов господарювання конкурентоспроможними є ті підприємства, які у своїй діяльності застосовують 
інновацій, нові технології та ведуть співробітництво з метою пошуку нових джерел формування конкурент-
них переваг. Запропоновано головними конкурентними перевагами вважати здатність підприємства до безпе-
рервного розвитку за рахунок створення та впровадження інновацій, науково-технічних досягнень, залучення 
інтелектуального капіталу, а також участь в міжнародній кооперації та інтеграції. Вважається, що ці фактори 
забезпечать якісні зміни в діяльності підприємств та досягненні його конкурентних позицій на міжнародному 
ринку. На основі концептуального підходу сформовано сучасну парадигму формування конкурентних переваг, 
яка на відміну від інших включає інноваційно-технологічну та глобально-коопераційну концепцію.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, парадигма, підприємство, інновації, між-
народний ринок, міжнародне співробітництво.
В статье обоснована необходимость формирования современной парадигмы обеспечения конкурентных пре-
имуществ предприятия на международных рынках в условиях глобализации экономики. Рассмотрены содер-
жание и виды конкурентных преимуществ предприятия и определены задачи предприятия по созданию и 
управлению ими. Описаны фундаментальные и современные концепции формирования конкурентных пре-
имуществ предприятий и установлено, что в нынешних условиях хозяйствования конкурентоспособными 
являются те предприятия, которые в своей деятельности применяют инноваций, новые технологии и ведут 
сотрудничество с целью поиска новых источников формирования конкурентных преимуществ. Предложено 
главными конкурентными преимуществами считать способность предприятия к непрерывному развитию за 
счет создания и внедрения инноваций, научно-технических достижений, привлечение интеллектуального 
капитала, а также участие в международной кооперации и интеграции. Считается, что эти факторы обеспечат 
качественные изменения в деятельности предприятий и достижении его конкурентных позиций на между-
народном рынке. На основе концептуального подхода сформирована современная парадигма формирования 
конкурентных преимуществ, которая в отличие от других включает инновационно-технологическую и гло-
бально-кооперационную концепцию.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, парадигма, предприятие, иннова-
ции, международный рынок, международное сотрудничество.
The necessity of forming a modern paradigm of ensuring the company’s competitive advantages in international 
markets in the conditions of globalization of the economy is substantiated in the article. The content and types of com-
petitive advantages of the enterprise are considered and the tasks of the enterprise for relation to creation and manage-
ment of them are defined. The basic and modern concepts of formation of competitive advantages of enterprises are 
described, and it is established that under present conditions of economic activity competitive are those enterprises, 
that in their activity use innovations, new technologies and conduct cooperation with the aim of finding new sources of 
competitive advantage. It is suggested that the main competitive advantages include the ability of the enterprise to con-
tinuous development through the creation and implementation of innovations, scientific and technological advances, 
the attraction of intellectual capital, as well as participation in international cooperation and integration. It is believed 
that these factors will ensure qualitative changes in the activities of enterprises and achieve its competitive position in 
the international market. Based on the conceptual approach, a modern paradigm of competitive advantage is formed, 
which, unlike the others, includes an innovative and technological and global-cooperative concept.
Keywords: competitiveness, competitive advantages, paradigm, enterprise, innovations, international market, inter-
national cooperation.
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Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси 
світової економіки істотно змінюють умови функ-
ціонування підприємств. Стрімкий економічний 
розвиток світового господарства вимагає постійної 
адаптації до змін у ньому та пошуку якісно нових 
джерел економічного зростання та джерел забезпе-
чення конкурентоспроможності на міжнародному 
ринку, що стає об’єктивною умовою ефективного 
господарювання підприємств. Нагальною проблемою 
залишається низька конкурентоспроможність вітчиз-
няних підприємств та української продукції, з огляду 
на зміну парадигми забезпечення конкурентних 
переваг підприємств на глобальному ринку. Відтак, 
актуальним питанням є вивчення можливості забез-
печення міжнародної конкурентоспроможності під-
приємств відповідно до сучасних економічних вимог.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Фундаментальні концепції  формування конкурент-
них переваг на різних рівнях економічної системи 
досліджено в працях Л. Лісовської, І. Причепи, 
Є. Сисоєвої, Є. Смірнової, С. Ткачової та ін. Про-
блеми формування конкурентних переваг за під-
приємств відповідно до сучасної парадигми забез-
печення конкурентоспроможності досліджували 
зарубіжні та вітчизняні науковці: В. Бондаренко, 
Е. Бройло, В. Василенко, А. Кей, А. Климчук, 
К. Прахалада, Г. Селезньова, М. Портер, Т. Тка-
ченко, Т. Харчук, Г. Хемел та ін. Попри наявність 
численних наукових здобутків, питання забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємств на 
міжнародних ринках в умовах глобалізації еконо-
міки залишається відкритим й потребує детальні-
шого дослідження. 

Мета статті – дослідження сучасної парадигми 
забезпечення конкурентних переваг підприємства на 
міжнародних ринках. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток сус-
пільства та економіки спричиняє зміну наукових 
парадигм, які у розуміють як сукупність пізна-
вальних принципів і прийомів відображення полі-
тичної реальності, що визначають логіку організа-
ції знань й моделі теоретичного тлумачення різних 
груп соціальних явищ [8, с. 432]. Парадигма фор-
мується в ході розвитку наукової діяльності на 
основі визначених концептуальних, ціннісних, 
методологічних та практичних принципів та пра-
вил [4]. Відповідно, парадигму конкурентоспро-
можності підприємства трактують як сукупність 
концепцій, підходів та поглядів на проблему кон-
курентоспроможності, що визначають концепту-
альні моделі та схеми теоретичного розуміння та 
прикладного застосування [6, с. 139]. Тому дослі-
димо наукові підходи до формування конкуренто-
спроможності підприємств в існуючих нині умо-
вах господарювання.

Конкурентоспроможність забезпечується за раху-
нок формування та утримання сукупності конку-
рентних переваг на певному ринку, які дозволяють 
перевершити можливості конкурентів у досягненні 
поставлених цілей за рахунок оптимального роз-
поділу та використання ресурсів і компетенцій. 

У загальному вигляді конкурентні переваги – це 
характеристики чи властивості товару, які створю-
ють для підприємства певну перевагу над своїми 
конкурентами, а для споживача – оптимальне поєд-
нання споживчих характеристик товару [3].

Результатом втілення конкурентних переваг під-
приємства, основним їх матеріальним носієм є про-
дукція, що ним виробляється. Конкурентні переваги 
продукції класифікуються на такі:

1) зовнішні, що засновані на певних якостях про-
дукту і створюють цінність для покупця. Вони, з 
одного боку, орієнтують підприємство на розвиток 
та використання тих чи інших внутрішніх переваг, 
а з іншого – забезпечують йому стійкі конкурентні 
позиції, оскільки націлені на цілеспрямоване задо-
волення потреб конкретної групи споживачів. Без-
посередньо та швидко впливати на зовнішні конку-
рентні переваги підприємство не може.

2) внутрішні, що базуються на перевазі під-
приємства у витратах виробництва і управління та 
забезпечують цінність для виробника, даючи змогу 
домогтися собівартості меншої, ніж у конкурента 
[5, с. 368–372]. До внутрішніх конкурентних переваг 
належать: виробничі; технологічні; кваліфікаційні; 
організаційні; управлінські; інноваційні; спадкові; 
економічні та географічні.

Основні завдання підприємства у сфері управ-
ління як внутрішніми, так і зовнішніми конкурент-
ними перевагами полягають у наступному:

1) регулярний аналіз і добір конкурентних пере-
ваг підприємства;

2) постійний розвиток слабких сторін підприєм-
ства з метою створення його нових конкурентних 
переваг [1].

Відтак, набуття й утримання конкурентних 
переваг підприємствами залежить від їх джерел, 
а процес формування підприємства починається з 
ідеї створення переваги шляхом визначення відпо-
відного джерела під впливом внутрішніх та зовніш-
ніх факторів, тобто між факторами, джерелами та 
самими конкурентними перевагами існує тісний 
взаємозв’язок [12].

При цьому вчені-економісти по-різному визнача-
ють чинники формування конкурентних переваг, але 
теоретичні положення концепцій формування кон-
курентних переваг [6–7; 9–11; 14] зводяться, в осно-
вному, до трьох основних їх видів:

– ринкової, яка передбачає, що стратегічні досяг-
нення підприємства залежать від двох основних чин-
ників: привабливості галузі та конкурентної позиції 
підприємства в галузі, тобто від позиції підприєм-
ства по відношенню до конкурентного оточення або 
галузі;

– ресурсної, що сфокусована на процесі отри-
мання підприємствами унікальних матеріальних і 
нематеріальних активів та їх комбінацій, що фор-
мують стійкі конкурентні переваги шляхом ана-
лізу структури ресурсного потенціалу та виявлення 
напрямків його удосконалення;

– інституціональної, згідно з якою, джерелом 
конкурентних переваг підприємства його здатність 
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ефективно інтегруватися в навколишнє бізнес-сере-
довище, його інфраструктуру й інформаційне поле. 
При цьому економічна поведінка суб’єктів госпо-
дарювання визначається обмеженнями соціального 
характеру, людськими традиціями, цінностями, нор-
мами права тощо.

Таким чином, традиційна система забезпечення 
конкурентних переваг підприємства залежить від 
наявних ресурсів (матеріальних, фінансових, тру-
дових, маркетингових тощо), здатності пристосо-
вуватися до зміни ринкових умов та діяти у тісній 
взаємодії з іншими учасниками бізнес-середовища, 
задовольняючи стратегічні цілі діяльності.

Проте нині під впливом якісних змін в економіці 
суб’єкти господарювання повинні шукати нові дже-
рела конкурентних переваг, відповідно і виникають 
нові теоретичні концепції їх формування. Основні з 
них, представлено у табл. 1.

Вважаємо, що ключовою конкурентною перева-
гою підприємства є здатність до постійного розвитку, 
що досягається завдяки інтелектуалізації факторів 
виробництва, веденню інноваційної та науково-тех-
нічної діяльності, що дозволяє бути конкуренто-
спроможним на динамічному глобальному ринку 
в довгостроковій перспективі. Займати та утриму-
вати конкурентні позиції за таких умов можливо 
тільки шляхом безперервних удосконалень та виве-
дення на ринок нових видів продукції, що вимагає 
постійної уваги до світових інноваційних процесів 
та зростаючих потреб споживачів. Тому першочер-
говим завданням формування конкурентних переваг 
підприємства є розробка ефективної стратегії роз-
витку, що ґрунтується на результатах інтелектуаль-
ної діяльності, які проявляються у створенні нових 
видів продукції та впровадженні у виробничий про-
цес новітніх видів техніки та технологій, орієнтації 
на унікальні види діяльності та унікальну маркетин-
гову стратегію на ринку. 

У цьому контексті погоджуємося з міркуванням 
Климчук О.А. [2] щодо того, що парадигма сучасної 
теорії забезпечення конкурентних переваг повинна 
включати моделі підтримки конкурентних переваг на 
існуючих ринках та моделі розвитку майбутніх рин-
ків; стратегію розвитку конкурентоспроможності під-
приємства, розвиток людського капіталу та ефектив-
ного управління підприємством. Однак, переконані, 
що ці моделі повинні орієнтуватися на інновації, ство-
рені як самим підприємством, так і в результаті між-
народного науково-технічного співробітництва, адже 
нині в боротьбі за споживача виграють ті, хто, окрім 
якості товару,  орієнтуються на його наукоємність та 
новизну, яка матиме цінність в майбутньому.

Щоб інновація зумовлювала продукування конку-
рентних переваг у довгостроковій перспективі, важли-
вим є пошук та створення тих інновацій, які реально 
зможуть задовольнити зростаючі вимоги ринку та 
змінні вподобання споживачів, забезпечуючи конку-
рентні переваги. Тому для розуміння того, яка інно-
вація здатна підтримувати і нарощувати конкуренто-
спроможність підприємства, варто ураховувати:

– стан і тенденції розвитку цільового ринку;

– сучасні наукові й технологічно-інноваційні 
розробки; 

– інституційний вплив середовища діяльності 
можливості розвитку технологій конкурентів;

– матеріально-ресурсного й інтелектуального по- 
тенціалу власного підприємства;

– здатність до кооперації з науково-дослідними 
інститутами, інноваційними центрами, іншими під-
приємствами з метою синергічного співробітництва, 
націленого на зміцнення конкурентних переваг. 

Вважаємо, що в сучасних економічних умовах 
підвищення конкурентоспроможності на основі 
розвитку не можливе без участі в міжнародній інте-
грації та кооперації, яка є частиною неконфліктної 
інтегративної моделі конкурентної взаємодії в умо-
вах інноваційного розвитку економічної системи, 
властивої для нового типу конкуренції в глобальній 
економіці – «інноваційній конкуренції». Останнє 
пояснюється наявністю спільних економічних цілей 
різних суб’єктів господарювання та країн. За таких 
умов важливого значення для досягнення конкурен-
тоспроможності підприємств набуває міжнародне 
науково-технічне співробітництво та партнерство в 
конкурентних відносинах.

Таке співробітництво у рамках конкурентної вза-
ємодії є надзвичайно важливим для вітчизняних під-
приємств, які характеризуються низькою конкурен-
тоспроможністю на зовнішніх ринках. Міжнародна 
співпраця дозволить швидшими темпами та з мен-
шими затратами досягти конкурентних переваг від-
повідно до сучасної парадигми забезпечення конку-
рентоспроможності підприємства, адже за рахунок 
трансферу й впровадження інновацій та розвитку 
знань матиме здатність до ефективнішого вико-
ристання наявних виробничих ресурсів, зниженні 
собівартості, поліпшенні якості та розширенні асор-
тименту продукції, забезпеченні гнучкості виробни-
цтва, підвищенні рентабельності тощо.

Таким чином, сучасна парадигма формування 
конкурентних переваг, окрім традиційних включає 
інноваційно-технологічну та коопераційну концеп-
цію (рис. 1).

Висновки. На основі проведеного дослідження 
можна зробити наступні висновки:

– нині головною конкурентною перевагою під-
приємства на міжнародному ринку є здатність до 
постійного розвитку, який досягається завдяки інте-
лектуалізації факторів виробництва, веденню інно-
ваційної та науково-технічної діяльності;

– гарантувати якісний підхід до забезпечення 
міжнародної конкурентоспроможності дозволяє 
неконфліктна інтегративна моделі конкурентної вза-
ємодії у формі міжнародного науково-технічного 
співробітництва;

– нова парадигма гарантування конкурентоспро-
можності підприємства на внутрішньому та міжна-
родному ринку, окрім ресурсної, ринкової та інсти-
туціональної концепції формування конкурентних 
переваг, включає інноваційно-технологічну та гло-
бально-коопераційну. Оскільки за рівних ринкових та 
інституційних умов та наявності однакових ресурсів 
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Таблиця 1
Особливості сучасних концепцій формування конкурентних переваг на глобальному ринку

Назва підходу 
(автор) Особливість

Конкурентне позиціювання 
(М. Портер)

Конкурентна перевага досягається за рахунок вигідної позиції компанії в 
галузі, до якої належить підприємство. Воно аналізує сильні сторони конку-
рентів у галузі, обирає відповідну родову стратегію та розміщує діяльність 
таким чином, щоб підтримати свою родову стратегію.

«Ланцюжок вартості» 
(М. Портер)

Конкурентна перевага досягається за рахунок пошуку «вузьких місць» у пев-
них ланках діяльності підприємства з метою отримання нижчих витрат або 
можливості диференціації товару.

Орієнтація на споживача
(Дж. Дей, Р. Венслі)

Доцільно використовувати за умови наявності різних потреб споживачів, які 
звертають увагу на якість та унікальні властивості товару. Основним мето-
дом посилення конкурентних позицій є диференціація товару.

Орієнтація на конкурента
(Дж. Дей, Р. Венслі)

Підхід заснований на стратегії і тактиці протидії конкурентам. В рамках під-
ходу може використовуватися два способи досягнення конкурентних пере-
ваг: лідерство за витратами та сукупність дій щодо погіршення якості конку-
рентного середовища.

Фокус на матеріальні  
і нематеріальні ресурси
(Е. Пенроуз,  
Р. Румельт та ін.)

Увага акцентується на розвитку внутрішніх можливостей фірми, які є комп-
лексом матеріальних і нематеріальних активів, що перетворюються в єдину 
систему завдяки спільним інтерпретаціям.

Динамічний підхід до розвитку 
здібностей компанії
(К. Прахалад, Г. Хемел)

Джерелами переваги фірми над конкурентами є ключові компетенції – гли-
боко вкорінені здібності, які сприяють розвитку найуспішніших видів діяль-
ності.

Управління знаннями
(Г. Бекер, І. Нотаки,
Г. Такеучи та ін.)

Значна увага приділяється знанням, як джерелу створення конкурентних 
переваг за рахунок отримання інформації про стан внутрішнього та зовніш-
нього середовища та відносин між ними.

Організації, що самонавчаються
(П. Сендж, Б. Брейем,
М. Румизен та ін.)

Головна конкурентна перевага – інтелектуальний капітал, який формується 
на основі прирощення знань, які затребувані практикою, шляхом виперед-
ження в підготовці, навчанні й розвитку персоналу. Центральну роль відіграє 
організаційне навчання.

Вибір стратегії в
межах «ціннісних
дисциплін»
(М. Тресі, Ф. Вірсема)

Увага акцентується на визначенні сильних сторін підприємства та побудові 
конкурентних переваг у межах трьох «ціннісних дисциплін»: продуктове 
лідерство, операційні переваги виробничих процесів або тісні відношення із 
клієнтами та прийоми їх обслуговування.

Інноваційний
Потенціал підприємства
(М. Портер, Г. Хемел,
К. Прахалад, К. Кристенсен  
та ін.)

Конкурентні переваг підприємства формуються на базі інноваційної спря-
мованості, яка передбачає впровадження інновацій у всі сфери діяльності 
підприємства.

Управління відношеннями  
з бізнес-партнерами
(Дж. Хемел, К. Прахалад,
Р. Холл й ін.)

Робить акцент на необхідності пошуку можливостей партнерських відно-
син (співробітництва) замість конкуренції у зв’язку з тим, що досягнення 
конкурентних переваг підприємства може ґрунтуватися не лише на власних 
можливостях, але й на можливостях бізнес-партнерів, які разом формують 
ланцюг чи мережу, в яких функціонує це підприємство.

Теорія екосистем (коеволюція) 
(Дж.Ф. Мур)

В основі стратегії підприємства, яке є елементом еко-системи, лежать тісні 
виробничі зв’язки з партнерами, полегшення доступу до ресурсів всіх видів, 
визначення того, що доцільно проводити в більшому масштабі, які напрямки 
бізнесу слід фінансувати.

Теорія соконкуренції
(А.М. Бранденбургер,
Б.Дж. Нейлбафф)

У бізнесі немає фатальної неминучості виграшу одних і програшу інших, 
отримувати вигоду можуть багато учасників. Запропоновано застосовувати 
теорію ігор, що дозволяє, на їхню думку, проводити гнучкі комбінації:

Формування ринків
майбутнього на основі  
інтелектуального лідерства
(К. Прахалад,  Г. Хемел)

Компаніям необхідно зробити акцент на розвитку довгострокових компетен-
цій та отриманні інтелектуального лідерства. Стратегія повинна займатися 
не «підгонкою» компанії до її зовнішнього середовища, а створенням роз-
риву між її поточними можливостями і прагненнями. 

Стратегія блакитного  
океану  
(Чан Кім У., Р. Моборн)

Передбачає пошук вільної ринкової ніші (блакитного океану), яку фірма 
створює шляхом концентрації на ключових для споживачів критерії вибору 
і оцінки продукту.

Джерело: [7, с. 509]
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вони дозволяють підприємству створити чи отримати 
відмінні ознаки, унікальні можливості для діяль-
ності та виробництва унікальної продукції/послуги.

Таким чином, сучасна парадигма забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств на міжнарод-
них ринках передбачає, що основними чинниками 

формування стійких конкурентних переваг на дов-
гострокову перспективу є здатність до розвитку за 
рахунок інновацій, нових знань та технологій, які є 
джерелом якісних перетворень й становлять основу 
економічного зростання, а також можливість до 
співробітництва з метою інноваційної діяльності.

Рис. 1. Сучасна парадигма формування конкурентних переваг підприємства  
на міжнародних ринках: концептуальний підхід 
Джерело: удосконалено автором.
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Джерелами конкурентної переваги підприємства є 
виняткове поєднання її ресурсів, як матеріальних, 
так і нематеріальних, та управління ними. 

Конкурентоспроможність підприємства залежить 
від специфіки галузі, виду й масштабу конкурен-
тної боротьби, а також від його поведінки на 
ринку. 

Джерелом конкурентної переваги є інтеграція 
підприємства в навколишнє бізнес-середовище, 
його інформаційне поле і систему галузевих і 
ринкових зв’язків. 

Глобально-
коопераційна 

Інноваційно-
технологічна 

Передбачає співробітництво між різними учас-
никами бізнес-середовища за умови збереження 
автономності кожної зі сторін. При цьому для 
підприємством відкриваються можливості: вико-
ристання конкурентних переваг партнера, по-
силення власних конкурентних переваг за рахунок 
удосконалення своєї діяльності/продукції/послуг 
та розширення доступу до ресурсів, нових ринків, 
знань тощо. Водночас, взаємодія підприємств фор-
мує нові конкурентні переваги за рахунок ефекту 
синергії. 

Конкурентні переваг підприємства формуються на 
базі інноваційної спрямованості й технологічної 
модернізації підприємства, яка передбачає не  
впровадження інновацій чи новітніх технологій у 
всі сфери його діяльності, а також розробки інно-
ваційної продукції/послуги досі не відомої, але в 
перспективі цінної для споживача. 
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У статті розглядається сутність поняття «якість управління», де суб’єктом управління виступає система управ-
ління з комплексом функцій (планування, організація, мотивація, оцінка та контроль). Об'єктом управління 
є підприємство з комплексом господарських функцій (постачання, виробництво, збут, тощо), а функції, що 
забезпечать взаємодію із зовнішнім середовищем – маркетинг, виробництво, фінанси, логістика, інновації 
та інвестиції, кадри, виступають складовими якості управління промисловим підприємством. Мета якості 
управління полягає в максимізації загального інтегрального показника від ступеня актуалізації, зосеред-
ження, узгодженості, лабільності та дієздатності  підприємства. Оцінювання якості управління промисло-
вим підприємством здійснюється на основі локальних інтегральних показників, та в сукупності становлять 
загальний інтегральний показник якості управління підприємством, що оцінюється за допомогою шкали 
Харрінгтона.
Ключові слова: якість управління, оцінювання якості управління промисловим підприємством, цілеспря-
мована якість управління підприємством, функціональна організованість, інтегральний показник якості 
управління.
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В статье рассматривается сущность понятия «качество управления», где субъектом управления выступает 
система управления с комплексом функций (планирование, организация, мотивация, оценка и контроль).  
Объектом управления является предприятие с комплексом хозяйственных функций (снабжение, производство, 
сбыт и т.д.), а функции, которые обеспечат взаимодействие с внешней средой – маркетинг, производство, 
финансы, логистика, инновации и инвестиции, кадры выступают составляющими качества управления про-
мышленным предприятием. Цель качества управления состоит в максимизации общего интегрального показа-
теля от степени актуализации, сосредоточение, согласованности, лабильности и дееспособности предприятия. 
Оценка качества управления промышленным предприятием осуществляется на основе локальных интеграль-
ных показателей, и в совокупности составляют общий интегральный показатель качества управления пред-
приятием, оценивается с помощью шкалы Харрингтона.
Ключевые слова: качество управления, оценка качества управления промышленным предприятием, целе-
направленное качество управления предприятием, функциональная организованность, интегральный показа-
тель качества управления.

The article considers the essence of the concept of «quality management», where the subject of management is a 
management system with a set of functions (planning, organization, motivation, evaluation and control). The object of 
management is an enterprise with a set of economic functions (supply, production, sales, etc.), and the functions that 
ensure interaction with the external environment – marketing, production, finance, logistics, innovation and invest-
ment, personnel are components of industrial enterprise management. The purpose of management quality is to maxi-
mize the overall integrated indicator of the degree of actualization, concentration, consistency, lability and efficiency 
of the enterprise. The assessment of the quality of industrial enterprise management is carried out on the basis of local 
integrated indicators, and together constitute a general integrated indicator of the quality of enterprise management, 
which is assessed using the Harrington scale.
Keywords: quality of management, assessment of quality of management of the industrial enterprise, purposeful 
quality of management of the enterprise, functional organization, an integral indicator of quality of management.

Постановка проблеми. На цей час у національ-
ній економіці відбувається становлення конкурент-
ного середовища як всередині країни, так і на ринках 
Європейського союзу, яке вимагає від вітчизняних 
промислових підприємств пошуку нових форм 
ведення конкурентної боротьби, підвищення ефек-
тивності виробничо-збутової діяльності загалом. 
Реалізація цих заходів у комплексі визначає високі 
вимоги до забезпечення якості управління  промис-
ловим підприємством. Важливою умовою вирішення 
складних проблем підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства є використання концепції страте-
гічного планування, що дозволяє формувати складні 
адаптивні механізми пристосування підприємства 
до нестабільних ринкових умов. Саме тому про-
блеми забезпечення якості управління  промисловим 
підприємством набуває все більшої актуальності та 
потребує додаткового дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти якості управління 
промисловим підприємством, оцінювання якості 
управління промисловими підприємствами роз-
глядають такі вчені як І.В. Гонтарева, І.С. Грозний,  
Дж. Джуран, Г.О. Дудукало, А.В. Кайдалова, Т.В. Ка- 
лита, В.С. Пономаренко, І.В. Сіменко, М.С. Солодка, 
А.В. Строкович та інші [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11]. 

Мета дослідження. Проаналізувати теоретичні 
та обґрунтувати практичні аспекти оцінювання 
якості управління промисловими підприємствами.

Виклад основного матеріалу. В роботі буде 
розумітися, що суб’єктом управління виступає 
система управління з комплексом функцій (плану-
вання, організація, мотивація, оцінка та контроль). 
Об’єктом управління є підприємство з комплексом 
господарських функцій (постачання, виробництво, 
збут, тощо), а  функції, що забезпечать взаємодію із 

зовнішнім середовищем – маркетинг, виробництво, 
фінанси, логістика, інновації та інвестиції, кадри.

Управління має актуалізувати (зробити дієздат-
ним) весь комплекс функцій, домогтися їх суміс-
ності в інформаційному, матеріальному, техніч-
ному і фінансових планах, зосередити в напрямку 
досягнення загальних основних цілей, знаходити і 
усувати дисфункції у взаємодії. Звідси мета якості 
управління полягає в максимізації інтегрального 
показника від ступеня актуалізації, зосередження, 
узгодженості, лабільності та дієздатності підпри-
ємства. На рис. 1 представлено загальну мету якості 
управління підприємством.

Аналізуючи рис. 1, необхідно зазначити, що 
локальні цілі в даному випадку – це інтегральні 
показники за кожною сферою діяльності підприєм-
ства, тобто функції забезпечення взаємодії із зовніш-
нім середовищем. Чим ближчі напрямки локальних 
цілей до 1, тим більш сумісні зусилля до досягнення 
спільної мети, тобто до досягнення загальної цілі, до 
досягнення найвищого рівня якості управління під-
приємством.

Ціледосягнення здійснюють, виявляючи доміну-
ючу потребу підприємства та ухвалюючи рішення 
щодо можливості та способу її задоволення. В про-
цесі ухвалення рішення необхідно враховувати аль-
тернативи, приймати раціональний варіант рішення 
та здійснювати реалізацію цього рішення. 

Умовно етапи досягнення цілеспрямованої якості 
управління можна розділити на виявлення доміную-
чої проблеми, вибір способу їх задоволення та саме 
управління реалізацією досягнення цілеспрямова-
ності якості управління підприємством.

Процес об’єктивізації цілей відбувається на всіх 
етапах забезпечення цілеспрямованої діяльності 
підприємства щодо забезпечення якості управління 
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підприємством. Доступний ступінь об’єк-
тивізації в першу чергу пов’язаний з 
виявленням реальних потреб суспільства, 
підприємства та його персоналу. Підпри-
ємство створюється для виробництва това-
рів та послуг, що задовольняють потреби 
суспільства, тому будь-яка об’єктивно 
необхідна мета підприємства повинна відо-
бражати його зовнішню функцію. Вияв-
лення та формування суспільних потреб є 
обов’язковим елементом якості управління 
підприємством, тому необхідно розглядати 
потреби як зовнішніх, так і внутрішніх 
стейкхолдерів підприємства. 

Після визначення етапів досягнення 
цілеспрямованості якості управління під- 
приємством, необхідно налаштувати уп- 
равління підприємством таким чином, 
щоб цілеспрямованість була спланована, організо-
вана, мотивована, контролююча, спрямована на сво-
єчасність, узгодженість та оперативність досягнення 
загальної мети,  а загальна мета повинна бути забез-
печена функціональною організованістю усіх функ-
цій управління підприємством. Формуючи систему, 
що поєднує у просторі та часі в необхідних пропо-
рціях різні ресурси, необхідно, щоб всі елементи 
взаємодіяли між собою, утворюючи єдність функ-
ціональних характеристик за рахунок певної орга-
нізації. За загальносистемним принципом функці-
ональності, функція, що ефективно реалізовується, 
повинна мати пріоритет щодо як структур, так і про-
цесів [1; 6; 7; 10]. 

Функціональна організованість представляє со- 
бою комплекс робіт зі створення підприємства, фор-
мування структури і системи менеджменту, забез-
печення його діяльності всім необхідним. Метою 
функціональної організованості є забезпечення ви- 
сокого рівня організованості діяльності підприєм-
ства. Для забезпечення високого рівня організова-
ності будь-якої діяльності необхідно, щоб вона була 
спроектована, націлена, регламентована, нормована, 
забезпечена необхідними інструкціями, інформа-
цією і ресурсами, здійснювалася за раціональною 
для певних умов технологією. 

Цілісною признається та система, в якій кожен 
елемент пов’язаний з рядом інших елементів, вне-
сення змін в параметри будь-якого одного елемента 
викликають необхідність внесення змін в інший 
параметр.

Підтримка, як нормального функціонування, так і 
стійкого розвитку системи вимагає її регуляції – ней-
тралізації виникаючих дисфункцій. Надалі замість 
терміну «регуляція» буде використано вживаніший 
в економіці і менеджменті термін «управління», під 
яким розуміється цілеспрямоване формування пове-
дінки системи і її елементів [10, с. 183]. 

Управління стабілізує або змінює організованість 
системи в потрібному напрямі і, відповідно, впли-
ває на її ефективність. Зокрема, за рахунок управ-
ління можна досягти адаптації системи до зовніш-
нього середовища, що змінюється. Управління в 

соціально-економічній системі має на увазі при-
йняття і реалізацію або одноразового рішення або 
їх ланцюжка, прийнятих особисто або колективом 
менеджерів. У теорії ухвалення рішень суб’єкт управ-
ління називається особою, котра приймає рішення. 
Управління – одна з форм виробничих стосунків, що 
супроводжується вертикальним розподілом праці. 
З одного боку, оскільки об’єктом стосунків є трудова 
діяльність, то управлінські стосунки виступають як 
економічні стосунки. З іншого боку, оскільки трудову 
діяльність здійснюють люди, то управлінські сто-
сунки виступають як соціальні стосунки. Але існує 
і третя сторона управлінських стосунків. Офіційно 
суб’єкт управління підприємством організаційно і 
юридично оформлюється у вигляді ієрархічної струк-
тури посад. Проте управлінську діяльність може здій-
снювати лише фізична особа з його індивідуальним 
розумінням своїх обов’язків і можливістю їх викону-
вати. Тому необхідно говорити також про морально-
психологічний аспект управлінських стосунків. Пред-
метом і продуктом управлінської праці є інформація. 
Функціонування підприємства описується за допо-
могою матеріально-енергетичних і фінансових показ-
ників, проте якість цього функціонування і стійкість 
розвитку виробничої системи багато в чому визна-
чається процесами здобуття і переробки інформації. 
Відомості про об’єкт управління і зовнішнє серед-
овище сприймаються підсистемою, що управляє, 
переробляється відповідно до тієї або іншої мети 
управління за різним алгоритмом і у вигляді дій, що 
управляють, передаються на об’єкт управління. 

Отже, циркулююча в системі інформація підроз-
діляється на три типи: а) що інформує, спрямовану до 
суб’єкта управління від об’єкта управління і зовніш-
нього середовища; б) що управляє, спрямовану по 
рівнях ієрархії від суб’єкта до об’єкта управління; 
в) що перетворює алгоритми переробки, зовнішні і 
внутрішні бази знань і інші умови, що визначають 
поведінку суб’єкта управління.

До того ж діє позитивний зворотний зв’язок між 
інформацією, що надходить, накопиченням апріор-
ної інформації і властивостями алгоритму перетво-
рення інформації у суб’єкта управління.

Рис. 1. Загальна ціль якості управління  
промисловим підприємством 

 
IQ – загальна мета; 
I1, 2, 3…In – локальні цілі. 
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Сама інформація як засіб управління, має потен-
ційний характер і майже завжди має бути пере-
творена в матеріальні, енергетичні або фінансові 
чинники дії на виробничий процес. Фактично управ-
ління здійснюється шляхом дії на об’єкт за рахунок 
варіювання параметрів вхідних потоків ресурсів, 
корекції режимів перебігу процесів їх трансфор-
мації, введенням або виведенням елементів, змі-
ною конфігурації і змісту зв’язків між елементами 
тощо. Здебільшого під час управління підприєм-
ством використовується принцип зворотного зв’язку. 
Управління з використанням принципу зворотного 
зв’язку називається управлінням по замкнутому 
циклу. Для цього вигляду управління велику, а пере-
важно і вирішальну, роль має здобуття інформації 
про результати управління. За наявності цієї інфор-
мації рішення про управлінські дії істотно зале-
жить від результатів управління. Виходить замкнуте 
коло: причина, що спричиняє зміну стану об’єкта 
управління, ставиться в залежність від того, який 
результат вона спричиняє. Проте спрямованість цих 
зв’язків буде різна. У першому випадку діятимуть 
негативні зворотні зв’язки, які протидіють тенденції 
зміни будь-яких параметрів, і, відповідно, підтри-
мують порядок, що склався. У другому, позитивні 
зворотні зв’язки зберігають і підсилюють виникаючі 
тенденції і переводять систему в новий стан. Зворот-
ний зв’язок може бути позитивним або негативним 
залежно від того, підсумовується вихідна змінна з її 
вхідною зміною або віднімається з неї. Якщо сигнал 
зворотного зв’язку пропорційний сталому значенню 
вихідної величини і не залежить від часу і швидко-
сті її зміни, то такий зворотний зв’язок називається 
жорстким. Сигнал гнучкого зворотного зв’язку про-
порційний швидкості зміни вихідної величини. 
Мірою величини зворотного зв’язку слугує коефіці-
єнт посилення зворотного зв’язку, тобто відношення 

відхилення параметра, що регулюється, до потуж-
ності сигналу управління [10].

Оцінювання рівня якості управління промисло-
вим підприємством передусім вимагає проведення 
ґрунтовного аналізу сучасного стану діяльності під-
приємств. З цією метою був проведений аналіз стану 
якості управління пятьма машинобудівними підпри-
ємствами м. Харкова. За період 2010–2019 рр. було 
проаналізовано дані п’яти промислових підприємств 
Харківської області.

Для об’єктивності визначення рівнів якості 
управління підприємствами окремі показники, було 
агреговано в один інтегральний (табл. 1).

Залежно від досягнутих результатів підприєм-
ством щодо якості управління можна робити висно-
вки щодо визначення його рівня. Одним із способів 
визначення рівня є застосування шкали Харрінг-
тона, яка встановлює відповідність між якісною 
оцінкою параметра та його кількісним значенням 
та має універсальне застосування. В табл. 2 пред-
ставлено інтервальні значення функції бажаності та 
лінгвістична оцінка [4; 8; 9]. Чим ближче значення 
інтегрального показника рівня якості управління до 
1, тим вище рівень на аналізованому підприємстві. 
Виходячи з табл. 1 і 2, всі аналізовані підприємства 
можна віднести до з «добрим», «задовільним», або 
«поганим» рівнем якості управління.

Рівень якості управління підприємством пропо-
нуємо визначати за допомогою універсальної шкали 
Харрінгтона залежно від значення комплексного 
інтегрального показника  (I) (табл. 3).

Результати проведеного дослідження дають змо- 
гу сформувати систему заходів щодо підвищення 
рівня якості управління підприємством (табл. 3). 
Систематизація нових пропозицій щодо підвищення 
якості управління підприємством буде представлена 
в наступних дослідженнях.

Таблиця 1
Результати інтегральних показників якості управління машинобудівних підприємств  
Харківської області за період 2010–2019 рр.

Номер  
підприємства

Рік

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 0,415 0,429 0,451 0,443 0,458 0,523 0,743 0,761 0,762 0,751
2 0,264 0,289 0,168 0,321 0,317 0,3 0,992 0,892 0,873 0,892
3 0,365 0,312 0,384 0,299 0,412 0,319 0,750 0,738 0,741 0,737
4 0,2 0,18 0,154 0,156 0,162 0,174 0,701 0,607 0,601 0,603
5 0,458 0,464 0,457 0,599 0,213 0,570 0,514 0,513 0,504 0,521

Таблиця 2
Шкала Харрінгтона 

Лінгвістична оцінка Інтегральні значення функції бажаності
Дуже добре 1,00 – 0,80
Добре 0,80 – 0,63
Задовільно 0,63 – 0,37
Погано 0,37 – 0,20
Дуже погано 0,20 – 0,00
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Висновки. Якість управління підприємством в 
сучасних ринкових умовах здійснюється під впли-
вом чинників, які можуть впливати на загальну її 
ефективність. Проаналізувавши якість управління 
п’ятьма промисловими підприємствами, слід зазна-
чити, що підприємство має прагнути до постій-
ного розвитку, тобто бути націленим на значну 

та абсолютну ефективність, мінімізувавши вплив 
ринкових чинників та підвищувати рівень ефектив-
ності діяльності всіх його складових. Загалом якість 
управління всіма аналізуючими підприємствами зна-
ходиться в межах норми, за рахунок значної ефек-
тивності відповідних складових комплексу якості 
управління промисловим підприємством.

Таблиця 3
Рівні якості управління підприємством відповідно до шкали Харрінгтона

Інтервали  
шкали 

Харрінгтона  
(значення I)

Рівень якості  
управління підприємством

Характеристика рівнів якості  
управління підприємством

(0,8 – 1] Абсолютна якість управління  
підприємством

Високий ступінь ефективності усіх напрямів  
(елементів) якості управління 

(0,63 – 0,8] Значна якість управління  
підприємством

Висока ефективність більшості напрямів якості  
управління

(0,37 – 0,63] Нормальна якість управління  
підприємством

Ефективність деяких складових комплексу якості 
управління

(0,2 – 0,37] Помірна якість управління  
підприємством

Розвиток (перевага) лише однієї складової комплексу 
якості управління

(0 – 0,2] Низька (критична) якість  
управління підприємством

Низький рівень ефективності усіх напрямів комплексу 
якості управління
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Статтю присвячено комплексному аналізу теоретичних та практичних аспектів формування стратегій в аграр-
них підприємствах. Теми дослідження розкрита на основі проведених досліджень щодо головних умов та тен-
денцій реалізації стратегічних рішень в аграрних підприємствах України. Актуальність дослідження визна-
чається тим, що стратегії відіграють ключову роль в забезпеченні успішної діяльності підприємств. Також 
встановлено, що в основі механізму реалізації стратегічних рішень має бути швидка і адекватна реакція під-
приємства на зміну умов функціонування. На підставі проведених досліджень визначено основні напрямки 
реалізації стратегії для аграрного підприємства, обґрунтовано місце основних стратегій в системі менедж-
менту для аграрних підприємств.
Ключові слова: стратегічне забезпечення, аграрне підприємство, стратегія, ефективність управління, страте-
гічна зона господарювання.

Статья посвящена комплексному анализу теоретических и практических аспектов формирования стратегий 
в аграрных предприятиях. Темы исследования раскрыта на основе проведенных исследований относительно 
главных условий и тенденций реализации стратегических решений в аграрных предприятиях Украины. Акту-
альность исследования определяется тем, что стратегии играют ключевую роль в обеспечении успешной дея-
тельности предприятий. Также установлено, что в основе механизма реализации стратегических решений 
должно быть быстрая и адекватная реакция предприятия на изменение условий функционирования. На осно-
вании проведенных исследований определены основные направления реализации стратегии для аграрного 
предприятия, обосновано место основных стратегий в системе менеджмента для аграрных предприятий.
Ключевые слова: стратегическое обеспечение, аграрное предприятие, стратегия, эффективность управления, 
стратегическая зона хозяйствования.

The article is devoted to a comprehensive analysis of theoretical and practical aspects of strategy formation in agricul-
tural enterprises. Research topics are revealed on the basis of research on the main conditions and trends in the imple-
mentation of strategic decisions in agricultural enterprises of Ukraine. The relevance of the study is determined by the 
fact that strategies play a key role in ensuring the success of enterprises. It is also established that the mechanism of 
implementation of strategic decisions should be based on a rapid and adequate response of the enterprise to changes 
in operating conditions. On the basis of the conducted researches the basic directions of realization of strategy for the 
agrarian enterprise are defined, the place of the basic strategies in a management system for the agrarian enterprises 
is proved.
Keywords: strategic support, agricultural enterprise, strategy, management efficiency, strategic management zone.
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Постановка проблеми. Світова економічна 
криза, що усе сильніше впливає на українську еко-
номіку, особливо в умовах пандемії COVID-19, у 
черговий раз підтверджує актуальність з’ясування 
акценту соціально-економічного розвитку країни 
в сфері вітчизняного аграрного виробництва і його 
основи – аграрних підприємств. Обумовлена кризою 
помилкова орієнтація на короткострокові програми 
розвитку у своїй основі не здатні забезпечити їх еко-
номічний ріст, оскільки спрямовані винятково на 
локалізацію втрат у період кризи.

Таким чином, реалізація комплексних заходів не 
заперечує необхідність розробки стратегії перспек-
тивної політики економічного росту аграрних підпри-
ємств. При цьому сучасна світова економічна криза 
в силу своєї специфіки істотно ускладнює й без того 
непростий процес формування й реалізації стратегії 
перспективної політики економічного росту україн-
ських аграрних підприємств, які багато в чому розгу-
били свій виробничий потенціал і по цьому втратили 
конкурентоздатність на світовому ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналізом і дослідженням основних питань реаліза-
ції стратегії займалися як вітчизняні, так і зарубіжні 
вчені. Зокрема, теоретико-методологічні основи 
були закладені такими вітчизняними вченими як 
Василенко В.А., Ткаченко Т.І. [3], Шершньова З.Є., 
Оборська С.В. [7] та іншими, які досліджували у 
своїх працях ефективність різноманітних підходів 
та механізмів реалізації стратегії. У їхніх працях 
наведена значна кількість різних визначень цього 
поняття, які відображають ті чи інші його головні 
аспекти та особливості реалізації стратегій в аграр-
них підприємствах. Серед зарубіжних вчених, ваго-
мий внесок у розроблення й удосконалення меха-
нізмів реалізації стратегічних рішень Ансоф І. [1], 
Портер М. Однак, не дивлячись на значну кількість 
досліджень і досягнень науковців у даній сфері, про-
блема удосконалення механізму реалізації страте-
гічних рішень, особливо в аграрних підприємствах 
залишається недостатньо висвітленою і передбачає 
подальше вдосконалення

Мета дослідження. Мета статі полягає у фор-
муванні цілісного та ефективного механізму фор-
мування та реалізації стратегій на основі теорети-
ко-методологічних відомостей стратегічного пла- 
нування та розробка стратегій відповідно до страте-
гічних зон господарювання аграрного підприємства 
з метою стабілізування діяльності і одержання необ-
хідного поштовху для подальшого розвитку аграр-
ного сектору країни

Виклад основного матеріалу. Розраховуючи на 
успіх у ринковому середовищі, аграрне підприєм-
ство повинно мати надійну стратегію і гнучку так-
тику дій. Рано чи пізно через велику кількість факто-
рів (появу сучасних технологій і нових конкурентів, 
зміну уподобань споживачів) доведеться змінити 
концепцію існування діяльності підприємства, про-
водячи та аналізуючи дослідження ринку, потреб 
споживачів, організації виробництва та збуту това-
рів, здатних задовольнити ці потреби.

Тому запропоновано основні етапи дослідження 
стратегічного забезпечення функціонування аграр-
них підприємств (рис. 1). 

Результати досліджень дадуть змогу провести ана-
ліз ринку, вимірювання та прогнозування попиту і 
чинників, які його визначають; визначати способи та 
шляхи завоювання ринку або сегмента ринку та розра-
хувати ефективність впливу стратегічних інструментів.

Саме тому актуальною бачиться побудова та ефек-
тивне функціонування системи стратегічного дослі-
дження для управління асортиментною, ціновою, кому-
нікативною політикою аграрного підприємства [6].

Мета даної пропозиції полягає у підготовці досто-
вірної аналітичної інформації, яка є необхідною і 
достатньою для прийняття рішень щодо підвищення 
стратегічного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств.

Поряд з діагностичною функцією економічного 
аналізу, яка виявляє ознаки невідповідності отри-
маних результатів стратегічного забезпечення його 
теоретичній величині, існує пошукова функція, зав-
дання якої полягає в обґрунтуванні рекомендацій 
щодо ефективного стратегічного забезпечення. 

Дослідження економічного потенціалу, аналіз 
діючих в аграрних підприємствах системи управ-
ління, оцінка сильних і слабких сторін діяльності 
підприємства, а також загроз і можливостей його 
розвитку з боку зовнішнього середовища на основі 
SWOT-аналізу дозволили визначити основні страте-
гічні зони господарювання для підприємства [4].

Такими зонами господарювання є: маркетингова 
політика, виробничий менеджмент і управління пер-
соналом (рис. 2).

У складі маркетингової політики для аграрних 
підприємств пропонується здійснити комплекс захо-
дів, що пов’язані з покращенням збуту продукції, її 
конкурентоспроможності, застосуванням системи 
гнучких цін. Головними діями в цій сфері можуть 
бути поглиблене вивчення ринку збуту з метою 
пошуку нових покупців, підвищення конкуренто-
спроможності продукції на основі розробки і впро-
вадження менеджменту якості, застосування осо-
бливої цінової стратегії і тактики, що спрямована на 
розширення ринків збуту за рахунок зниження цін за 
умови відшкодування поточних витрат.

У сфері управління персоналом в підприємстві 
пропонується провести раціоналізацію кадрової 
політики за рахунок внутрішніх переміщень, про-
вести зміни у штатному розкладі підприємства шля-
хом введення нових посад маркетингової служби, 
уповноваженого з якості, фінансиста; управління 
персоналом слід здійснювати на основі принципів 
менеджменту якості.

Таким чином, ми визначили основні стратегії, 
придатні для застосування в управлінні аграрного 
підприємства. Для успіху даних стратегій суттєве 
значення мають умови, з яких складаються потен-
ційні можливості управління підприємством.

Розглянемо тепер головні стратегії аграрного під-
приємства, що випливають із основних цілей під-
приємства (табл. 1).
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Рис. 1. Етапи проведення дослідження стратегічного забезпечення в аграрних підприємствах
Джерело: власна розробка
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Одним із найважливіших аспектів повної стра-
тегії організації є її стратегія конкуренції. У табл. 2 
представлені деякі основні види стратегій, які роз-
робляються для різних типів операцій.

Однак різні за спеціалізацією організації можуть 
конкурувати за трьома основними характеристиками 
товарів чи послуг, які вони виробляють: якість – 
показниками якості є відповідність характеристик 
продукту до вимог та зручність для використання 
замовником за призначенням; ціна – відповідність 
вартості продукту можливостям реальних та потен-
ційних клієнтів, а також, її прийнятність у порівнянні 
з якістю або іншими співвідношеннями «ціни та 
якості» подібної продукції, що є на ринку; наявність 
або можливість створення організацією продукції в 
межах прийнятного, конкурентно-необхідного часу. 
Щоб досягти успіху на ринку, продукт повинен від-
повідати всім трьом характеристикам.

Оскільки операційна функція відіграє важливу 
роль у здійсненні стратегії, будучи тою частиною 
організації, що створює товари та надає послуги, які 
купують кінцеві споживачі, велике значення вона 

має й при формуванні стратегії організації, як це 
показано на рис. 3. 

Операційна функція встановлює рівень якості як 
на продукцію, що виробляється, так і на послуги, 
що надаються, а також залучає більшу частину 
людських та капітальних ресурсів організації. Так, 
переважна частина вартості продукту створюється 
під час процесу трансформації, і ця вартість впли-
ває на формування ціни та, в подальшому, величину 
прибутку. Із рештою, здатність операційної функції 
виготовляти товари або надавати послуги визначає, 
значною мірою, здатність організації виготовляти 
або мати потрібну кількість продукції для того, щоб 
дотримуватися зобов’язань із поставок.

Сильні та слабкі сторони операційних процесів 
організації мають великий вплив на успіх повної 
стратегії організації, тому при її формулюванні пови-
нні бути повністю враховані можливості операцій. 
Одним із шляхів отримання реальної інформації про 
можливості функціональних областей організації є 
залучення лінійних менеджерів до процесу страте-
гічного планування. 

Таблиця 1
Характеристика цілей і стратегій аграрного підприємства

Цілі Стратегія
1. Підтримання завойованого сегменту 
ринку і розширення його обсягів за  
рахунок диверсифікації виробництва, 
підвищення якості продукції.

1.1. Впровадження менеджменту якості;
1.2. Розширення маркетингової діяльності;
1.3. Впровадження інноваційних рішень і технологій.

2. Оптимізація використання земельних 
ресурсів підприємства

2.1. Застосування енергозберігаючих технологій у виробництві;
2.2. Повне завантаження виробничих потужностей;
2.3. Оптимізація посівних площ культур

3. Нарощення обсягів прибутку і  
ефективний його розподіл

3.1. Залучення кредитних фінансових ресурсів на освоєння нових 
видів продукції;
3.2. Жорсткий контроль за станом дебіторської заборгованості  
і підвищення рівня пот очної заборгованості

Джерело:власна розробка

Таблиця 2
Стратегії, пов’язані з різними типами діяльності аграрного підприємства
Тип операції Тип продукту Характеристика процесу Ринкова стратегія
Надання 
послуг
Проект
Виготов-
лення 
товарів на 
замовлення

Створення продукту 
(товару або послуги) 
відповідно до вимог 
замовника

Залучення спеціалістів широкого 
профілю та використання універ-
сального обладнання; акценту-
вання уваги на якості, гнучкості та 
правильно організованому плану-
ванні роботи на початкових етапах

Продавати можливості та здатності 
організації, які можуть змінюватися  
відповідно до побажань споживачів; 
підвищення якості роботи та досяг-
нення мінімальних термінів поставки

Масове 
обслугову-
вання

Надання стандарти-
зованих послуг

Використання спеціального облад-
нання 

Продавати характеристики послуг, які 
користуються попитом

Виробничий 
процес

Виробництво про-
дукції, спроектова-
ної відповідно до 
ідентичних вимог 
великої кількості 
потенційних спожи-
вачів

Залучення працівників, які мають 
вузьку спеціалізацію та викорис-
тання спеціального обладнання 
(можливо, з елементами автома-
тизації); акцентування уваги на 
ефективності та контролі витрат; 
налагоджена система дистрибуції, 
що завжди має запаси необхідної 
продукції 

Продавати характеристики товару, що 
користуються попитом, які вже влас-
тиві продуктові плюс відповідність 
ціни, наявності та обслуговування. 
Дослідження ринку є дуже важли-
вим для забезпечення відповідності 
характеристик продукції вимогам 
ринку

Джерело: власна розробка
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Плановий відділ підприємства збирає та передає 
інформацію про економічний стан, технологічний 
розвиток організації, діяльність конкурентів тощо. 
Лінійні менеджери аналізують ситуацію та вносять 
пропозиції стосовно дій організації в умовах, що 
склалися. Однією з причин потреби в складанні 
довготермінових планів є необхідність розрахунку 
можливостей організації у відповідності із змі-
ною умов. Прийняття рішень у таких сферах, як 
набір та навчання персоналу, вибір обладнання та 
розміщення потужностей повинно бути сумісне із 
загальною стратегією організації. Такі рішення не 
можуть бути втілені у життя протягом недовгого 
терміну часу – зміни такого роду повинні проводи-
тися поступово, використовуючи повний потенціал 

Рис. 3. Місце основних стратегій в системі менеджменту аграрного підприємства
Джерело: опрацьовано авторами на основі [2; 4; 5]

операційних ресурсів для досягнення цілей та 
здійснення місії організації. Операційна функція 
сприяє визначенню компетентності організації, 
тобто сфери діяльності, в якій організація намага-
ється виділитися, позначаючи коло конкурентів та 
споживачів.

Висновок. Отже, одним із найважливіших фак-
торів успішної діяльності аграрного підприємства 
є налагоджування чітко організованої  підсистеми 
стратегічного управління, яка б на основі глибокого 
аналізу наявних тенденцій у попиті на сільськогос-
подарську продукцію в регіоні де діє підприємство, 
реальної оцінки власних можливостей і розрахунку 
гарантованого беззбиткового обсягу виробництва 
кінцевої продукції.
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визначеної місії організації 
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Пандемия COVID-19 вызвала всеохватывающий кризис, в том числе затронул финансовые учреждения. 
Некоторый вид бизнеса частично или полностью приостановил работу. Платежеспособность клиентов зна-
чительно уменьшилась. Банковская модель управления кредитными рисками не была готова к таким измене-
ниям. Образовались задачи по уменьшению проблемного кредитного портфеля, а также по совершенствова-
нию андеррайтинга клиентов. Особое внимание следует уделить андеррайтингу. Новая модель андеррайтинга 
должна включать в себя анализ, охватывающий все сферы жизнедеятельности клиента, включая бытовые 
операции, месторасположение, вид бизнеса/работы, его ценность на данный момент и т.д. Это позволит сфор-
мировать качественный кредитный портфель, который сможет проявлять гибкость при наступлении кризиса.
Ключевые слова: риски, пандемия, кредитный портфель, андеррайтинг, мониторинг, адаптация, риск- 
менеджмент.
Пандемія COVID-19 викликала всеохоплюючу кризу, в тому числі торкнулась фінансові установи. Деякий вид 
бізнесу частково або повністю припинив роботу. Платоспроможність клієнтів значно зменшилася. Банківська 
модель управління кредитними ризиками не була готова до таких змін. Утворилися завдання щодо зменшення про-
блемного кредитного портфеля, а також щодо вдосконалення андерайтингу клієнтів. Особливу увагу слід приділити 
андерайтингу. Нова модель андерайтингу повинна включати в себе аналіз, що охоплює всі сфери життєдіяльності 
клієнта, включаючи побутові операції, місце розташування, вид бізнесу/роботи, його цінність на даний момент 
тощо. Це дозволить сформувати якісний кредитний портфель, який зможе виявляти гнучкість при настанні кризи.
Ключові слова: ризик, пандемія, кредитний портфель, андерайтинг, моніторинг, адаптація, ризик-менеджмент.
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The COVID-19 pandemic has sparked a pervasive crisis, including affecting financial institutions. Some type of busi-
ness has partially or completely suspended operations. The clients' solvency has significantly decreased. The banking 
model of credit risk management was not ready for such changes. Tasks were formed to reduce the problem loan port-
folio, as well as to improve the underwriting of clients. Particular attention should be paid to underwriting. The new 
underwriting model should include an analysis covering all areas of the client's life, including household operations, 
location, type of business / work, its value at the moment, etc. This will make it possible to form a high-quality loan 
portfolio that can be flexible in the event of a crisis.
Keywords: risks, pandemic, loan portfolio, underwriting, monitoring, adaptation, risk management.

Анализ последних исследований и публикаций. 
В связи с тем, что Украина, как независимое госу-
дарство, впервые столкнулась с проблемой такого 
масштаба (пандемия коронавируса COVID-19) 
и данные каждый день обновляются и ситуация в 
стране не стабильна, то вопрос о андеррайтинге в 
кредитовании особенно очень актуальный в наше 
время и требует постоянных и тчательных исследо-
ваний в данном вопросе.

Постановка проблемы. В 2020 году весь мир 
охватила пандемия COVID-19. За счет введения 
карантинных мер пострадали множество ветвей 
экономики, весь мир охватил очередной кризис. 
В число пострадавших, вошел так же банковский 
сектор и финансовые учреждения. 

Карантинные ограничения стали сковывать дея-
тельность заемщиков, как юридических лиц, так и 
физических. Различные сектора бизнеса ощутили на 
себе ограничения по-разному. Но за счет таких изме-
нений множество клиентов (либо потенциальных 
клиентов) банка остались без работы, или же их 
доход уменьшился. Конечно это сказалось на пла-
тежеспособности клиентов, а значит и негативно 
отразилось в секторе кредитования в банках и дру-
гих финансовых учреждений. Для адаптации в 
нынешней среде, в банках необходимо пересмотреть 
работу риск-менеджмента, направленную на сниже-
ние кредитных рисков.

Цель исследования. В последние три месяца 
банки приспосабливались к новой динамике и изу-
чали возможные новые подходы к решению про-
блем. Анализ позволяет оценить влияние кризиса 
на национальную или региональную экономику в 
целом, влияние по секторам и подсекторам, а также 
конкретные проблемы кредитного риска, требующие 
мониторинга в режиме реального времени. Анализ 
уже выявляет пять уникальных последствий этого 
кризиса для кредитного риска. Первые три – влияние 
на андеррайтинг и мониторинг.

Изложение основного материала. В условиях 
нынешнего кризиса изменения кредитоспособности 
различаются по секторам и подсекторам в боль-
шей степени, чем во время предыдущих рецессий. 
Некоторые отрасли, например, дистрибьюторы про-
дуктов питания, справились с кризисом лучше и изо 
всех сил пытались удовлетворить растущий спрос. 
Другие, например, телекоммуникации и фармацев-
тика, пострадали незначительно. Но, как все мы 
знаем, некоторые отрасли, такие как путешествия, 
транспорт, туризм и гостиничный бизнес, столкну-
лись с серьезными проблемами. Чтобы правильно 
оценить кредитоспособность в контексте этого 

кризиса, банки должны выйти за рамки анализа сек-
торов или подсекторов и оценить отдельных заем-
щиков. Бизнес-модели могут сильно отличаться от 
одной компании к другой в рамках одного и того же 
подсектора и поэтому будут более или менее подхо-
дить для выживания и более быстрого восстанов-
ления в текущих условиях. Например, некоторые 
компании имеют сильное присутствие в Интернете, 
а другие – нет. Таким образом, банки не могут сде-
лать вывод только на основе анализа подсектора, 
испытывает ли конкретный заемщик проблемы.

Более того, традиционные источники данных, 
обычно используемые при оценке кредитного риска, 
в одночасье устарели. Кризис представил себя как 
мощный экзогенный шок в конце в значительной сте-
пени благоприятного глобального кредитного цикла. 
И спрос, и предложение внезапно были подавлены 
одинаково. Также неожиданно данные шестимесяч-
ной или двенадцатимесячной давности, на которые 
кредиторы полагались в прошлом, перестали быть 
полезными при оценке устойчивости отдельных заем-
щиков. Творческие подходы к сбору и использованию 
высокочастотных данных – в порядке вещей, техноло-
гии и подходы к снижению потерь также изменятся.

Другое дело, что многие пострадавшие заемщики 
никогда не думали, что они не смогут выплатить 
свои долги. В некоторых странах за последние 
годы корпоративный левередж вырос до беспреце-
дентного уровня, но не в Украине, что сильно усу-
губляет ситуацию. К счастью, правительства вме-
шались, чтобы помочь неожиданно оказавшимся в 
затруднительном положении предприятиям, внедрив 
каникулы погашения и другие меры поддержки.  
Верховная Рада по инициативе НБУ запретила с 
1 марта по 30 апреля повышать процентную ставку за 
пользование потребительским кредитом. Льготные 
каникулы могут получить как физические лица, так 
и юридические, у которых возникли проблемы из-за 
карантина. Т.е. все те, кто частично или полностью 
потерял доход и работу. Также был наложен запрет 
на наложение штрафов, пени и т.д. за просрочку 
исполнения обязательств в период с 1 марта 2020 по 
30 апреля 2020 года. 

Однако это усугубило дело в банковском сек-
торе. Возник ряд проблем, касательно получения 
прибыли, нарушения лимитов кредитного риска.  
На фоне пандемии короновируса, продолжается сни-
жение спроса на кредиты как бизнеса, так и физичес-
ких лиц, при этом стоит отметить, что за этот период 
произошло значительное удешевление кредитов, и 
это привело к тому, что кредитный портфель банков 
уменьшился. 



109

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Портфель чистых кредитов бизнеса (то есть порт-
фель без учета резервов) сократился за квартал на 
6,3% в гривне и на 3,6% в иностранной валюте в 
долларовом эквиваленте. Портфель чистых креди-
тов населению уменьшился на 5% за квартал (-4,4% 
за апрель) впервые с начала 2017 года. Ключевым 
фактором такого сокращения было формирование 
банками резервов при одновременном сокращении 
спроса на кредиты вследствие ухудшения потреби-
тельских настроений.

Во втором квартале вследствие списаний креди-
тов произошло сокращение доли неработающих кре-
дитов. Покрытие неработающих кредитов резервами 
вырос за квартал на 1,2 п.п. до 96,8%, что стало исто-
рический максимумом. 

Ввиду происходящего необходимо разрабатывать 
новые модели, которые основаны на том, что бизнес-
данные будут использовать в реальном времени 
для принятия решений и расширенную аналитику 
для анализа процессов кредитного андеррайтинга. 
Переход на эти новые методы поможет банкам спра-
виться с нынешним кризисом, а также послужит 
репетицией для постепенных изменений, которые 
необходимо внести менеджменту кредитного риска 
в ближайшие года. Лучшие банки сохранят и расши-
рят эту практику даже после кризиса, чтобы более 
эффективно управлять кредитным риском, лучше 
обслуживать клиентов и помогая им быстрее вер-
нуться к росту.

В условиях этого кризиса очень важны оценки 
секторов и подсекторов, тогда как исторический 
анализ может вводить в заблуждение. Совершенно 
разные профили, которые банки распознают в под-
секторах, зависят от различных моделей спроса, 
факторов цепочки поставок и организации рынка. 
Большое внимание было уделено восстановлению 
экономики, но банки и предприятия также должны 
думать о горизонтах: разные регионы и страны нахо-
дятся на разных стадиях пандемии и, таким образом, 
открываются с разной скоростью. Представители 
органов здравоохранения предупреждают, что пан-
демия может иметь новые волны, которые задержат 
ее возобновление.

Страны, которые сейчас в основном открыты, 
испытывают искажения в торговле и цепочках 
поставок по сравнению с отстающими экономиками 
бывших партнеров. По секторам новая норма будет 
появляться с разной скоростью по мере снятия 
ограничений. Траектория восстановления каждого 
подсектора будет зависеть от масштабов рецессии 
в каждой стране и от воздействия ограничений на 
спрос и предложение после снятия блокировки 
(например, ограничения на деловые поездки могут 
сохраниться, даже если поездки на отдых возобно-
вятся, как это было после предыдущих кризисов). 
Офисная недвижимость может оказаться устой-
чивой в краткосрочной перспективе, поскольку 
протоколы физического дистанцирования увеличи-
вают спрос на пространство, но могут пострадать, 
если удаленная работа закрепится в долгосрочной 
перспективе. Торговая недвижимость может на 

какое-то время снизиться практически везде, кроме 
самых желанных.

Анализ секторов и подсекторов приводит к шоку 
вероятности дефолта (ВД). Это будет широко варьи-
роваться в зависимости от подсектора. Даже на 
уровне отдельных должников устойчивость будет 
разной. Поскольку банки гарантируют должников, а 
не сектора или подсекторы, они должны будут при-
знавать победителей и проигравших внутри каждого 
подсектора. Различие можно определить по уровню 
финансового стресса и операционной гибкости 
должников. Финансовая устойчивость будет опред-
еляться не столько прибыльностью до COVID-19, 
сколько задолженностью и ликвидностью – атрибу-
тами, которые определяют способность заемщика 
противостоять кризису. Операционная гибкость, 
включая надежность и адаптируемость бизнес-
модели в новых условиях, определяется базой затрат 
и возможностью ее сокращения в соответствии со 
спросом. Эти факторы можно оценить с помощью 
данных о транзакциях: приток текущих счетов, 
использование кредитной линии и эволюция тран-
закций в точках продаж.

Характеристики операционной модели относятся 
к числу качественных факторов, которые могут 
предсказать будущие эффекты. Некоторые из них 
актуальны для всех секторов, например, сезонность 
или зависимость от поставщиков, рынков и клиен-
тов, которых нарушила изоляция. Другие будут зави-
сеть от сектора, например, соответственные доли 
внутренних и международных клиентов в некоторых 
частях гостиничного и гостиничного сектора, будет 
зависеть от сектора. В розничной торговле, возьмем 
другой пример, здоровое присутствие в Интернете 
может иметь решающее значение.

Существует необходимость анализировать комп-
лекс данных. При анализе стоит учитывать такие 
факторы:

1. Финансовые данные. Последний бухгалтер-
ский баланс необходим для выявления денежной 
позиции и кредитного плеча.

2. Возможность обслуживания долга. Кредит-
ная оценка должна включать прогнозы по секторам  
(в том числе и для розничных банковских услуг).

3. Данные транзакции. Доступ к данным о тран-
закциях и их включение контрагентами важны, осо-
бенно в секторах, сильно пострадавших от кризиса. 
Также важны изменения сальдо текущего счета.

4. Альтернативные источники данных. Чтобы до- 
полнить старые финансовые данные, банки исполь-
зуют высокочастотные данные о пандемии, посе-
щаемости, бронировании столиков в ресторанах, 
еженедельных обращениях за пособием по безрабо-
тице и других показателях.

5. Качественные факторы. Мониторинг портфе- 
ля должен включать вопросы, связанные с кри-
зисом, и внешние источники данных, такие как 
общедоступные данные о деятельности подсекторов.

6. Процессы и шаблоны. Упрощенные шаблоны 
и предварительно утвержденные ограничения и 
делегирование помогут быстро сместить конвейер 
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приложений, в то время как ресурсы и процессы 
адаптируются к увеличению рабочих нагрузок, 
связанных с проблемными кредитами.

7. Аппетит к риску портфеля. Чтобы управлять 
среднесрочным андеррайтингом, банкам следует 
обновить свой аппетит к риску, чтобы учесть влияние 
кризиса на отраслевых клиентов, которые не знакомы 
с банком или не занимаются кредитованием.

Банки не очень часто использовали данные тран-
закций, потому что эти данные неструктурированы и 
доступны только в очень больших объемах. Иногда 
они используются в совокупности, например, для 
оценки транзакций, но не на уровне отдельных тран-
закций. Но передовая аналитика дала банкам воз-
можность анализировать каждый платеж, который 
совершает и получает корпоративный или малый 
бизнес, с привязкой к клиентам, платежам по дол-
гам и налоговым платежам. Некоторые банки сейчас 
этим занимаются. Теперь, когда экономика находится 
в кризисе, этот двигатель лежит в основе оценки 
кредитного риска банка. Эти данные о транзакциях 
показывают степень сбоев, связанных с кризисом, у 
гипотетического клиента с хорошей прибылью.

Два последних пункта в приведенном выше 
списке – процессы и шаблоны и риск-аппетит порт-
феля – также требуют внимания. Процессы следует 
упростить, поскольку количество заявок, быстро рас-
тет. Для многих банков быстрое реагирование стало 
важным не только для обеспечения высокого каче-
ства обслуживания клиентов, но и для выживания 
как бизнеса: грань между ликвидностью и несо-
стоятельностью висит на волоске. Наконец, банки 
должны пересмотреть свой общий аппетит к риску и 
пороговые значения портфеля. Например, в странах 
с меньшими схемами гарантий банкам, возможно, 

придется определить свои приоритетные сектора, 
чтобы они соответствовали политической среде.

Выводы. Развитие детального и своевремен-
ного понимания финансовых показателей клиен-
тов имеет далеко идущие последствия для банков. 
С точки зрения кредитного риска банки смогут при-
нимать более информированные и быстрые реше-
ния об андеррайтинге кредита. Они также смогут 
более точно оценить затраты на риски и влияние 
кризиса. Детальное понимание клиентов и данные о 
них в режиме реального времени позволяют лучше 
и быстрее принимать меры для их поддержки, 
«прогнозировать текущую ситуацию» финансовых 
показателей и лучше отслеживать эффекты нис-
ходящего тренда. Эти возможности полезны не 
только для функций кредитования и управления 
рисками, но и для бизнеса в целом, поскольку они 
могут помочь в формировании коммерческих дей-
ствий и стратегий восстановления клиентов.

Новые подходы к управлению кредитным риском 
дают банкам возможность формировать свою куль-
туру и репутацию на ближайшие годы. Большинство 
банков используют кредитный механизм, который 
пытается объединить секторно-ориентированный 
подход с анализом на основе данных. Переход к 
анализу данных будет развиваться по мере выхода 
из режима блокировки, и после того, как измене-
ние будет завершено, банки сохранят эти подходы 
к передаче данных, поскольку они поддерживают 
более качественное, более своевременное и более 
дифференцированное кредитное андеррайтинг и 
мониторинг. Таким образом, восстановление явля-
ется катализатором более быстрого внедрения новых 
технологий, важность которых банки признают в 
течение ряда лет.
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У статті визначено сутність фінансової стійкості, розглянуто етапи управління фінансовою стійкістю, запро-
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основні проблеми в цій сфері фінансової діяльності підприємств, а також визначено основні цілі стратегічного 
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В статье определена сущность финансовой устойчивости, рассмотрены этапы управления финансовой устой-
чивостью, предложены основные и вспомогательные цели в системе обеспечения предприятия финансовыми 
ресурсами, проанализированы особенности управления финансовой устойчивостью на микроуровне в совре-
менных условиях, охарактеризованы основные проблемы в этой сфере финансовой деятельности предпри-
ятий, а также определены основные цели стратегического управления финансовой устойчивостью.
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The article defines the essence of financial stability, considers the stages of financial stability management, proposes 
the main and auxiliary goals in the system of providing financial resources, analyzes the features of financial stability 
management at the micro level in modern conditions, describes the main problems in this area of financial activity, 
goals of strategic management of financial stability.
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Постановка проблеми. Фінансова стійкість під-
приємства є невід’ємним поняттям економічних 
процесів. Кожен суб’єкт господарювання прагне 
підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну 
ліквідність та платоспроможність. Головною про-
блемою ефективного функціонування підприємств 
України сьогодні є відсутність такої комплексної 
оцінки фінансової стійкості, яка б дійсно давала 
керівництву підприємства виявляти слабкі місця 
та приймати правильні управлінські рішення. Саме 

тому вивчення даної тематики є актуальним та своє-
часним етапом наукових досліджень

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок в оцінювання фінансової стійкості під-
приємства зробили вітчизняні та закордонні вчені: 
Ю.С. Цал-Цалко [2] розглянув фінансову діяльність 
підприємства й запропонував комплексну діагнос-
тику його стану; О.Я. Базілінська [1] розкрила теоре-
тичну сутність фінансового аналізу та запропонувала 
практичні рекомендації щодо його застосування. 
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Розв’язання цієї проблеми також знайшло відобра-
ження в роботах С.В. Мішиної [4], у яких запропоно-
вано механізм управління фінансовими ресурсами, 
розроблено механізм управління стійким розвитком 
підприємства та ін.

Проблеми управління фінансовою стійкістю під-
приємства не є новими. Проте особливості управ-
ління цим аспектом фінансового стану підприємства 
в сучасних умовах потребують подальшого дослі-
дження й вдосконалення.

Метою дослідження є вдосконалення науково-
методичних підходів до управління фінансовою 
стійкістю підприємства, розробленні рекомендацій 
щодо покращення механізму, умов проведення та 
вдосконаленні оцінки управління фінансовою стій-
кістю підприємства. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне науковим 
напрацюванням вчених, слід відзначити, що про-
блема пошуку нових підходів до управління фінан-
совою стійкістю підприємства в умовах кризових 
явищ та обмеженості фінансових ресурсів потребує 
подальшого науково-практичного дослідження.

Викладення основного матеріалу. Фінансовий стан 
підприємства залежить від результатів його виробни-
чої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо вироб-
ничий і фінансовий плани успішно виконуються, то 
це позитивно впливає на фінансовий стан підприєм-
ства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по 
виробництву і реалізації продукції відбувається під-
вищення її собівартості, зменшення виручки і суми 
прибутку і як наслідок – погіршення фінансового 
стану підприємства і його платоспроможності.

Фінансовий стан визначає конкурентоспромож-
ність підприємства, його імідж, потенціал у діловому 
співробітництві. Оскільки в умовах ринку підпри-
ємство несе повну економічну відповідальність за 
результати своєї діяльності, за недопущення банкрут-
ства, значно зростає роль і значення аналізу фінансо-
вого стану суб’єкта господарювання, оцінки його лік-
відності, платоспроможності та фінансової стійкості.

Оцінка фінансової стійкості підприємства має 
на меті об’єктивний аналіз величини та структури 
активів і пасивів підприємства та визначення на цій 
основі міри його фінансової стабільності й незалеж-
ності, а також відповідності фінансово-господар-
ської діяльності підприємства цілям його статутної 
діяльності. Відповідно до показника забезпечення 
запасів і витрат власними та позиченими коштами 
можна назвати такі типи фінансової стійкості під-
приємства [2]:

1) абсолютна фінансова стійкість;
2) нормально стійкий фінансовий стан;
3) нестійкий фінансовий стан;
4) кризовий фінансовий стан
Фінансово стійким можна вважати таке підпри-

ємство, яке за рахунок власних джерел спроможне 
забезпечити запаси та витрати, не допустити неви-
правданої кредиторської заборгованості, своєчасно 
розраховуватись за своїми зобов’язаннями.

Будь-якого користувача фінансової звітності на- 
самперед цікавить питання про ліквідність та пла-
тоспроможність підприємства. Для цього за даними 
балансу підприємства визначають комплекс оціноч-
них показників. У першу чергу з цією метою вико-
ристовуються три наступні коефіцієнти [3]:

1. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) – 
показує, яку частину поточних зобов’язань підпри-
ємство спроможне погасити, якщо воно реалізує 
усі свої оборотні активи, в тому числі і матеріальні 
запаси. Цей коефіцієнт показує також, скільки гри-
вень оборотних коштів припадає на кожну гривню 
поточних зобов’язань.

2. Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності – 
показує, яку частину поточних зобов’язань підпри-
ємство спроможне погасити за рахунок найбільш 
ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та 
їх еквівалентів, фінансових інвестицій та кредитор-
ської заборгованості. Цей показник показує платіжні 
можливості підприємства щодо погашення поточних 
зобов’язань за умови своєчасного здійснення розра-
хунків з дебіторами.

3. Коефіцієнт абсолютної (грошової) ліквідності – 
показує, яку частину поточних зобов’язань підпри-
ємство може погасити своїми коштами негайно.

У табл. 1 наведені розраховані за даними балансу 
підприємства за 2017–2019 роки значення перелі-
чених коефіцієнтів у порівнянні з їх нормативними 
значеннями.

Як видно з розрахунків в табл. 1, коефіцієнт 
поточної ліквідності протягом усього періоду, 
що аналізується, мав позитивне значення, тобто 
мобілізувавши всі оборотні кошти, підприємство 
може повністю погасити всі поточні зобов’язання. 
Наприклад, на кінець 2018 року підприємство може 
за рахунок оборотних коштів погасити свої поточні 
зобов’язання за кредитами та розрахунками, після 
чого в активі підприємства залишиться оборот-
них коштів на 7987,0 тис. грн (9249,1–1262,1), які 
можуть бути спрямовані на погашення довгостро-
кових кредитів банку та інші цілі. Це свідчить про 
те, що підприємство володіє значним розміром 

Таблиця 1
Аналіз показників ліквідності та платоспроможності підприємства за 2017–2019 рр.

Показник Оптимальне 
значення

Роки, станом на 
1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020

Коефіцієнт поточної ліквідності >1,5 2,23 1,39 7,33
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7÷0,9 0,92 0,60 3,98
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2÷0,25 0,03 0,12 0,06



113

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

вільних ресурсів, які формуються за рахунок влас-
них джерел.

Коефіцієнт швидкої ліквідності за цей період теж 
значно змінився, якщо станом на 1.01.2018 року цей 
показник мав незадовільне значення – 0,92, то вже на 
кінець 2019 року він складав – 3,98.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом 
2017–2019 років мав значно нижчі показники у 
порівнянні з його нормативними значеннями. Тобто 
станом на 1.01.2018 р. підприємство могло негайно 
погасити лише 3% короткострокових зобов’язань, на 
1.01.2019 р. – 12%, на 1.01.20 р. – 6%.

Структура джерел коштів підприємства характе-
ризується трьома показниками, які визначають рин-
кову стійкість підприємства [4]:

– коефіцієнт фінансової незалежності (автоном-
ності);

– коефіцієнт фінансової стійкості;
– коефіцієнт фінансової залежності;
– коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансо-

вого важеля).
Найважливішим з них вважається коефіцієнт 

фінансової незалежності – це відношення власного 
капіталу до валюти балансу.

Цей коефіцієнт розраховують як інвестори, так і 
кредитори підприємства, оскільки він характеризує 
частку коштів, вкладених власниками в загальну 
вартість майна підприємства. Теоретично вважа-
ється, що якщо коефіцієнт незалежності більший 
або дорівнює 50%, то ризик кредиторів мінімальний: 
продавши половину майна, сформованого за раху-
нок власних коштів, підприємство зможе погасити 
свої боргові зобов’язання. 

Обчислимо цей показник для аналізуємого під-
приємства станом на 1.01.2017 р. – 1.01.2019 р.

Для підприємств, працюючих в умовах розви-
нутих ринкових відносин, нормальним явищем, яке 
забезпечує достатньо стабільний стан фінансів для 
інвесторів і кредиторів, вважається відношення влас-
ного капіталу до його загальної суми на рівні 60%. 
У цьому випадку ризик кредиторів зводиться до міні-
муму, оскільки, продавши майно, сформоване за раху-
нок власного капіталу, підприємство зможе погасити 
свої боргові зобов’язання навіть тоді, коли частину 
майна, в яку вкладено позикові кошти, буде знецінено.

Як ми бачимо у аналізуємого підприємства 
частка власного капіталу у валюті балансу за звітні 
періоди постійно мала тенденцію до зниження та на 
початок 2019 року склала усього 26% від загальної 

суми капіталу підприємства. Але, як було зазначено 
вище, це зумовлено отриманням підприємством у 
2018 році довгострокового банківського кредиту на 
загальну суму 5555,0 тис. грн.

Коефіцієнт фінансової стійкості  відрізняється 
від коефіцієнта фінансової незалежності тим, що 
при його визначенні до власних коштів додають дов-
гострокові позикові кошти, тобто ті кошти, які під-
приємство може використовувати тривалий час, за 
вирахуванням  використання позикових коштів.

Цей показник показує нам питому вагу в загальній 
вартості майна всіх джерел коштів, які підприємство 
може використовувати без витрат для кредиторів. 
Він обмежує вкладення короткострокових позиче-
них коштів тільки тими активами, які легко реалізу-
ються і швидко повертаються в грошову форму.

На аналізуємому підприємстві цей показник має 
позитивну тенденцію до зростання, не вважаючи на 
те, що він «просів» у 2017 році, але в наступному 
2018 року він становив вже 81% від загальної суми 
капіталу підприємства.

Наступний коефіцієнт, який нам необхідно визна-
чити, це коефіцієнт фінансової залежності.

Він характеризує залежність діяльності підпри-
ємства від позикового капіталу. Оптимальним зна-
ченням цього коефіцієнта вважається 0,4 (40%).

Можна побачити, що за роки, які аналізуються, 
цей показник перевищував оптимальне значення, що 
свідчить про те, що підприємство у ході своєї діяль-
ності користується переважно позиковими коштами.

Наступний показник має назву плече фінансового 
важеля, або коефіцієнт фінансового ризику.

Це – найвагоміший показник, який свідчить про 
фінансову незалежність (автономність) підприєм-
ства від залучення позикових коштів. Він показує, 
скільки позикових коштів залучає підприємство на 
одну гривню власного капіталу.

Багато вчених-економістів відносять ці коефіці-
єнти до відносних показників фінансової стійкості. 
Обчислені показники відобразимо в табл. 2 та про-
ведемо їх аналіз.

Як свідчать дані табл. 2, частка власного капіталу 
підприємства має тенденцію до зниження: у 2017 р. – 
на 0,07, у 2018 р. – на 0,03, у 2019 р. – вже на 0,14. 
Так, у 2018 року темп приросту власного капіталу 
склав 10,3%, а темп приросту позикового – 88,8%. 
Коефіцієнт фінансової залежності також має тенден-
цію до підвищення: у 2017 р. – на 0,07, у 2018 р. – на 
0,03, у 2019 р. – 0,08, як і плече фінансового важеля: 

Таблиця 2
Аналіз показників ринкової стійкості за 2017–2019 рр.

Показник Роки, станом на Відхилення
(+;-)

Рік,  
станом на Відхинення

(+;-)
Рік,  

станом на Відхилення
(+;-)1.01. 2017 1.01. 2019 1.01. 2018 1.01. 2019

Кфн 0,50 0,43 -0,07 0.40 -0,03 0,26 -0,14
Кфс 0,50 0,62 +0,12 0,40 --0,22 0,81 +0,41
Кфз 0,50 0,57 +0,07 0,60 +0,03 0,68 +0,08
Кфр 1,00 1,30 +0,03 1,53 +0,23 2,61 +1,08
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у 2017 р. – на 0,03, у 2018 р. – на 0,23, у 2019 року – 
вже на 1,08. Це негативний момент, який вказує на 
зниження ринкової стійкості підприємства і залеж-
ності від зовнішніх інвесторів. Але такий важливий 
і узагальнюючий показник, як коефіцієнт фінансової 
стійкості, має позитивну тенденцію: у 2017 р. підви-
щення на 0,12, у 2018 р. зменшення на 0,22, у 2019 р. 
збільшення на 0,41.

Проведений аналіз показав, що підприємство 
можна охарактеризувати як стійке і незалежне, але в 
довгостроковому періоді, значення коефіцієнту абсо-
лютної ліквідності нижче за норматив, отже підпри-
ємство не може забезпечити всі свої потреби негайно.

Висновки. Таким чином, фінансова стійкість є 
найважливішою характеристикою фінансово-еконо-
мічної діяльності підприємства в сучасних умо-
вах. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно 
має перевагу перед іншими підприємствами того 
ж профілю та залучень інвестицій, в отриманні 
кредитів, у виборі постачальників і в підборі ква-
ліфікованих кадрів. 

Для вдосконалення управління фінансовою стій-
кістю на вітчизняних підприємствах доцільно здій-
снювати наступні заходи:

1. Проводити ефективне управління оборотними 
активами, не допускати понаднормативних залишків 
матеріалів, сировини, готової продукції, яка не зна-
ходить попиту.

2. Здійснити правильний вибір тактики і страте-
гії управління фінансовими ресурсами, прибутком, 
визначивши стратегічні і поточні цілі діяльності під-
приємства.

3. Періодично здійснювати моніторинг фінансо-
вих показників, визначати їх відхилення від норма-
тивних значень та виявляти причини цих відхилень з 
метою їх виправлення.

4. Здійснювати фінансове прогнозування, тобто 
дослідження та розробку можливих шляхів розвитку 
фінансів підприємства в перспективі

Вжиття запропонованих заходів допоможе сут-
тєво покращити рівень фінансової стійкості на під-
приємстві.
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У статті визначено сутність фінансових ресурсів підприємства, розглянуто процес оптимізації структури капі-
талу, його основні етапи, методологію та теоретичні підходи до визначення сутності поняття «оптимізація 
капіталу». Обґрунтовано необхідність застосування оптимізації структури капіталу. Визначено основні фак-
тори, які впливають на формування та використання структури капіталу підприємства. Запропоновано заходи 
щодо її вдосконалення. Досліджено стан методичного забезпечення оптимізації матеріальної складової капі-
талу підприємства, доведено необхідність подальшого наукового пошуку для вирішення проблеми визначення 
оптимального рівня  капіталу підприємства.
Ключові слова: оптимізація структури капіталу, власний капітал, позиковий капітал, методи оптимізації 
структури капіталу, фінансовий важіль. 

В статье определена сущность финансовых ресурсов предприятия, рассмотрен процесс оптимизации структуры 
капитала, его основные этапы, методологию и теоретические подходы к определению сущности понятия «оптими-
зация капитала». Обоснована необходимость применения оптимизации структуры капитала. Определены основ-
ные факторы, влияющие на формирование и использование структуры капитала предприятия. Предложены меры 
по ее совершенствованию. Исследовано состояние методического обеспечения оптимизации материальной состав-
ляющей капитала предприятия, доказана необходимость дальнейшего научного поиска для решения проблемы 
определения оптимального уровня капитала.
Ключевые слова: оптимизация структуры капитала, собственный капитал, заемный капитал, методы опти-
мизации структуры капитала, финансовый рычаг.

The article defines the essence of financial resources of the enterprise, considers the process of optimizing the capital struc-
ture, its main stages, methodology and theoretical approaches to defining the essence of the concept of «capital optimi-
zation». The necessity of application of capital structure optimization is substantiated. The main factors influencing the 
formation and use of the capital structure of the enterprise are identified. Measures to improve it are proposed. The state of 
methodical support of optimization of material component of the capital of the enterprise is investigated, necessity of the fur-
ther scientific search for the decision of a problem of definition of an optimum level of the capital of the enterprise is proved.
Keywords: optimization of capital structure, equity, loan capital, methods for optimizing capital structure,  
financial leverage.

Постановка проблеми. Розвиток підприємства 
неможливий без надходження фінансових ресурсів, 
які формуються з різних джерел, при цьому, важ-
ливе значення має оптимальне визначення їхньої 

структури. Для забезпечення економічного зрос-
тання підприємство повинно виважено управляти 
фінансовими ресурсами, зокрема ефективно їх 
формувати та використовувати. Від того, наскільки 



116

# 3 (29) 2020

ефективно вони використовуються, залежить фінан-
сова успішність підприємства в цілому, його власників 
і працівників. Все це об’єктивно потребує нових під-
ходів до формування оптимальної структури фінансо-
вих ресурсів як з погляду теорії, так і практики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематиці напрямів удосконалення формування і 
використання фінансових ресурсів, а також управ-
ління ними на підприємстві протягом останніх 
років відводилось провідне місце в досліджен-
нях таких зарубіжних та вітчизняних економіс-
тів, як: Г.М. Азаренкова, М.Д. Білик, І.О. Бланк, 
О.Д. Василик, А.М. Кінг, М.Я. Коробов, Л.О. Ліго-
ненко, С.В. Науменкова, Е.Нікхбахт, А.М. Поддерьо-
гін,  В.М. Суторміна, О.О. Терещенко та інших.

Проблеми оптимізації структури фінансових 
ресурсів підприємства не є новими. Проте осо-
бливості управління цим аспектом підприємства 
в сучасних умовах потребують подальшого дослі-
дження й вдосконалення.

Метою дослідження  є теоретичне обґрунту-
вання особливостей формування оптимальної 
структури фінансових ресурсів на підприємстві, 
визначення чинників, що впливають на форму-
вання фінансових ресурсів та надання пропозицій 
і рекомендацій з удосконалення управління фор-
муванням та використанням фінансових ресурсів 
підприємства.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на усі проведені 
в цій галузі дослідження недостатньо уваги приді-
ляється питанням взаємозв’язку фінансового меха-
нізму та вибору фінансової стратегії із завданнями 
управління фінансовими ресурсами, недостатньо 
чітко відпрацьовано понятійний апарат, не систе-
матизовано чинники кількісних і якісних змін у 
структурі фінансових ресурсів підприємств, а також 
залишаються невирішеними питання удосконалення 
методів та моделей підвищення ефективності управ-
ління фінансовими ресурсами.

Виклад основного матеріалу. За умови сього-
дення підвищення ефективності управління форму-
ванням та використанням фінансових ресурсів та 
покращення  фінансового стану є одним з найваж-
ливіших завдань підприємства. Для вирішення цього 
завдання необхідно виявити резерви покращення 
фінансового стану та розглянути їх вплив на ефек-
тивність діяльності підприємства.

У результаті проведеного аналізу фінансового стану 
на підприємстві було виявлено наступні недоліки:

– відсутність достатньої кількості власних коштів 
підприємства;

– висока залежність підприємства від позикових 
фінансових ресурсів;

– низький рівень платоспроможності підприєм-
ства та ліквідності активів.

Джерела отримання коштів можуть бути різними. 
Найбільшу перевагу віддають прибутку, але у сучас-
них умовах на підприємстві необхідно розробляти 
стратегію залучення кредитів та пошуку внутрішніх 
резервів. Однак, використання першого джерела є 

недоцільним, оскільки додаткове залучення креди-
тів є надзвичайно ризиковим і може негативно впли-
нути на платоспроможність підприємства.

На сучасному етапі для підприємства основними 
напрямками покращення фінансового стану та 
управління фінансовими ресурсами підприємства є:

– зниження собівартості надаваних послуг, що 
дозволить підприємству бути конкурентоспромож-
ним на ринку. Це можливо за рахунок розвитку інно-
ваційної діяльності, більш раціонального викорис-
тання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, 
більш ефективного управління витратами;

– пошук оптимального співвідношення власного 
і позикового капіталу, яке забезпечує рентабельність 
власного капіталу [1]. 

Оптимізація ліквідності підприємства реалізу-
ється за допомогою комплексу заходів, спрямованих 
на зменшення фінансових зобов’язань та збільшення 
активів. Фінансові зобов’язання підприємство може 
зменшити за рахунок: зменшення суми постійних 
витрат, продовження строків кредиторської забор-
гованості, відстрочення виплат відсотків. Збільшити 
суму грошових активів можна за рахунок рефінан-
сування дебіторської заборгованості, тобто системи 
фінансових операцій, яка забезпечує прискорену 
конверсію дебіторської заборгованості грошовими 
активами;

– підвищення ефективності управління грошо-
вими потоками підприємства, що, в свою чергу, 
збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності. Збіль-
шення обсягу грошових коштів можна забезпечити 
за рахунок реалізації зайвих виробничих і невироб-
ничих фондів, здачі їх в оренду, продажу застарілих 
основних засобів;

– оптимізація збутової політики, полягає в тому, 
що підприємствам необхідно активізувати політику 
в галузі маркетингу з метою просування своїх послуг 
на ринок тощо.

В даному підрозділі потрібно більш детально 
звернути увагу на пошук оптимального співвідно-
шення власного і позикового капіталу. 

Шляхи оптимізації структури капіталу вперше 
запропонував І.О. Бланк [3]. Він визначає опти-
мальну структуру капіталу, яка відображає таке 
співвідношення використання власного та пози-
кового капіталу, за якого забезпечується найбільш 
ефективний взаємозв'язок між коефіцієнтами рен-
табельності власного капіталу та коефіцієнтом 
фінансової стійкості підприємства, тобто макси-
мізується його ринкова вартість. Р.П. Смоленюк 
зазначає, що оптимальна структура забезпечує мак-
симальну рентабельність і достатню стабільність 
компанії [4]. 

Під оптимальною структурою розуміють таке 
співвідношення між окремими елементами капіталу, 
яке забезпечить оптимальне співвідношення при-
бутковості і ризику, відповідно. На думку А.А. Пере-
сади, оптимізація структури – це вибір найвигідні-
ших співвідношень внутрішніх і зовнішніх джерел 
на кожному етапі життєвого циклу підприємства. 
Кожному етапу життєвого циклу підприємства 
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характерні цілі його розвитку. Ці цілі мають бути 
пов’язані з метою формування фінансової структури 
капіталу. Основні етапи розвитку та відповідні їм 
цілі формування структури капіталу підприємства 
представлені у табл. 1.

Для того, щоб зрозуміти чи можна залучати 
додаткові обсяги позикового капіталу на підпри-
ємстві використаємо критерій максимізації рівня 
фінансової рентабельності. Метод оптимізації 
структури капіталу за критерієм максимізації рівня 
прогнозованої фінансової рентабельності передба-
чає використання механізму фінансового левериджу 
[2]. При цьому для розрахунку ефекту фінансового 
левериджу використовують таку формулу: 

(1)

де СПП – ставка податку на прибуток; 
КВРА – коефіцієнт валової рентабельності акти-

вів, %; 
ВКПК – середній розмір відсотків за кредит, спла-

чених підприємством за використання позикового 
капіталу, %; 

ПК – середня сума використаного підприємством 
позикового капіталу; 

ВК – середня сума власного капіталу підприємства. 
Дія фінансового важеля полягає у тому, що  

підприємство, використовуючи позичені кошти, 
змінює чисту рентабельність власного капіталу.  
Коли підприємство бере борг, то воно зобов’язується 
сплатити відсотки і в майбутньому погасити  
суму боргу. Ці відсотки вираховують з оподаткову-
ваного прибутку і збільшують його величину для 
інвесторів.

Однак чим більше боргів має підприємство у струк-
турі свого капіталу – тим вищий фінансовий ризик. Це 
означає, що, незалежно від рівня доходу від своїх опе-
рацій, підприємство має сплачувати як основну суму 
боргу, так і відсотки за нього, коли настає термін пога-
шення. На практиці такі дослідження треба використо-
вувати при прийнятті рішень про структуру капіталу. 

Розрахуємо ефект фінансового важеля для під-
приємства протягом 2017–2019 років. Результати 
розрахунків представлені в таблиці 2. 

Аналізуючи табл. 2 можна сказати, що значення 
диференціала фінансового важеля від’ємне протя-
гом всього аналізованого періоду. Це означає, що в 
результаті збільшення плеча фінансового важеля від-
бувається «проїдання» власного капіталу, і наслідки 
для підприємства можуть бути руйнівними. Тобто, 
підприємству невигідно нарощувати частку позико-
вого капіталу, що призведе до зменшення рентабель-
ності власного капіталу. В даному випадку підприєм-
ству  потрібно надати рекомендації щодо збільшення 
розміру власного капіталу, що, в першу чергу,  
необхідно зробити за рахунок збільшення розміру 
прибутку.

Також проведемо оцінку оптимальності струк-
тури капіталу за критерієм мінімізації його вартості. 
Процес цей заснований на попередній оцінці вар-
тості власного і позикового капіталу при різних умо-
вах його залучення і здійсненні різноманітних розра-
хунків середньозваженої вартості капіталу – WACC. 
Даний показник розрахуємо за формулою:

WACC K W K WEi

n
E D D� � � �

�� 1
,            (2)

де w – питома вага відповідного джерела в загаль-
ному обсязі капіталу; 

Таблиця 1
Етапи розвитку підприємства та цілі формування структури його капіталу

Етапи розвитку підприємства Мета формування капіталу підприємства
Піднесення – збільшення частки ринку Максимізація обсягу залучених ресурсів
Пік – максимізація поточного прибутку Мінімізація витрат на залучення капіталу
Спад – збільшення вартості підприємства Оптимізація фінансової структури капіталу
Криза – виживання підприємства ризиків Мінімізація ціни капіталу і фінансових

Таблиця 2 
Характеристика ефекту фінансового важелю підприємства

Показник Рік
2017 2018 2019

Коефіцієнт валової рентабельності активів,% 0,26 4,54 7,7
Податковий коректор, % 0,82 0,82 0,82
Середня розрахункова ставка відсотку, % 15 16,5 18
Валовий прибуток, тис. грн. 473471 601310 744856
Позикові кошти, тис. грн. 1280121 1369543 1565648
Власні кошти, тис. грн. 529565 615670 782539
Диференціал фінансового важелю -14,74 -11,96 -10,30
Плече фінансового важелю 2,42 2,22 2,00
Ефект фінансового важелю -28,15 -21,55 -16,90
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КЕ – ціна власного капіталу; 
КD – цінна позикового капіталу. 
Проаналізуємо сформовані на підприємстві від-

носні річні витрати по обслуговуванню своїх зо- 
бов’язань перед власниками та кредиторами (табл. 3).

Особливістю формування показника WACC на 
підприємстві є нульова вартість власних коштів, 
оскільки виплати власникам не проводилися, а при-
бутки використовувалися на потреби розвитку. 

Як видно з таблиці 3. середньозважена вартість капі-
талу найнижчого значення мала у 2017 р. і становила 
5,93%. Згодом простежується тенденція до зростання, 
у 2018 р. на 0,43% та у 2019 р. на 0,2%, що пов’язано 
з підвищенням ставки відсотку за кредит щороку на 
1,5%. Тобто, підприємство сплачує за користування 
капіталом у 2017–2019 роках 5,93–6,56% його вартості.

Проаналізуємо, як зміниться WACC при збіль-
шенні питомої ваги власного  капіталу при інших 
незмінних умовах. Для цього запропонуємо 3 варі-
анти структури капіталу (табл. 4).

Аналіз структури капіталу підприємства дає нам 
можливість запропонувати підприємству знизити 

використання позикових коштів до цільової струк-
тури капіталу №1 з переважанням власних коштів 
70:30, тому що при такій структурі капіталу WACC 
найменша і складає 1,33%. 

Тож, підприємству можна порадити збільшення 
власного капіталу передусім за рахунок зростання 
обсягів нерозподіленого прибутку підприємства, що 
відбувається за рахунок збільшення виручки від реа-
лізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Отже, вище згадані заходи забезпечать позитивні 
значення показників рентабельності, а також зростання 
обсягів власного капіталу, тим самим зменшивши кри-
тичний рівень фінансової залежності підприємства від 
позикових ресурсів. Результатом запропонованих захо-
дів стане загальне поліпшення фінансового стану під-
приємства та підвищення ефективності використання 
фінансових ресурсів на підприємстві.

Висновки. Запропонований механізм дасть змо- 
гу розрахувати оптимальну структуру капіталу для 
окремо взятого підприємства та сформувати таке 
співвідношення власного і позикового капіталу, 
за якого будуть досягатись основні цілі діяльності 

Таблиця 3
Динаміка середньозваженої вартості капіталу підприємства

Показник
Роки Відхилення

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
+/- % +/- %

Загальна потреба в капіталі, 
тис. грн. 1809686 1985213 2348187 +175527 +9,7 +362974 +18,28

Варіанти структури, %:
Власний капітал 29,27 31,02 33,33 +1,75 – +2,31 –
Позиковий капітал 70,73 68,98 66,67 -1,75 – -2,31 –
Виплати власникам, тис. грн. 0 0 0 – – – –
Ставка відсотку за кредит, % 15 16,5 18 +1,5 – +1,5 –
Податковий коректор 0,82 0,82 0,82 0,00 – 0,00 –
Вартість капіталу, %:
Власного 0 0 0 – – – –
Позикового 8,38 9,22 9,84 0,00 100,00 0,00 100,00
WACC, % 5,93 6,36 6,56 +0,43 – +0,2 –

Таблиця 4
Вплив структури капіталу на зміну середньозваженої вартості капіталу

Показник 2019 р. Варіанти структури капіталу
№ 1 № 2 № 3

Загальна потреба в капіталі 2348187 100,00 100,00 100,00
Варіанти структури, %:
Власний капітал 33,33 70,00 60,00 50,00
Позиковий капітал 66,67 30,00 40,00 50,00
Виплати власникам, тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ставка відсотку за кредит, % 18 15 16,5 18
Податковий коректор 0,82 0,82 0,82 0,82
Вартість капіталу, %:
Власного 0,0 0,0 0,0 0,0
Позикового 8,38 4,43 5,9 7,38
WACC, % 5,93 1,33 2,36 3,69
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підприємства, такі, як: збільшення прибутку, підви-
щення фінансової стійкості, збільшення рівня рен-
табельності та ділової активності та забезпечення 
раціонального і ефективного використання капі-
талу підприємства. Необхідно зазначити, що побу-
дова структури капіталу за допомогою розрахунку 
ефекту фінансового левериджу широко використо-
вується на практиці західними економістами, що не 
можна сказати про вітчизняних. Проте, вважаємо, 
що механізм фінансового левериджу є ефективним 

інструментом оптимізації структури капіталу, що 
дає змогу обрати ту структуру капіталу, яка забез-
печить високу рентабельність власного капталу та 
призведе до збільшення прибутку. Тому, підпри-
ємствам лісового господарства необхідно під час 
проведення аналізу структури капіталу проводити 
розрахунки показника ефекту фінансового леве-
риджу, що забезпечить розрахунок рентабельності 
підприємства та оптимізує структуру капіталу під-
приємства. 
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У статті розкрито теоретичні основи здійснення банками кредитних операцій: їх сутність, значення у розви-
тку економіки, інституційно-правове регулювання кредитної діяльності банку. Наведено класифікацію банків-
ських кредитів за різними видовими критеріями та механізм здійснення банківського кредитування, організа-
ційні питання отримання позичальником кредиту, способи аналізу позичальника банком.
Ключові слова: кредит, кредитування, кредитні операції, кредитна діяльність, кредитні відносини.
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В статье раскрыты теоретические основы осуществления банками кредитных операций: их сущность, значение 
в развитии экономики, институционально-правовое регулирование кредитной деятельности банка. Приведена 
классификация банковских кредитов по разным видовым  критериям и механизм осуществления банковского 
кредитования, организационные вопросы получения заемщиком кредита, способы анализа заемщика банком.
Ключевые слова: кредит, кредитование, кредитные операции, кредитная деятельность, кредитные отношения.

The article reveals the theoretical foundations of banks' credit operations: their essence, importance in economic 
development, institutional and legal regulation of credit activities of the bank. The classification of bank loans  
according to different types of criteria and the mechanism of bank lending, organizational issues of obtaining a loan 
by the borrower, methods of analysis of the borrower by the bank.
Keywords: credit, crediting, credit operations, credit activity, credit relations.

Постановка проблеми. Необхідною умовою 
подолання наслідків кризових явищ у банківському 
секторі економіки є відновлення в необхідних обся-
гах і активізація процесу кредитних вкладень у наці-
ональне господарство, що визначається ключовою 
роллю банківського кредиту у ресурсному забезпе-
ченні неперервності розширеного відтворення й сти-
мулювання стійкого економічного зростання. Шля-
хом кредитування банківська система організовує й 
обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, 
акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва 
та обігу, де виникає його дефіцит. Банківські кре-
дити сприяють розширенню виробничої діяльності 
та появі нових підприємств, що в свою чергу призво-
дить до появи нових робочих місць. Отже, від того 
наскільки добре банк реалізує свої кредитні функції 
іноді залежить й економічне становище регіонів.

Тому актуальність теми не викликає сумніву і 
потребує ретельного дослідження як з  теоретичної, 
так і з практичної точок зору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми кредитування та створення оптимального 
кредитного механізму з оптимальним кредитним 
портфелем не є новими. Їх вивченням займалися та 
займаються такі вітчизняні економісти, як Батракова 
Л. Г., Бутинець Ф. Ф., Васюренко О. В., Герасимович 
А. М., Дзюблюк О. В., Зіміна О. В., Лаврушин О. І., 
Мороз А. М., Масленченков Ю. С., Панов Г. С., При-
мостка Л. О., Савлук М. І., Шевченко Р. І. та ін. 

Кредитна діяльність є важливою складовою 
діяльності комерційного банку, адже від її достат-
ності залежить майбут¬ній фінансовий стан банків-
ської установи, довіра до неї з боку третіх осіб, які є 
як споживачами її послуг, так і кредиторами. 

Втім, пропозиції щодо розв’язання даних проблем 
потребують корегування з огляду на нові обставини, 
що виникли в банківській системі в умовах кризи.

Вказаному питанню приділяється значна увага 
Національним банком України та Кабінетом Міні-
стрів України, що знайшло своє відображення у 
законах «Про банки і банківську діяльність» [1], 
«Про Національний банк України» [2].

Метою дослідження є узагальнення теоретичних 
підходів до аналізу кредитних операцій і надання 
конкретних пропозицій з питань удосконалення здій-
снення кредитних операцій комерційними банками.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Віддаючи належне науковим напра-
цюванням вчених, слід відзначити, що проблема 

пошуку нових підходів до організації кредитної 
діяльності банку в умовах кризових явищ потребує 
подальшого науково-практичного дослідження.

Виклад основного матеріалу. Кредитна діяль-
ність банків регламентується Цивільним та Госпо-
дарським кодексами України, Законами України, 
нормативно-правовими актами НБУ, статутами бан-
ків та кредитними договорами (рис. 1).

Процес банківського кредитування можна оха-
рактеризувати як комплекс дій, пов'язаних з оформ-
ленням, видачею, обслуговуванням та погашенням 
кредиту. Його умовно доцільно поділити на кілька 
етапів, кожний з яких забезпечує розв'язання кон-
кретних завдань, а всі вони в сукупності спрямовані 
на досягнення мети банківського кредитування – 
отримання банком прибутку. Кредитний процес 
включає в себе 4 етапи протягом яких банк отримує 
заявку від клієнта, проводить аналіз його платоспро-
можності, збирає необхідну документацію та робить 
висновок про надання кредиту або відмову в ньому 
позичальнику [4].

При формуванні оптимального кредитного порт-
феля слід прагнути до реалізації розробленої кредит-
ної політики шляхом підбору найбільш ефективних 
і надійних кредитних вкладень. Весь процес форму-
вання кредитного портфеля можна розбити на три 
укрупнені етапи [5]:

1. Формування системи лімітів кредитування 
відповідно до цілей і стратегії кредитної політики 
банку.

2. Відбір конкретних об'єктів кредитування для 
включення в кредитний портфель.

3. Аналіз стану кредитного портфеля і опера-
тивне управління виявленими відхиленнями від 
оптимального стану.

Отже, процес банківського кредитування вклю-
чає в себе сукупність взаємозв'язків позичальника 
і банку з приводу здійснення кредитної операції. 
Саме від правильної організації процесу кредиту-
вання у банку та розподілу повноважень між від-
повідними службами та підрозділами банківської 
установи залежить ефективність прийняття рішення 
щодо кредитного проекту, що сприятиме мінімізації 
ризиків кредитної діяльності банківської установи в 
цілому та зростанню кредитного портфелю.

Обсяг кредитів клієнтам корпоративного біз-
несу за підсумками 2018 року збільшився на 
4,8 млрд грн (без урахування курсових різниць), або 
на 29 %, i на 31.12.2018 р. становив 20,8 млрд грн. 
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Обсяг кредитів клієнтам корпоративного біз-
несу за підсумками 2019 року збільшився на 
12,1 млрд грн (без врахування курсових різниць), 
або на 57 %, i станом на 31.12.2019 р. становив 
33,3 млрд грн.

При кредитуванні корпоративних клієнтів 
Банк структурує кредитну угоду та встановлює 
такі додаткові умови кредитування, що обмеж-
ують збільшення у майбутньому кредитного 
ризику боржника та дають право Банку вживати 
заходи, щодо перегляду умов кредитування, в 
тому числі вимагати дострокового повернення 
кредитної операції.

За підсумками 2019 року найбільшу частку 
кредитного портфелю корпоративних клієнтів 
складають кредити у національній валюті – 
54 %, у дол. США та ЄВРО 31 % та 15 % відпо-
відно (рис. 2).

У 2019 р. банк пропонував клієнтам прива-
бливі умови для ЕКО-кредитів, розроблених в 
співпраці з Міжнародною фінансовою корпо-
рацією (IFC) в рамках концепції ЕКО-банкінгу, 
для проектів які пов’язані з захистом 
довкілля, зменшенням викидів шкідли-
вих речовин, використанням відновлюва-
них джерел енергії, проведенням енерго-
ефективних заходів.

Кредитний портфель корпоративних 
клієнтів у розрізі галузей економіки роз-
поділяється наступним чином: поста-
чання електроенергії, газу, пари та кон-
диційованого повітря – 26 %, професійна, 
наукова та технічна діяльність – 20 %, 
переробна промисловість – 16 %, оптова 
та роздрібна торгівля – 12 % (рис. 3).

Фінансування надавалось у вигляді 
кредитів, відновлюваних та невідновлю-
ваних кредитних ліній, зокрема з оформ-
ленням генерального кредитного дого-
вору, що укладається на строк до 7 років 

Рис. 1 Інституційно-правове регулювання банківського кредитування в Україні
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Рис. 2. Структура кредитного портфелю 
корпоративних клієнтів у розрізі валют  
за 2019 рік, %
Джерело: розроблено автором за [3]

 

та передбачає, що надавши банку забезпечення вико-
нання своїх зобов’язань, клієнт може отримувати 
всі кредитні продукти банку без додаткового забез-
печення шляхом оформлення додаткового договору. 
При цьому встановлюються графіки погашення 

Рис. 3. Структура кредитного портфелю корпоративних 
клієнтів у розрізі галузей економіки та валют за 2019 рік, %
Джерело: розроблено автором за [3]
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кредитних коштів, зменшення лімітів кредитних 
ліній. Погашення кредитів здійснюється як правило 
щомісяця. 

Банк в 2019 р. продовжував активне залучення 
клієнтів МСБ на кредитування. Кредитний портфель 
за рік зріс на 87,7 % та станом на 01.01.2019 склав 

2 012,8 млн грн екв. При цьому, суттєво покращено 
якість портфелю: частку простроченої заборгова-
ності зменшено до 3,6 % на 01.01.2019 (з 11,9 % на 
01.01.2019).

В рамках реалізації концепції ЕКО-банку від-
бувається постійне зростання частки ЕКО-кредитів 

в кредитному портфелі Банку. Відповідно най-
більшу частку (34,4 %) у структурі кредитного 
портфелю МСБ станом на 01.01.2019 склали клі-
єнти, зайняті у галузях електроенергетики, далі 
йдуть галузі сільського господарства (23,2 %) та 
торгівлі (10,6 %) (рис. 4).

У 2019 році банком розширено ряд кредитних 
продуктів для клієнтів МСБ, що враховують їх 
потреби, вид діяльності, кон’юнктуру ринку та забез-
печують прийнятний рівень ризиків кредитування. 
Банком були впроваджені нові кредитні продукти:

– фінансовий лізинг;
– кредитні продукти для комунальних під-

приємств (для фінансування поточних потреб 
у вигляді овердрафту, оборотного капіталу та 
інвестиційних витрат);

– кредити в рамках спільного проекту України 
та Європейського інвестиційного банку «Осно-
вний кредит для МСП та компаній з середнім рів-
нем капіталізації» (рис. 5).

За програмами кредитування клієнтів в межах 
співпраці Банку з Німецько-Українським фон-
дом (НУФ), протягом 2019 року було надано 
124 кредити на загальну суму 179 млн грн. (що на 
51 млн грн більше, ніж в 2018 році). У 2019 році 
банк отримав новий транш від НУФ в розмірі 
81 млн грн за новою програмою з підтримки фінан-
сування інвестиційних проектів малих та середніх 
підприємств за пріоритетними напрямами.

За програмою кредитування клієнтів на 
придбання нового обладнання, сільськогос-
подарської техніки та транспортних засобів, 
що вироблені в Республіці Білорусь, в рамках 
якого передбачене відшкодування частини про-
центної ставки Урядом Республіки Білорусь, в 
2019 р. було надано  110 кредитів на загальну 

суму 87 млн грн (що на 27 млн грн. 
більше, ніж в 2018 р.).

За програмою кредитування об’єд-
нань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ) та житлово-кому-
нальних кооперативів (ЖБК) на про-
ведення енергоефективних заходів, за 
яким з боку Держенергоефективності 
України відбувається відшкодування 
40-70 % від суми кредиту, протя-
гом 2019 р. було надано 270 кредитів 
(частка ринку – 44 %) на загальну суму 
83 млн грн (частка ринку – 62 %), що 
на 33 млн грн, більше ніж в 2018 р. 
Всього в рамках програми Держенер-
гоефективності Банком було надано 
637 кредитів ОСББ на 140 млн грн.

Аналіз кредитного портфелю на- 
ведений на рис. 6. Як свідчить про- 

Рис. 4. Кредитний портфель на 01.01.2019 р.  
за видами діяльності, %
Джерело: розроблено автором за [3]

 

 
Рис. 5. Пріоритетні програми на 01.01.2020 р.,  
млн грн.
Джерело: розроблено авторами за [1]

Рис. 6. Динаміка кредитного портфелю фізичних осіб, млн грн
Джерело: розроблено авторами за [3]
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ведений аналіз, кредитний портфель фізичних осіб в 
цілому за останні 6 років зріс майже на 80%. 

Структура кредитного портфелю банку характе-
ризується даними, наведеними в таблиці 1.

Негативною рисою кредитного портфелю банку 
є те, що в продовж останніх років залишається низь-
кою питома вага довгострокових кредитів. Однак 
у структурі кредитного портфелю банку переважа-
ють короткострокові (до 1 року) кредити. Їх частка в 
структурі кредитного портфелю банку в 2019 р. ста-
новила 67,3 %.

Із таблиці 2 видно, що найбільша прострочена 
заборгованість у 2019 р. припадала на юридичних 

Таблиця 1
Обсяг і структура кредитного портфелю банку за 2018 – 2019 рр.

№ Показники 2018 р. 2019 р.
тис. грн % тис. грн %

1 Електроенергетика +4 051 452 +14,4 +9 999 455 +23,8
2 Транспортування газу +6 027 400 +21,5 +6 084 630 +14,5
3 Фізичні особи +5 400 467 +19,2 +5 907 660 +14,0

4 Сільське господарство та харчова  
промисловість +3 607 734 +12,8 +4 962 347 +11,8

5 Торгівля +3 180 275 +11,3 +4 420 899 +10,5
6 Виробництво +1 300 211 +4,6 +3 160 044 +7,5
7 Нерухомість +1 713 968 +6,1 +2 868 251 +6,8
8 Сфера обслуговування +1 267 792 +4,5 +2 402 605 +5,7
9 Металургія +363 829 +1,3 +1 133 544 +2,7
10 Будівництво +338 957 +1,2 +543 085 +1,3
11 Транспорт +707 809 +2,5 +463 726 +1,1
12 Фінансові послуги +91 672 +0,3 +72 739 +0,2
13 Інше +34 875 +0,1 +34 078 +0,1
14 Всього +28 086 441 +100 +42 053 063 +100

Джерело: розроблено авторами за [3]

Таблиця 2 
Аналіз простроченої заборгованості банка на 01.01.2020 року, тис. грн.

№ Показники
Не прострочені і 

такі, що їх
корисність не
зменшилась

Прострочені і такі, 
що їх

корисність не
зменшилась

Знецінені на 
індивідуальній

основі
Всього

1
Грошові кошти та їх 
еквіваленти (за винятком 
коштів у касі), тис. грн.

+6 266 697 − − +6 266 697

2 Кошти у кредитних  
установах, тис. грн +280 569 − +3 458 985 +3 739 554

3 Кредити клієнтам,  
тис. грн: 

4 Юридичні особи, тис. грн.  +26 634 430 +2 916 028 +442 551 +29 993 009
5 МСБ, тис. грн. +1 855 277 +63 217 +12 632 +1 931 126
6 Фізичні особи, тис. грн +1 531 287 +120 119 +70 892 +1 722 298

7 Торгові цінні папери,  
тис. грн +315 094 +315 094

8 Інвестиції, наявні для  
продажу, тис. грн +20 565 344 −

− +20 565 344
9 Всього +57 448 698 +3 099 364 +3 985 060 +64 533 122

Джерело: розроблено авторами за [3]

осіб і склала 29 993 009 тис. грн. Значна кількість 
коштів були у кредитних установах були знецінені 
(3458985 тис. грн).

Отже, в результаті аналізу управління кредитним 
портфелем можна зробити висновок про ефективну 
кредитну політику Банку. Про це свідчить стрімке 
зростання обсягів кредитного портфелю як корпо-
ративних клієнтів, так і фізичних осіб. Позитивним 
моментом є впровадження кредитування за держав-
ними програмами.

Висновки. Дослідження механізмів розви-
тку методичних засад банківського кредитування 
в Україні, а також проведений аналіз щодо стану 
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кредитування у досліджуваному банку  дозволяє зро-
бити наступні висновки: безнадійні, сумнівні та суб-
стандартні кредити скоротилися, а кредити, що зна-
ходяться під контролем та стандартні зросли, отже, 
кредитна політика банку стала більш ефективною. 

Проаналізувавши отримані дані, можна зробити 
висновок, що банк почав проводити виважену кре-
дитну політику, що й пояснює скорочення кредит-
ного портфеля банку та ріст кредитних операцій з 
низьким ступенем ризику.
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У статті розглянуто теоретичні основи управління кредитним ризиком банку; визначено види банківських ризиків 
та джерела їх формування; сформовано механізм управління кредитними ризиками; розроблено модель оптимізації 
управління кредитними ризиками банку з метою підвищення ефективності їх діяльності з використанням мето-
дології IDEF0; проведено кореляційно регресивний аналіз показників, що впливають на управління кредитними 
ризиками банку; визначено інтегральний показник кредитного ризику банку; надано рекомендації щодо вибору 
оптимізації управління кредитними ризиками банку за допомогою методу ієрархічної побудови.
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фінансові результати.
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В статье рассмотрены теоретические основы управления кредитным риском банка; определены виды бан-
ковских рисков и источники их формирования; сформирован механизм управления кредитными рисками; 
разработана модель оптимизации управления кредитными рисками банка с целью повышения эффективно-
сти их деятельности с использованием методологии IDEF0; проведен корреляционно регрессионный анализ 
показателей, влияющих на управление кредитными рисками банка; определены интегральный показатель кре-
дитного риска банка; даны рекомендации по выбору оптимизации управления кредитными рисками банка с 
помощью метода иерархического построения.
Ключевые слова: риск, управление кредитными рисками банка, динамика, величина кредитного риска, 
финансовые результаты.

The article considers the theoretical foundations of credit risk management of the bank; identified types of banking 
risks and sources of their formation; a credit risk management mechanism has been formed; developed a model for 
optimizing the bank's credit risk management in order to increase the efficiency of their activities using the IDEF0 
methodology; correlation and regression analysis of indicators influencing the bank's credit risk management was per-
formed; the integrated indicator of the bank's credit risk is determined; recommendations on the choice of optimization 
of credit risk management of the bank using the method of hierarchical construction.
Keywords: risk, credit risk management of the bank, dynamics, amount of credit risk, financial results.

Постановка проблеми. У міжнародній і вітчиз-
няній практиці багато банків зазнало фінансового 
краху саме внаслідок кредитної експансії, а недо-
статня увага до оцінювання кредитоспроможності 
позичальників стала причиною зростання банків-
ських ризиків до критичного, а іноді й катастро-
фічного рівня. Глобалізаційні процеси та зростання 
мобільності міжнародних кредитних ресурсів зумов-
люють необхідність управління банківськими ризи-
ками не тільки на рівні окремого банку, а також на 
національному та міжнародному рівнях. Важливою 
складовою цього процесу є забезпечення якісного та 
ефективного обміну фінансовою інформацією між 
суб’єктами кредитного ринку на всіх ієрархічних 
рівнях управління. Сучасні умови господарювання 
фінансових установ вимагають нового підходу як до 
всієї системи управління загалом, так і до процесу 
управління кредитними ризиками, зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі формування систем управління та оцінки кре-
дитного ризику присвячено наукові праці вітчиз-
няних і зарубіжних вчених, а саме: О. Васюренка, 
В. Вітлінського, С. Захорошка, Т. Косової, Л. Куз-
нєцової, М. Лєпешкіної, О. Лисинок, Г. Панової, 
Н. Радковської, В. Севрук та багатьох інших. 

Втім, пропозиції щодо розв’язання даних проблем 
потребують корегування з огляду на нові обставини, 
що виникли в банківській системі в умовах кризи.

Вказаному питанню приділяється значна увага 
Національним банком України та Кабінетом Міні-
стрів України, що знайшло своє відображення у 
законах «Про банки і банківську діяльність» [1], 
«Про Національний банк України» [2].

Метою дослідження є узагальнення теоретичних 
засад та розробка практичних рекомендацій щодо 
удосконалення управління кредитними ризиками.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Віддаючи належне науковим напра-
цюванням вчених, слід відзначити, що проблема 
пошуку нових підходів до управління ризиками 
банку в умовах кризових явищ потребує подальшого 
науково-практичного дослідження.

Виклад основного матеріалу. Ризик (з точки зору 
банку) – це потенційна можливість недоотримання 

доходів або зменшення ринкової вартості капіталу 
банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх 
або внутрішніх факторів. Такі збитки можуть бути 
прямими (втрата доходів або капіталу) чи непря-
мими (накладення обмежень на здатність органі-
зації досягати своїх бізнес-цілей). Зазначені обме-
ження стримують здатність банку здійснювати свою 
поточну діяльність або використовувати можливості 
для розширення бізнесу.

Ризик (з точки зору Національного банку Укра-
їни) – це ймовірність того, що події, очікувані або 
неочікувані, можуть мати негативний вплив на капі-
тал та/або надходження банку. Толерантність до 
ризику (визначення рівня допустимого ризику) – це 
визначення того рівня ризику, на який банк погоджу-
ється йти для досягнення мети його діяльності та 
виконання його стратегічних завдань. Рівень допус-
тимого ризику звичайно визначається у внутрішніх 
положеннях та планах банку, які затверджуються від-
повідно до принципів корпоративного управління [5].

Аналіз наявних у літературних джерелах визна-
чень поняття «банківський ризик» представлено в 
табл. 1 вказує на те, що більшість з них є подібними, 
а відмінності полягають переважно в обраному під-
ході до розуміння сутності ризику в цілому.

Разом з тим в науковій спільноті використовується 
більш широкий підхід до трактування поняття «бан-
ківський ризик», що не обмежується лише фінансо-
вими аспектами його прояву. Наукові підходи до кла-
сифікації кредитних ризиків представлені у табл. 2.

Специфіка банківських ризиків тісно пов’язана 
з сутністю банківської діяльності, яка проявляється 
у сфері обміну та платіжного обороту. Банківські 
ризики значною мірою характеризуються соціаль-
ною відповідальністю, оскільки банки ризикують не 
тільки і не стільки власними ресурсами, а переважно 
грошовими коштами клієнтів. З цієї причини бан-
ківські кризи провокують більш відчутні негативні 
наслідки, ніж ризики виробництва, оскільки спричи-
няють фінансові втрати за ланцюгом грошово-кре-
дитних зобов’язань, сформованих учасниками бан-
ківських операцій.

В залежності від стратегічних цілей діяль-
ності банку, він постійно здійснює збалансування 
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Таблиця 1
Підходи до визначення сутності поняття «банківський ризик»

Автор Визначення

Л. Бондаренко 
Можливість прийняття раціонального чи нераціонального управлінського рішення, в рамках 
якого можна дати вірогідну кількісну і/або якісну оцінку дії факторів і, як наслідок, отри-
мати один з трьох економічних результатів: позитивний (прибуток), нульовий або негатив-
ний (збиток)

М. Гаретовский Небезпека втрат, що походить від специфіки банківських операцій, здійснюваних кредит-
ними установами (переклад автора)

В. Гамза Можлива (потенційна або реальна) загроза для тих або інших інтересів банку (переклад 
автора)

Ю. Мішальченко, 
І. Кроллі 

Ймовірність втрати банком частини своїх коштів, недоотримання запланованих доходів або 
здійснення додаткових витрат в результаті проведення запланованих фінансових операцій 
(переклад автора)

Г. Панова Небезпека або можливість втрат банку при настанні певних небажаних подій (переклад 
автора)

В. Подчесова 
Відображають невизначеність, пов’язану з проявом конкурентної боротьби як між банками, 
так й між іншими учасниками ринку, що відбивається на сталості руху фінансових потоків 
та зміні обсягів фінансових ресурсів банку

С. Прасолова,
С. Козьменко, 
Ф. Шпиг, 
І. Волошко 

Вартісне вираження імовірності події, що спричиняє фінансові втрати

Л. Примостка Ймовірність недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку вна-
слідок несприятливого впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників

В. Севрук Невизначеність результату банківської діяльності та можливі несприятливі наслідки у 
випадку невдачі

М. Фастовець Імовірність отримання доходів, менших від очікуваних, зниження вартості активів

К.В. Уваров Можливість того, що певні події, очікувані чи неочікувані, можуть спричинити негативний 
вплив на рівень капіталу або доходів банку

Таблиця 2
Наукові підходи до класифікації банківських ризиків

Автор Види банківських ризиків
С. Козьменко,
Ф. Шпиг, 
І. Волошко

Внутрішні ризики:
– ризики, пов’язані із особливостями клієнтів;
– ризики банківських операцій (ризики активних операцій: ризик операції, кредитний, 
портфельний ризики, ризик ліквідності та ризики пасивних операцій: емісійні ризики, 
депозитний ризик);
– ризики, зумовлені видом банку

І. Бурденко, 
О. Пожар 

Внутрішні ризики:
– кредитний ризик;
– ціновий ризик;
– ризик, що виникає при формуванні депозитів;
– ризик, пов’язаний з новими видами діяльності;
– ризик ліквідності;
– ризик руху грошових коштів

А. Суворов Види внутрішніх банківських ризиків:
– кредитний ризик;
– процентний ризик;
– валютний ризик;
– ринковий ризик;
– ризик, що виникає при формуванні депозитів та інші

Ю. Потийко Основні види банківських ризиків:
– кредитний ризик;
– процентний ризик;
– ризик ринку цінних паперів;
– валютний ризик;
– ризик дострокової вимоги депозитів

С. Коновалов – Розрізняється п’ять категорій ризиків:
– ризик ліквідності;
– процентний ризик;
– ціновий ризик;
– кредитний ризик;
– операційний та інші ризики
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відношення ризик-доходність з перевагою одного із 
критеріїв. При цьому банк може опинитись в одній 
із трьох «зон»:

Зона недостатньої доходності – банк відмовля-
ється від надання ризикових кредитів але при цьому 
не забезпечує мінімального доходу.

Зона невиправданого ризику – банк приймає заві-
домо неприйнятний ризик, у зв’язку з чим імовір-
ність отримання запланованих високих доходів зна-
чно знижується.

Зона безпечного функціонування – банк забезпе-
чує себе мінімальним необхідним доходом і приймає 
на себе доцільний ризик.

Задачею керівництва банка є зробити все мож-
ливе (за допомогою свого персоналу), щоб уникнути 
тривалого перебування у перших двох зонах, яке при-
зводить до погіршення фінансового стану банку. Види 
джерел кредитного ризику представлені у табл. 3.

Передусім формулюється загальна мета політики, 
наприклад надання надійних і рентабельних кредитів. 
Міра ризику повинна відповідати звичайній нормі 
прибутковості за позиками з урахуванням вартості 
кредитних ресурсів і адміністративних витрат банку.

Процес управління кредитним ризиком за своєю 
суттю є безперервним, його стадії (етапи) почергово 
змінюють один одного (рис. 1).

Таблиця 3
Види кредитного ризику за джерелами його виникнення

Вид ризику Характеристика джерела
Ризик, пов’язаний із  
позичальником, гарантом,  
страховиком
Об’єктивний (фінансових  
можливостей)
Суб’єктивний (репутації)
Юридичний

Нездатність позичальника (гаранта, страховика) виконати свої зобов’язання за 
рахунок поточних грошових надходжень чи від продажу активів
Репутація позичальника (гаранта, страховика) в діловому світі, його відпо-
відальність і готовність виконати взяті зо бов’язання
Недоліки в складанні і оформленні кредитного договору, гарантійного листа, дого-
вору страхування

Ризик, пов’язаний  
із предметом застави
Ліквідності
Кон’юнктурний
Загибелі
Юридичний

Неможливість реалізації предмета за стави
Можливе знецінення предмета застави за період дії кредитної угоди
Загибель предмета застави
Недоліки в складанні і оформленні договору застави

Системний ризик Зміни в економічній системі, які можуть здійснити вплив на фінансовий  
стан пози чальника (наприклад, зміна податкового законодавства)

Форс-мажорний ризик Землетруси, повені, катастрофи, смерчі, страйки, військові дії

Рис. 1. Взаємозв’язок функцій та етапів управління кредитними ризиками
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Як видно з рис. 1, етап ідентифікації ризику 
передбачає реалізацію майже всіх функцій управ-
ління, оскільки він спрямований на визначення сту-
пеня відповідності параметрів ризикової позиції їх 
запланованими характеристиками, і на цій основі – 
формування якісної оцінки (рейтингу) кредитного 
ризику з метою окреслення кола управлінських 
методів і заходів, серед яких доцільно здійснювати 
вибір з метою ефективного керування.

Проведений кластерний аналіз дав змогу виявити 
основних лідерів та аутсайдерів фінансових уста-
нов банківської сфери України, сприяв спрощенню 
проведення заходів щодо аналізу та діагностування 
стану банків-конкурентів іншими багато витратними 
методами аналізу.

Застосування кластеризації дозволило виді-
лити з поміж великої кількості об’єктів найбільш 
схожі між собою, та виділило їх в окремі кластери.  
До першого кластеру увійшли фінансові установи  
з високою загрозою кредитного ризику, до другого – з 
оптимальним співвідношенням наданих кредитів та 
рівня кредитного ризику, серед них: ПАТ КБ «При-
ватбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк».

За результатами проведеного аналізу банків-
ської сфери можна зробити висновок, що банків-
ська система України знаходиться на кризовому 
етапі. Кількість платоспроможних банків суттєво 
впала на 2018 рік порівняно з 2007 роком. Через 
велику політичну і фінансову кризу спостеріга-
ється чітка тенденція зменшення залучених коштів 
та кредитного портфелю банківських установ. Про-
тягом 2014–2015 років банки України втратили 
15,6 млрд. грн. депозитів в національній валюті або 
3,9%. Треба відзначити, що відтік депозитів у наці-
ональній валюті фізичних осіб мав більш негативну 
динаміку і становив 64,6 млрд. грн. або 25,5%. Сума 
проблемних кредитів зросла з 2007 р. по 2018 р. на 
208,7 млрд. грн. або в 46,4 разів, а їх питома вага в 
структурі кредитного портфеля відповідно зросла з 

1,7% до 22,1%, що слід вважати вкрай негативним 
фактом, пов’язаним, в тому числі, з недостатньою 
увагою до оцінки кредитних ризиків, а також побу-
дови дієвої системи ризик-менеджменту [3].

Для розкриття сутності процесу управління кре-
дитними ризиками рамках процесного підходу вико-
ристовується методологія функціонального моде-
лювання та графічного описання процесів IDEF0. 
Особливістю IDEF0 є її акцент на ієрархічне пред-
ставлення об’єктів, що значно полегшує розуміння 
предметної області. Призначення IDEF0 – надати 
засоби та способи повного і послідовного моделю-
вання функцій (діяльності, дій, процесів, операцій) 
системи, а також функціональних зв’язків і даних, 
які підтримують об’єднання цих функцій.

Аналіз функціональної моделі дозволяє зрозу-
міти, де знаходяться найбільш слабкі місця, в чому 
полягатимуть переваги нових процесів і наскільки 
глибоким змінам піддасться існуюча структура орга-
нізації банку.

Висновки. Таким чином, в результаті проведе-
них досліджень можна зробити висновок, що моде-
лювання бізнес-процесів – це ефективний засіб 
пошуку шляхів оптимізації діяльності банку, засіб 
прогнозування й мінімізації ризиків, що виникають 
на різних етапах життя банківської установи. Моде-
лювання бізнес-процесів, що відбуваються у банку 
допоможе значно підвищити ефективність управлін-
ських рішень, які приймає керівництво банківської 
установи, підвищити рівень ліквідності капіталу, 
збільшити рівень дохідності, забезпечити необхід-
ний рівень фінансової стійкості банку. 

Розроблення структурно-функціональної моделі 
управління кредитними ризиками дозволило вия-
вити слабкі сторони у процесі управління кредит-
ними ризиками банку та надати рекомендації щодо 
подальшої організації процесу для підвищення 
ефективності діяльності та, відповідно, мінімізації 
кредитного ризику. 
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У статті розглянуто теоретичні основи формування банками кредитних ресурсів: їх сутність, значення у роз-
витку економіки, інституційно-правове регулювання кредитної діяльності банку. Проведені оцінка кредит-
них операцій та організації кредитування підприємницьких структур банком, аналіз кредитного портфеля 
банку. Представлено моделювання процесу управління кредитуванням банком підприємницьких структур, 
надані рекомендації щодо підвищення обсягів кредитування та запропоновані шляхи вибору оптимальної 
методики нарахування відсотків за кредит. Надані також рекомендації щодо покращення діяльності банку 
внаслідок удосконалення механізму кредитування та розроблена модель оцінки кредитоспроможності під-
приємницьких структур.
Ключові слова: банк, кредит, забезпечення кредиту, кредитні операції, кредитний портфель, ефективність 
кредитних операцій, кредитна політика, кредитний ризик.

В статье рассмотрены теоретические основы формирования банками кредитных ресурсов: их сущность, зна-
чение в развитии экономики, институционально-правовое регулирование кредитной деятельности банка. 
Проведены оценка кредитных операций и организации кредитования предпринимательских структур банком, 
анализ кредитного портфеля банка. Представлено моделирование процесса управления кредитованием бан-
ком предпринимательских структур, предоставлены рекомендации по увеличению объемов кредитования и 
предложены пути выбора оптимальной методики начисления процентов по кредиту. Предложены также реко-
мендации по улучшению деятельности банка в следствии усовершенствования механизма кредитования и 
разработке модели оценки кредитоспособности предпринимательских структур.
Ключевые слова: банк, кредит, обеспечение кредита, кредитные операции, кредитный портфель, эффектив-
ность кредитных операций, кредитная политика, кредитный риск.

The article considers the theoretical foundations of the formation of credit resources by banks: their essence, impor-
tance in economic development, institutional and legal regulation of credit activities of the bank. An assessment of 
credit operations and organization of lending to business structures by the bank, analysis of the bank's loan portfolio. 
Modeling of the process of credit management by the bank of business structures is presented, recommendations 
on increase of crediting volumes are given and ways of a choice of an optimum technique of accrual of percent for 
the credit are offered. Recommendations for improving the bank's activities due to the improvement of the lending 
mechanism were also provided, and a model for assessing the creditworthiness of business structures was developed.
Keywords: bank, credit, collateral, credit operations, loan portfolio, efficiency of lending operations, credit policy, 
credit risk.



130

# 3 (29) 2020

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз- 
витку економіки існує багато проблем, які іноді  пере-
шкоджають комерційним банкам надавати кредити,  
а іноді сприяють зростанню в їх портфелі частки 
небажаних видів кредитів, що погіршує ліквідність та 
платоспроможність банків. Тому актуальним на сьо-
годнішній день є попередження виникнення небажа-
них видів кредитів, підвищення частки стандартних 
кредитів і уникнення проблемних кредитів, чого мож-
ливо досягти при ліпшій організації кредитування, 
покращенні механізмів аналізу як нових, так і старих 
позичальників та всебічному моніторингу та аналізі 
наданих кредитів  Кредитні відносини мають забез-
печувати прогресивний розвиток вітчизняного товар-
ного виробництва. В останній час гостро постала 
проблема наукового осмислення нових явищ у сфері 
кредитування, розуміння їх змісту, природи і сутності, 
розробки ефективних схем і технологій кредитного 
процесу та їх використання на практиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дос-
лідженням кредитування підприємницьких струк-
тур займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені як 
І. Дугін, О. Ковальов, Л. Примостка, Н. Верхуша, 
Л. Слобода, Ж. Довгань, О. Вовчак, О. Пернарівський, 
Т. Вілсон та інші. Вказаному питанню приділяється 
значна увага Національним банком України та Кабі-
нетом Міністрів України, що знайшло своє відо-
браження у законах «Про банки і банківську діяль- 
ність» [1], «Про Національний банк України» [2].

Проблеми кредитування та створення оптималь-
ного кредитного механізму з оптимальним кредит-
ним портфелем не є новими. Втім, пропозиції щодо 
розв’язання даних проблем потребують корегування 
з огляду на нові обставини, що виникли в україн-
ській економіці в умовах ринкових перетворень.

Метою дослідження  є вдосконалення науково-
методичних підходів  до оцінки та регулювання кре-
дитування підприємницьких структур банком, роз-
робленні рекомендацій щодо покращення механізму, 
умов проведення кредитування підприємницьких 
структур та вдосконаленні оцінки кредитоспромож-
ності потенційних позичальників

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Віддаючи належне науковим напра-
цюванням вчених, слід відзначити, що проблема 
пошуку нових підходів до формуванням кредитних 
ресурсів банку в умовах стрімких ринкових перетво-
рень та обмеженості фінансових ресурсів потребує 
подальшого науково-практичного дослідження.

Виклад основного матеріалу. Кредитні опера-
ції – один з пріоритетних напрямів діяльності банків. 
З розвитком банківського кредитування та збільшенням 
обсягу і ускладненням структури кредитного портфеля 
банків актуалізується проблема оцінки та ефективного 
регулювання портфельного кредитного ризику.

Актуальність даного дослідження обумовлюється 
істотним погіршенням якості кредитного портфеля 
банків України.

Варто наголосити, що кредитний портфель є не 
просто пасивно сформованим набором позичок, а 
результатом активних, цілеспрямованих дій банку, 

який динамічно розвивається. Банківський кредит-
ний портфель слід розглядати як втілення кредит-
ної політики банку, що у свою чергу є невід’ємною 
складовою його загальної стратегії розвитку. Під-
сумувавши це, можна сказати, що кредитний порт-
фель – це економічно обґрунтована і структурована 
сукупність кредитних угод і кредитних зобов’язань, 
яка є результатом цілеспрямованих управлінських 
рішень, прийнятих відповідно до вимог кредитної 
політики банку та органів банківського нагляду. 

Загальна сума кредитного портфеля визнача-
ється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, в 
тому числі прострочених, пролонгованих і сумнів-
них, і вартістю позабалансових зобов’язань банку з  
кредитування. 

Головна мета управління кредитним портфелем 
полягає в забезпеченні максимальної дохідності за 
допустимого рівня ризику, тобто постає питання в 
раціональному управлінні кредитним ризиком. 

Останні події в Україні вплинули на економіку 
держави і сприяли загостренню внутрішніх негараз-
дів. Значна роль у подоланні кризи правомірно відво-
диться Національному банку України як державному 
регулятору банківської системи. Сучасне середовище 
реалізації грошово-кредитної політики формується під 
впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Зовнішній 
чинник має негативний вплив – поширення фінансової 
кризи, яка виявилася насамперед у погіршенні глобаль-
ної ліквідності, зниження інтересу інвесторів до Укра-
їни та відплив іноземного капіталу і як наслідок з кінця 
2019 року зведений платіжний баланс України показав 
дуже низьке значення, а його фінансування відбулося 
за рахунок резервних активів НБУ [3].

Головними чинниками щодо незначних обся-
гів кредитування підприємств в Україні є низький 
рівень кредитоспроможності суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, високі процентні ставки за кре-
дитами, складність та недосконалість механізму 
реалізації положень законодавства про банкрутство. 
Відтворювальний процес, як відомо, відбувається за 
умов неперервності виробництва. При цьому власне 
відтворення об’єднує процеси виробництва та обіг в 
їх неперервному відновленні, що в результаті забез-
печує створення валового внутрішнього продукту та 
відтворення системи виробничих відносин. Забез-
печення виробничого процесу необхідними кредит-
ними ресурсами є визначальним фактором ефек-
тивного функціонування суб’єктів підприємницької 
діяльності на ринку товарів та послуг [4].

Проаналізуємо кредитну якість кредитів, що на- 
дані за останні роки підприємницьким структурам.

Більш ніж 80% кредитів, наданих юридичним 
особам є непростроченими та незнеціненими впро-
довж останніх років. За останній рік зросла кількість 
прострочених, але не знецінених кредитів від 1% від 
загального обсягу наданих юридичним особам кре-
дитів у 2018 році до 10% у 2019 році. Темп приросту 
непрострочених позичок склав 123,07%, в той час як 
прострочених – 2 110,44 %.

Серед кредитів, що надані фізичним особам-під-
приємцям (далі – ФОП) за останній рік збільшилась 
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частка прострочених, але не знецінених креди-
тів. Якщо в 2018 році їх частка складала 14%, то в 
2019 році досягла 68%. Перевагою даного розділу є 
те, що під кінець 2019 року на відміну від 2018, вда-
лося усунути знецінених кредитів. Результатом цього 
є те, що портфель непрострочених позичок ФОП ско-
ротився на 24,77%, а прострочених зріс на 488,36%.

В загальному кредитному портфелі, не врахо-
вуючи резервів, відбулось збільшення кредитів на 
46,59%, – коли темп приросту кредитів юридичних 
осіб склав 110,8%, а ФОП – 22,15%.

При оцінці якості кредитного портфеля, слід при-
ділити увагу на заставу, що є забезпеченням кредиту, 
адже будь-якому майну властивий можливий знос, 
зниження якості фізичного стану та функціональної 
придатності.

При оцінці предмету застави банк виходить з 
таких принципів: корисності, заміщення, очікувань, 
розумної обережності. 

Тобто предмет застави повинен відповідати та- 
ким умовам: майно має цінність тільки в тому випадку, 
якщо воно корисне для будь-якого потенційного влас-
ника чи реалізації певної економічної функції; макси-
мальна вартість майна визначається найменшою ціною, 
по якій можна купити аналогічний товар з еквівалент-
ною корисністю; доходи чи інші вигоди, котрі можуть 
бути отримані в майбутньому від володіння майном.

Найбільшу частку кредитів серед підприємницьких 
структур за останні роки займає оптова та роздрібна 
торгівля та виробництво харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів. Ці дві галузі займають майже 
50% серед кредитування підприємницьких структур.  
Їх діяльність не є сезонною, а значить прибуток буде 
приносити стабільно, отже є доцільним подальше 
опрацьовування цих галузей та пошук нових канал 
збуту продуктів банку саме на цьому ринку.

Кредити підприємницьких структур переважно 
забезпечені нерухомим майном та іншими активами. 
Цей вид застави є найспритнішим для банку адже 
контролюється на державному рівні. Загалом банк 
мінімізує свої ризики, адже частка незабезпечених 
кредитів у портфелі мінімальна. Саме тому більш 
ніж 80% кредитів, наданих підприємницьким струк-
турам є не простроченими та не знеціненими впро-
довж останніх років.

При розробці шляхів удосконалення аналізу 
кредитоспроможності підприємств-позичальників 
необхідно діяти за трьома напрямами:

1. Застосування процесних технологій. Стратегія 
кредиторів полягає в сукупності певних управлін-
ських дій з метою підвищення ефективності та опти-
мізації управління процесом кредитування в умо-
вах мінливого ринкового середовища. Тактика при 
цьому полягає в застосуванні певного набору спосо-
бів і прийомів досягнення поставленої мети.

2. Управління інформаційними потоками. Одним 
з найважливіших елементів методики аналізу кре-
дитоспроможності підприємства-позичальника є 
його інформаційна база, оскільки без неї неможливо 
реально та ефективно оцінити міру ризику майбут-
ніх фінансових вкладень кредитних ресурсів у той 
або інший господарюючий суб’єкт.

3. Робота з проблемними кредитами. Робота з 
проблемними кредитами повинна носити всебічний 
характер, що багато в чому визначається кваліфікацією 
персоналу, якістю інформаційного та методичного за- 
безпечення, умінням кредитора оперативно реагувати 
на сигнали про кредитні вкладення, що погіршуються.

Зважаючи на існуючі тенденції, що склалися 
на грошово-кредитному ринку України, слід обов’яз-
ково усвідомлювати притаманні ризики, перед впро-
вадженням будь-яких нововведень, тому в таблиці 1 

Таблиця 1 
Шляхи удосконалення процесу кредитування підприємницьких структур банком

Заходи Результат Ризик

Запровадження 
нових кредитних 
продуктів для юри-
дичних осіб

Застосування індивідуального підходу до кожного пози-
чальника при оцінці його фінансового стану, обігових 
коштів, масштабів виробничо комерційної діяльності та 
репутації при запровадженні револьверного та контоко-
рентного кредитів.

Ризик відсутності стабільних 
і платоспроможних клієнтів, 
яких би задовільні умови 
кредитування

Створення про-
грами кредитування 
стартового капіталу 
ФОП

Детальна оцінка підприємницького проекту з врахуванням 
всіх аспектів щодо ризиків, терміну окупності та можли-
вого прибутку від кредитування даного суб’єкта підприєм-
ницької діяльності.

Ризик відсутності вдалих 
проектів

Удосконалення мар-
кетингової політики 
(створення позитив-
ного іміджу комер-
ційного банку)

Проведення систематичних рекламних заходів через ЗМІ 
та Інтернет, прес-конференцій, розповсюдження рекламних 
буклетів, додаткової інформації на банківських виписках, 
заохочення існуючих клієнтів та мотивації персоналу до 
залучення ними нових клієнтів, проведення благодійних 
заходів.

Ризик не покриття затрат, 
направлених на здійснення 
всіх заходів

Скорочення часу 
отримання кредиту

Розроблення мінімального переліку необхідних докумен-
тів для оформлення кредиту, мінімізація часу на перевірку 
фінансового стану та ділової репутації потенційного пози-
чальника.

Ризик невідповідності пози-
чальника фінансовим норма-
тивам, інші упущення щодо 
репутації позичальника

Збір проблемної 
заборгованості

Індивідуальний підхід під час збору проблемної заборгова-
ності, враховуючи кожну окремо взяту справу та оптиміза-
ція процесу для прискорення розгляду справ.

Ризик не реалізації заставле-
ного майна позичальника 



132

# 3 (29) 2020

відобразимо шляхи покращення процесу кредиту-
вання з урахуванням можливих ризиків.

Без сумніву кожен новий напрям є переваги та 
недоліки, але як відомо, чим вище ризик – тим вище 
дохідність операції. А враховуючи агресивну кре-
дитну політику банку, запропоновані шляхи мають 
незначні ризики.

Розрахунки по позичальнику проводяться в 
3 етапи – спочатку оцінюється бізнес-ризик, потім 
фінансовий ризик та ризик, що пов’язаний з кредит-
ною історією позичальника.

Після одержання балів за трьома видами ризиків, 
необхідно вивести підсумкову оцінку про фінансовий 
стан позичальника, встановити значення ризику, зро-
бити висновки щодо його кредитоспроможності та 
винести рішення щодо доцільності надання кредиту.

Таблиця 2
Підсумкова оцінка фінансового стану 
позичальника за розробленою методикою

Показник

Макси- 
мально 

можлива 
кількість 

балів

Набрана 
кількість 

балів
Оцінка 
ризику

Усього бізнес-
ризик 30 Х Х

Усього  
фінансовий ризик 60 Х Х

Усього  
кредитна історія 10 Х Х

Загальна  
кількість балів 100 Х

Таблиця 3
Категорії якості фінансово-економічного стану

Кількість балів Якість фінансового 
стану

77 – 100 Добрий
57,5 – 77 Середній
26 – 57,5 Поганий

0 – 26 або «стоп» Кредитувати не можна

Отже, на основі наведених розрахунків, ми отри-
мали нову модель оцінки кредитоспроможності під-
приємницьких структур. Дана модель більш широко 
розкриває діяльність підприємства з усіх боків. 
Адже на відміну від оцінки ділової репутації та 

бізнес-ризику лише експертним шляхом, що застосо-
вує більшість банків, в ній розраховуються конкретні 
бали за кожним з наведених показників. Диферен-
ціювання балів не обмежується лише граничними 
показниками, коли бали чи додаються, чи ні, за кож-
ний проміжний показник підприємство також може 
набрати певний бал. Безсумнівно, задля оцінки за 
моделлю необхідна попередня експертна оцінка за 
низкою показників та оцінка експертів після отри-
мання всіх результатів, але в даному випадку їх 
думка буде висловлюватися в конкретних балах, що 
зрештою можливо оцінити в числових показниках.

Висновки. Таким чином, проведене дослідження 
дозволяє стверджувати про неоднорідність та склад-
ність формування та використання банківських 
ресурсів. Це є передумовою для продовження дослі-
джень на дану тему з огляду на те, що від чіткого 
розуміння суті ресурсів банків та особливості їх 
формування залежить ефективність діяльності банку 
та темпи розвитку банківської системи в цілому.

Прогнозні значення свідчать про подальше змен-
шення обсягів кредитування підприємницьких струк-
тур, така динаміка є негативною та може призвести 
до зменшення чистого прибутку банку, тому кредитна 
політика банку має бути направлена на підвищення 
обсягів кредитування, за рахунок: моніторингу цін 
на продукти кредитування; розробки конкуренто-
спроможних програм кредитування: гнучкі відсоткові 
ставки, вигідні умови погашення; спеціальних про-
грами для постійних клієнтів; ведення нових програм 
кредитування та відновлення тих, що значно скороти-
лися як, наприклад, іпотечне кредитування.

В ході дослідження була збудована нова модель 
оцінки кредитоспроможності підприємницьких 
структур комерційним банком, яка окрім розрахунку 
фінансових показників, що застосовують всі бан-
ківські методики, враховувала такі групи ризиків як 
бізнес-ризик та ризик, що пов’язаний з кредитною 
історією позичальника. 

Розрахунок нової моделі за групою підприємств 
дав змогу диференціювати підприємства, які мали 
приблизно однакову сукупну оцінку за фінансовим 
ризиком, до крайніх меж моделі. 

Тому використання розробленої моделі при оцінці 
фінансово-економічного стану потенційного позичаль-
ника (підприємницьких структур) буде якісніше відо-
бражати реальний стан клієнта, разом з тим підвищу-
ючи якість кредитного портфеля та дохідність банку.
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У статті розкрито сутність фінансової стійкості банку; визначено фактори впливу на фінансову стійкість банку; 
досліджено забезпечення фінансової стійкості банку; проведений аналіз фінансового стану банку; представ-
лено технологію аналізу фінансової стійкості банку; проаналізовано фінансову стійкість банку; розроблено 
заходи щодо удосконалення організації та аналізу фінансової стійкості банку.
Ключові слова: фінансова стійкість банку; оцінка фінансової стійкості; капітальна стійкість, ліквідність, 
ризик, прибутковість.

В статье раскрыта сущность финансовой устойчивости банка; определены факторы влияния на финансовую 
устойчивость банка; исследовано обеспечения финансовой устойчивости банка; проведен анализ финансо-
вого состояния банка; представлена технология анализа финансовой устойчивости банка; проанализировано 
финансовую устойчивость банка; разработаны мероприятия по совершенствованию организации и анализа 
финансовой устойчивости банка.
Ключевые слова: финансовая устойчивость банка; оценка финансовой устойчивости; капитальная устойчи-
вость, ликвидность, риск, доходность.

The article reveals the essence of the bank's financial stability; identified factors influencing the financial stability of 
the bank; ensuring the financial stability of the bank; analysis of the financial condition of the bank; the technology 
of analysis of the bank's financial stability is presented; the financial stability of the bank is analyzed; measures have 
been developed to improve the organization and analysis of the bank's financial stability.
Keywords: financial stability of the bank; assessment of financial stability; capital stability, liquidity, risk, profitability.

Постановка проблеми. Дестабілізація банків-
ського ринку під впливом зовнішніх і внутрішніх 
факторів впливає на те, що забезпечення фінансової 
стійкості відіграє значну роль як окремо взятого 
банку, так і для всієї банківської системи. Проблема 
забезпечення та зміцнення фінансової стійкості 
банків завжди присутня навіть у розвинутих кра-
їнах ринкового типу, а в Україні набула загально-
національного значення, що значною мірою зумов-
лено специфікою розвитку вітчизняних банків. 
Оцінювання фінансової стійкості окремих банків-
ських установ, розробка шляхів її удосконалення в 

умовах глобальної конкуренції набуває своєї осо-
бливої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань щодо аналізу, оцінки та шляхів забез-
печення фінансової стійкості банків значну увагу 
приділяли такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 
О.І. Барановський, М.Д. Біик, В.Я. Вовк, С.П. Воль-
ська, Є.С. Грабар, Д.В. Завадська, В.В. Коваленко, 
О.М. Колодізєв, Дж. Синки, І.М. Чмутова та інші. 
Дана категорія є важливою складовою діяльності 
комерційного банку, адже від її достатності залежить 
майбутній фінансовий стан банківської установи, 
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довіра до неї з боку третіх осіб, які є як споживачами 
її послуг, так і кредиторами. 

Втім, пропозиції щодо розв’язання даних проблем 
потребують корегування з огляду на нові обставини, 
що виникли в банківській системі в умовах кризи.

Вказаному питанню приділяється значна увага 
Національним банком України та Кабінетом Міні-
стрів України, що знайшло своє відображення у 
законах «Про банки і банківську діяльність» [1], 
«Про Національний банк України» [2].

Метою дослідження є наукове обґрунтування 
теоретичних аспектів фінансової стійкості банку та 
розробка практичних рекомендацій з удосконалення 
її організації та аналізу.

Виділення не вирішених раніше частин зага-
льної проблеми. Віддаючи належне науковим напра-
цюванням вчених, слід відзначити, що проблема 
пошуку нових підходів до управління фінансовою 
стійкістю банку в умовах кризових явищ потребує 
подальшого науково-практичного дослідження.

Виклад основного матеріалу. Стрімке падіння 
рівня довіри населення та суб’єктів господарювання 
до банківських установ за останні роки ставить прі-
оритетним фінансову стійкість банку серед інших 
властивостей що притаманні установі. Саме поняття 
рівня фінансової стійкості, як симбіозу показників, 
в сучасних умовах може як вивести банк з фінансо-
вого ринку так і дати суттєві конкуренті переваги. 

Сьогодні ряд банківських установ перебувають у 
нестійкому фінансовому стані та, як наслідок, їхня 
надійність викликає сумнів. Маючи широке коло клі-
єнтів, зобов’язання перед якими можуть бути не вико-
нані, дані фінансові установи поглиблюють проблему 
відтоку капіталів та тінізацію економіки. Зростання 
рівня недовіри до окремих банків негативно позна-
чається на ситуації на фінансовому ринку в цілому. 
У зв’язку з тим що банківська система через специфіку 
своєї діяльності є невід’ємною складовою функціону-
вання економіки, то результатом зниження фінансової 
стійкості банків є стримання інвестиційної активності 
населення та корпорацій, зниження рівня притоку іно-
земного капіталу, спаду ділової активності та купівель-
ної спроможності, скорочення рівня споживання та 
виробництва. Отже, рівень стійкості економіки країни 
до дестабілізаційних факторів буде напряму залежати 
від здатності банківської системи протистояти стресо-
вим явищам. Фінансова стійкість банків також визначає 
ставлення клієнтів до них, оскільки банк є господарюю-
чим суб’єктом, що працює із залученими коштами [4].

Досліджуючи сутність фінансової стійкості 
банку, необхідно зупинитися на деяких його тракту-
ваннях, що відображені в окремих наукових працях 
вчених (табл. 1).

Можна виділити низку суттєвих недоліків прита-
манних розглянутим визначенням фінансової стійкості 
комерційного банку. По-перше, методологія і прак-
тика визначення фінансової стійкості ще не повною 
мірою охоплюють основні аспекти цього процесу у 
взаємозв’язку і взаємообумовленості, а система показ-
ників, які використовуються, являє собою зведення 
особистих відокремлених характеристик, часто не 

пов’язаних між собою, що суттєво ускладнює визна-
чення і забезпечення фінансової стійкості комерцій-
ного банку. По-друге, недостатньо повно враховуються 
фактори, що мають вплив на стійкість комерційного 
банку. По-третє, недостатньо розроблені методоло-
гічні аспекти формування фінансової стійкості комер-
ційного банку і відсутні методичні підходи до прогно-
зування фінансової стійкості комерційного банку.

Отже, фінансова стійкість банку – це інтегральна 
динамічна характеристика, що передбачає сталий роз-
виток банку в обраному стратегічному напрямі та його 
здатність в стислі терміни повернутися до рівноваж-
ного (або близького до нього) фінансового стану після 
виходу з нього під впливом несприятливих чинників. 

Таким чином, фінансова стійкість банку – це 
комплексна характеристика, яку доцільно розгля-
дати у взаємозв’язку трьох рівнів: об’єднання з еко-
номікою в цілому та її регіональними елементами; 
взаємозв’язок стійкості окремого банку зі стійкістю 
банківської системи в цілому та з позиції окремо взя-
того банку як структури, яка містить в собі певні час-
тини. Чим вищий рівень фінансової стійкості банку, 
тим більше він незалежний від несподіваних змін на 
фінансовому ринку, від змін ринкової кон’юнктури. 
Для забезпечення стійкості банк має бути гнучким, 
оперативним, мобільним. Слід відзначити, що важ-
ливе місце тут має і тип політики (консервативна чи 
аґресивна), що здійснює банк. Кожній із них прита-
манні певні переваги та недоліки. Зокрема, консер-
вативна політика є менш прибутковою, але водночас 
її проведення передбачає і менший рівень ризиків. 
При аґресивному типі політики – навпаки: банк має 
бути вдвічі обережнішим, щоби не зашкодити влас-
ній стійкості. Водночас дана політика може швидше 
привести до поліпшення фінансового стану банку. 
Безумовно, ступінь ділової активності банку відо-
бражається на величині та динаміці його рентабель-
ності. На розвиток внутрішнього стану банківської 
системи та її зовнішнього оточення впливають чин-
ники, які порушують фінансову стійкість системи. 
Тому доцільно створити умови для запобігання 
нестійкості, яка проявляється в банківських уста-
новах і на підставі сучасного досвіду модель бан-
ківської установи, яка буде спроможна протистояти 
негативним процесам сучасного фінансового світу. 

Оцінка та регулювання фінансової стійкості бан-
ків, що здійснюють за допомогою комплексу прийо-
мів та методик також впливає на фінансову стійкість 
фінансово-кредитних установ. Слід підкреслити, 
що можна виділити напрямки оцінки фінансової 
стійкості банків та регулювання нею: по-перше, 
пряме (зовнішнє) регулювання й обов’язкова оцінка; 
по-друге, саморегулювання (внутрішнє регулюван- 
ня) та самостійна (ініціативна) оцінка. 

Контроль полягає у перевірці відповідності отри-
маних результатів запланованим показникам, опти-
мальні значення яких сприяють підвищенню рівня 
фінансової стійкості банку. Для належного контролю 
за рівнем фінансової стійкості банків слід дотриму-
ватися проходження всіх стадій контролю як з боку 
органів нагляду, так і банківських установ [5].



135

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Таким чином, механізм забезпечення фінансо- 
вої стійкості банківських установ можна визначити 
як сукупність методів та інструментів, що спрямо-
вані на забезпечення фінансової стійкості банків. 
Механізм забезпечення фінансової стійкості є ціліс-
ною системою взаємопов’язаних елементів, що  
відображають відповідні заходи банківського ме- 
неджменту з забезпечення фінансової стійкості 
банків. Все це позитивно вплине на рівень прибут-
ковості, зниження ризиків, контроль та підтриман- 
ня ліквідності й платоспроможності на достат- 
ньому рівні, що призведе до досягнення цілей банку 
та підвищення його конкурентної позиції на банків-
ському ринку.

Фінансова стійкість банку забезпечується через 
дотримання певних параметрів діяльності банку 
(капітал, ліквідність, платоспроможність, прибут-
ковість, рівень проблемних активів тощо) в допус-
тимих межах та означає врівноважене і збалансо-
ване зростання позитивних та зниження негативних 
параметрів діяльності банку в межах допустимого 
ризику відповідно до визначеної системи узгодже-
них стратегічних і поточних цілей його функціону-
вання у процесі прогресивного розвитку.

Для аналізу фінансової стійкості банку в роботі 
використовуємо метод коефіцієнтного аналізу, який 
дозволяє оцінити поточний фінансовий стан банку, 
або, фінансову стійкість банківської установи за 
2017–2019 роки. Коефіцієнтний аналіз полягає у 
обчисленні фінансових коефіцієнтів, котрі характе-
ризують фінансовий стан банку, з наступним порів-
нянням отриманих результатів із нормативними 
(рекомендованими) значеннями. При високій дета-
лізації статей банківської звітності існує можливість 
обчислити значну кількість фінансових коефіцієн-
тів, що забезпечує глибину аналізу, дозволяє вия-
вити специфічні риси функціонування банку. Вихід 
показників за межі нормативних значень є тривож-
ним сигналом у діяльності банку. Сукупність даних 
показників спрямована на оцінку рівня капіталіза-
ції, ліквідності, кредитного ризику та прибутковості 
банку. За цим методом інформацію про фінансовий 
стан комерційного банку несуть ті фінансові коефі-
цієнти, що відібрані та включені до аналізу [3].

На першому етапі проведемо аналіз капітальної 
стійкості банку (табл. 2). 

Розрахунок показників ліквідності банку пред-
ставлено в табл. 3.

Таблиця 1
Аналіз дефініцій «фінансова стійкість банку»

Джерело Визначення поняття «фінансова стійкість» Коментар

Офіційний сайт 
Національного 
банку України 

Стан банку, який характеризується збалансованістю 
фінансових потоків, достатністю коштів для під-
тримки своєї платоспроможності та ліквідності, а 
також рентабельною діяльністю. 

Означає постійну здатність 
банку відповідати за своїми 
зобов’язаннями і забезпечувати  
прибутковість

Барановський О.І.
Здатність протистояти зовнішнім та внутрішнім 
впливам, зберігаючи стійку рівновагу і надійність 
протягом часу

Має динамічний характер містить 
функціональну складову

Вітлінський В.
Ймовірність того, що фінансові можливості банку 
протягом певного часу будуть відповідати певним 
критеріям

Не дає цілісного уявлення про 
поняття, враховує фактор часу

Вовк В.Я.
Є макроекономічною характеристикою всієї бан-
ківської системи та окремого банку як складового 
елемента даної системи

Виражає тільки голографічність 
поняття, концентрує увагу на прин-
ципі фрактальності та організацій-
ному аспекті

Єфремова Н.Ф. Показник, який відображає фінансовий стан банків-
ської установи в існуючому середовищі

Є інертним стосовно досліджува-
ного поняття

Пантелєєв О.П.
Своєрідне перевищення доходів над витратами. Озна-
кою фінансової стійкості насамперед є стабільність 
джерел доходу банку

Визначення акцентує увагу на 
внутрішній архітектурі розуміння 
фінансової стійкості

Рисін В.В.

Є важливою характеристикою функціонування бан-
ківської системи. Досягти цієї якісної характеристики 
неможливо без забезпечення стійкості кожного окре-
мого банку, що, у свою чергу, залежить від економіч-
ної стабільності в державі

Визначення включає тільки голо-
графічну складову поняття, враховує 
системний підхід до визначення 
поняття та принцип фрактальності 

Святко С.А.
Складова характеристика фінансової стабільності 
його надійності, показниками якої є капітальна стій-
кість, ліквідність, прибутковість та ризик банку

Визначення розглядає поняття 
тільки з боку відповідності певним 
показникам, враховує критеріальний 
аналіз 

Ткачова А.В.
Стан фінансів суб’єкта фінансово-господарської 
діяльності, що характеризується певним набором 
показників

Не розкривається природа виник-
нення фінансової стійкості, має 
інертний характер

Ямкова Ю.А.
Динамічна інтегральна характеристика спроможності 
банку виконувати свої функції, витримуючи вплив 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища

Має динамічний характер містить 
функціональну складову
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Виходячи з даних табл. 3 зазначимо, що всі показ-
ники ліквідності впродовж досліджуваного періоду 
перевищували мінімально допустимі значення, що 
свідчить про достатній рівень ліквідності банку.

Останньою складовою аналізу фінансової стій-
кості банку є дохідність. У табл. 4 надано показники, 
що характеризують прибутковість банку.

В результаті проведених розрахунків виявлено, 
що найбільш значущими індикаторами формування 
прибутку (збитку) до оподаткування у 2018 р. були 
балансовий капітал та рентабельність доходів. Тому, 
менеджерам банку слід основну увагу приділяти 
саме цим факторам. Потребує уваги факт неодноз-
начності ступеня значущості показників. Така різ-
ниця зумовлена тим, що у 2018 р. банк поніс значно 
більші збитки, ніж у 2017 та 2019 рр.

Отже, можна запропонувати банку для збіль-
шення дохідності такі заходи: 

збільшити групи активів, що приносять найбіль-
ший процентний дохід; провести дієву маркетингову 
політику, щодо залучення нових клієнтів; збільшити 

питому вагу доходних активів в сукупних активах; 
досягнення цільового рівня чистої процентної маржі, 
чистого процентного доходу.

Таким чином, запропоновані заходи для підви-
щення дохідності дозволять  установі розширити 
спектр банківських послуг, збільшити ресурсну 
базу та залучити більше потенційних клієнтів, що в 
свою чергу забезпечить ефективність роботи банку, 
наслідком чого буде отримання прибутку. 

Висновки. Таким чином, в якості напряму опе-
ративного діагностування фінансової стійкості 
банку запропоновано використання таксономічного 
показника рівня розвитку. В результаті виявлено 
тенденцію до негативних змін показника фінансо-
вої стійкості  у 2018 р. У першому кварталі 2019 р. 
рівень фінансової стійкості підвищився та на кінець 
року простежується його зниження. Таким чином, 
методика, в якій використовуються певні власти-
вості розподілу багатомірних ознак є доцільною для 
визначення рівня фінансової стійкості банківської 
установи. 

Таблиця 2
Показники капітальної стійкості АТ «Укрексімбанк»

Показник Норма 2017 р. 2018 р. 2019 р.
Відхилення

2018 р. / 
2017 р.

2019 р. / 
2018 р.

Регулятивний капітал – Н1 (тис. грн.) не <120000 20178423 2282282 12159958 -17896141 9877676
Норматив адекватності  
регулятивного капіталу –  Н2 (%) > 10% 22,55 2,41 14,52 -20,14 12,11

Норматив співвіднoшення  
основного капіталу до сукупних  
активів – Н3 (%) 

> 9% 12,16 1,21 11,1 -10,95 9,89

Таблиця 3
Показники ліквідності АТ «Укрексімбанк»

Показник Норма Періоди Зміни
2017 р. 2018 р. 2019 р. 2018 р. / 2017 р. 2019 р. / 2018 р.

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) > 20% 64,68 61,03 65,53 -3,65 4,5
Норматив поточної ліквідності (Н5) > 40% 123,09 134,69 138,21 11,6 3,52
Норматив короткострокової  
ліквідності (Н6) > 60% 136,98 114,29 132,54 -22,69 18,25

Таблиця 4
Показники прибутковості банку

Показник Норматив
Періоди Відхилення

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2018 р. / 
2017 р.

2019 р. / 
2018 р.

Прибутковість активів, % 0,75–1,5% -7,78 -10,00 -0,63 -2,22 9,37
Прибутковість капіталу, % 10–20% -72,44 -451,93 -19,22 -379,50 -72,44
Мультиплікатор капіталу, % 4–25 9,31 -45,18 30,48 -54,49 75,66
Чистий серед, % >1,25% 17,74 17,86 15,90 0,12 -1,96
Чиста процентна маржа, % >4,5% 15,44 17,00 15,05 1,56 -1,95
Інший операційний дохід  
до загальних активів, % зростання 0,07 0,08 0,07 0,01 -0,01

Чистий операційний дохід  
до загальних активів, % зростання 3,75 1,77 2,09 -1,97 0,32

Прибутковість доходу 7–8% -2,20 -18,42 -0,16 -16,22 18,26
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У статті розглянуто теоретичні аспекти прибутковості банку, зокрема, обґрунтовано поняття і сутність лік-
відності комерційного банку, розглянуто сутність, види та значення прибутку комерційного банку, джерела 
формування прибутку банку. Досліджено теоретичні основи аналізу та управління прибутковістю банку, 
проведено аналіз прибутковості банку та запропоновано шляхи вдосконалення механізму управляння при-
бутковістю та ліквідністю банку. Розроблена регресійна модель чистого процентного доходу, яка дозволяє 
виявляти фактори впливу та втручатися в економічний процес з метою отримання потрібного результату.
Ключові слова: прибуток, комісійні виплати, рентабельність доходних активів, загальна ліквідність, доходи, 
мультиплікатор капіталу.
В статье рассмотрены теоретические аспекты прибыльности банка, в частности, обосновано понятие и сущ-
ность ликвидности коммерческого банка, рассмотрены сущность, виды, и значение прибыли коммерческого 
банка, источников формирования прибыли банка. Исследованы теоретические основы анализа и управления 
прибыльностью банка, проведен анализ прибыльности банка и предложены пути усовершенствования меха-
низма управления прибыльностью и ликвидностью банка. Разработанная регрессивная модель чистого про-
центного дохода, которая позволяет выявить факторы влияния и внедриться в экономический процесс с целью 
получения необходимого результата.
Ключевые слова: прибыль, комиссионные выплаты, рентабельность доходной активов, общая ликвидность, 
доходы, мультипликатор капитала.



138

# 3 (29) 2020

The article considers the theoretical aspects of bank profitability, in particular, substantiates the concept and essence 
of liquidity of a commercial bank, considers the essence, types and significance of commercial bank profits, sources 
of bank profits. The theoretical bases of analysis and management of bank profitability are investigated, the analysis 
of bank profitability is carried out and the ways of improvement of the mechanism of management of profitability and 
liquidity of bank are offered. A regression model of net interest income has been developed, which allows to identify 
influencing factors and intervene in the economic process in order to obtain the desired result.
Keywords: profit, commission payments, profitability earning assets, total liquidity, income, capital multiplier.

Постановка проблеми. Стійкість банківської сис-
теми є важливим елементом загальноекономічного 
аналізу. Тим більше, що домінуюче становище банків-
ського сектору в системі фінансового посередництва в 
Україні зумовлює спрямованість ризиків що загрожу-
ють фінансовій стійкості, саме на банківську систему.

Водночас на даному етапі розвитку спостері-
галося посилення фінансової нестабільності, яка 
охоплювала не лише національні економіки, а й 
поширювалася у регіональному і світовому масш-
табі, мала як циклічний, так і епізодичний характер. 
Зазначена тенденція підсилювалася відкритістю 
економік в цілому та банківських систем зокрема 
внаслідок лібералізації міжнародної торгівлі фінан-
совими послугами. Отже, виникає необхідність вико-
ристання нових концепцій, методологічних та мето-
дичних підходів до вивчення методів оцінювання та 
умов забезпечення стійкості банківської системи.

У цій ситуації особливої актуальності набувають 
дослідження прибутковості банку, причини її пору-
шення. Конструктивна роль таких досліджень поля-
гає у їх спрямованості на розроблення цілісного під-
ходу до оптимізації фінансового управління банками 
в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих 
шляхів динамічного стану фінансової стійкості та 
виходу кризи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
лізу основних аспектів прибутковістю комерційних 
банків та їх роль у ринковій економічній системі 
присвячено праці багатьох провідних вітчизня-
них та зарубіжних вчених, авторами яких є укра-
їнські вчені: М.Д. Алексеєнко, О.В. Васюренко, 
В.В. Вітлинський, А.М. Герасимович, О.М. Коло-
дізєв, Т.Д. Косова, В.М. Кочетков, О.В. Лисенюк, 
В.І. Міщенко, А.М. Мороз, Л.О. Примостка, М.І. Сав-
лук, Н.М. Шелудько, західні економісти: Е. Альтман, 
Х. Грюнінг Ванн, Т. Кох, Н.М. Марковіц, Е. Рід, 
П. Роуз, Дж. Сінкі, У. Харрісон, Н. Фрідман.

Втім, пропозиції щодо розв’язання даних проблем 
потребують корегування з огляду на нові обставини, 
що виникли в банківській системі в умовах кризи.

Вказаному питанню приділяється значна увага 
Національним банком України та Кабінетом Міні-
стрів України, що знайшло своє відображення у зако- 
нах «Про банки і банківську діяльність» [1], «Про 
Національний банк України» [2].

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування 
аспектів діяльності банку, аналіз та управління при-
бутковістю банку, а також пошук шляхів підвищення 
рівня управління прибутковістю банку.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне науко-
вим напрацюванням вчених, слід відзначити, що 

проблема пошуку нових підходів до формуванням 
прибутку банку в умовах кризових явищ та обме-
женості фінансових ресурсів потребує подальшого 
науково-практичного дослідження.

 Викладення основного матеріалу. Однією з осно-
вних цілей комерційного банку є одержання при-
бутку, який є джерелом виплати дивідендів акціо-
нерам (пайовикам), створення фондів банку, базою 
підвищення добробуту працівників банку тощо.

Основним джерелом доходів більшості комерцій-
них банків є проценти, що стягуються з позичаль-
ників за користування позиками. Це пояснюється 
тим, що банки є фінансовими посередниками, які 
здійснюють перерозподіл грошових коштів між 
тими, у кого вони вивільнились, і тими, у кого з них 
з’явилась тимчасова потреба.

Значні доходи банки отримують від проведення 
операцій з іноземною валютою. Доходи від цих опе-
рацій виступають у вигляді комісійних за виконання 
операцій для клієнтів, так і у вигляді курсової різ-
ниці. Банки отримують доходи від операцій з цін-
ними паперами. 

В умовах швидкоплинного зовнішнього серед-
овища на фоні світової кризи, що безперервно нега-
тивно впливає на діяльність фінансового сектору 
економіки, банки повинні звернути особливу увагу 
на проблему оптимізації структури доходів та підви-
щення ліквідності.

Успішне функціонування банківської системи 
загалом залежить від фінансового стану кожного 
окремого банку зокрема та його здатності протиді-
яти негативним чинникам та динамічно розвиватися.

У зв'язку з виявленими в процесі дослідження 
проблемами, запропоновано ряд заходів, реалізація 
яких дозволить усунути недоліки. Для підвищення 
прибутковості проведених банком операцій необ-
хідно грамотно здійснювати керівництво доходами і 
витратами банку. 

Сутність управління доходами і витратами поля-
гає в підборі оптимальної структури доходів і витрат, 
за допомогою якої можна впливати на прибутковість 
здійснюваних банком операцій. В управлінні про-
центних і непроцентних доходів є свої особливості.

Процентні доходи залежать від таких основних 
факторів як: обсяг кредитного портфеля комерцій-
ного банку; його структури; застосовуваним відсо-
тковими ставками за кредит. Банк, що зазнає гостру 
потребу в прибутку, буде дотримуватися більш 
агресивної кредитної політики в порівнянні з бан-
ком, для якого фінансові ресурси його діяльності не 
мають вирішального значення. Така політика може 
проявлятися у відносно високій частці термінових 
і споживчих позик, які зазвичай приносять банку 
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більш високий дохід порівняно з короткостроковими 
позиками промисловим підприємствам.

У процентних ставках по позиках відобража-
ються як специфіка кожної окремо виданої банком 
позики, так і відношення попиту і пропозиції на 
позички на ринках позичкових капіталів. На рівень 
процентної ставки по позиках впливає ступінь 
ризику, притаманного даній позиці, її розмір, термін, 
спосіб погашення і т. д. 

Частка доходів від операційної діяльності повинна 
прагнути до 100%, а темпи приросту бути рівномір-
ними. У нас же відбулося зниження в останній дослі-
джуваний період в загальному складі доходів, дохо-
дів отриманих від основної діяльності і збільшення 
інших доходів. Необхідно збільшити обсяг активних 
операцій таких як: надання кредитів різних видів 
юридичним та фізичним особам на визначений строк, 
для різноманітних цілей і на різних умовах; інвести-
ції в цінні папери (облігації, акції та ін.), випущені 
державою або іншими юридичними особами, тобто 
операції з цінними паперами від свого імені та за свій 
рахунок; здійснення інвестиційних проектів; операції 
типу репо; валютні операції; лізингові операції.

Активні операції здійснюються банками з метою 
отримання прибутку при одночасному дотриманні 
законодавчих норм, підтримці необхідного рівня лік-
відності і раціональному розподілі ризиків за окре-
мими видами операцій. 

Необхідно збільшити рівень стабільних доходів. 
Необхідність дотримання вимог банківського зако-
нодавства змушує банк розміщувати частину коштів 
у вкладення, що не приносять доходу, або приносять 
його у вкрай обмеженому розмірі (готівка в касі, кошти 
на рахунках у Національному банку та інші види лік-
відних активів). У той же час потреби всебічного 
забезпечення діяльності банку та її подальший роз-
виток обумовлюють наявність у їхніх активах таких 
статей, як банківські будівлі та обладнання, інвестиції 
в філії, асоційовані компанії, що займаються спеціа-
лізованими банківськими операціями. Хоча ці позиції 
не можна віднести власне до активних операцій бан-
ків, однак і вони фактично являють собою не що інше, 
як розміщення наявних в їх розпорядженні ресурсів.

Розглянуті в роботі методики аналізу доходів, 
видатків та прибутку комерційних банків, що вико-
ристовуються в українській практиці і за кордоном, 
свідчать про те, що всі вони по суті оцінюють одні і 
ті ж об’єктивно існуючі фактори, що впливають на 
функціонування банку. Однак всі ці методики відріз-
няться одна від іншої безліччю конкретних підходів 
до обліку цих факторів, набором факторів, системою 
конкретних оцінних показників, що відображають 
різні сторони банківської діяльності; оцінкою зна-
чущості тих або інших факторів в загальній сукуп-
ності і, відповідно, визначенням їх критеріальних 
значень; системою угрупування оцінних показників 
в єдину модель і отримання результату оцінки дохо-
дів, видатків та прибутку банку загалом [3].

Коефіцієнт надійності банку найвищий в 
2019 році, який становить 3,82%, це свідчить про 
високий ступінь покриття власним капіталом.  

На жаль з коефіцієнтом миттєвої ліквідності ситуа-
ція гірше, він знизився на 21,46%, але в 2018 році 
цей показник був позитивним, що свідчило про мож-
ливість негайного погашення зобов’язань.

Прибутковість капіталу за останній рік знизилась 
на 0,5%, що свідчило про не ефективне викорис-
тання власних коштів. В останній рік цей показник 
був не змінним (0,15%), а показник прибутковості 
капіталу – високим (1,15%). Це означає, що в банку 
низька частка власного капіталу і висока частка 
депозитів. Банк ставить під загрозу надійність депо-
зитів і ризикує втратити довіру регулюючих органів

Підвищення ефективності діяльності є головною 
метою, яку ставлять перед собою власники банків, 
вкладаючи кошти в банківських бізнес, а управ-
ління прибутковістю є одним з пріоритетних завдань 
фінансового менеджменту банку, що зумовило зна-
чні наукові напрацювання у цих сферах.

Загальна сума отриманого доходу в 2018 році 
становила 2086554 тис. грн., що на 338850 тис. грн. 
більша ніж у 2017 році.

Процентний дохід за 2018 рік становив 
1967206 тис. грн., що на 326284 тис. грн. більша 
порівняно з 2017 роком.

Комісійний дохід становить 119348 тис. грн., а в 
2017 році він становив 12566 тис. грн.

У структурі процентних доходів за 2018 рік пе- 
реважають кредити та заборгованість клієнтів, їх 
питома вага становить 84,06%, найменшу питому 
вагу мають торгові цінні папери 0,02% .

У структурі комісійних доходів переважають 
доходи за розрахункові операції 78411 тис. грн. 
(65,68%), за касове обслуговування 21558 тис. грн. 
(18,05%), за випуск гарантій, за кредитне обслуго-
вування клієнтів, за операціями з цінними паперами.

Витрати за 2019 рік порівняно з 2017 роком збіль-
шились на 105521 тис. грн.

У структурі процентних витрат за 2017 рік 
основну частину займають кошти клієнтів 53,85%, 
при чому їх частка в 2019 році зменшилась на 
44,41%. У 2019 році процентні витрати зменшилися 
на 164450 тис. грн.

А комісійні витрати навпаки збільшилися на 
59740 тис. грн. Основну частину питомої ваги займа-
ють розрахункові операції 51,33%, але і їх частка на 
кінець 2019 року зменшилась на 12,6%.

В 2019 році загальні витрати становили 
1029216 тис. грн., що на 315772 тис. грн.

У структурі процентних витрат, як і в 2017 році 
складають кошти клієнтів 43,32%, в 2019 році цей 
показник зменшився на 33,88%. В 2019 році най-
більшу частину в цих витратах складають кошти 
банків 28,74%

Провівши аналіз показників прибутковості бан- 
ку бачимо, що рентабельність доходу найвища в 
2019 році, вона показує частку прибутку в доході 
банку. Прибуток в 2019 році становив 20815 тис. грн., 
а в 2018 році банк отримав збиток в розмірі 
266287 тис. грн.

Щодо іншого операційного доходу до загальних 
витрат ми бачимо, що цей показник також найвищий 
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в 2019 році, який свідчить нам про залежність банку 
від непроцентних доходів.

Чистий операційній дохід до загальних активів в 
2018 році становив 4,88%, а в 2019 році він збіль-
шився на 3,04%, що свідчить про збільшення тем-
пів росту доходів порівняно з темпами росту витрат. 
Адже ми знаємо, що в 2018 році була не найбільш 
сприятлива ситуація для банків, тому витрати пере-
вищували доходи.

Показник процентної маржі в 2018 році ста-
новив 0,04%, це свідчить про те, що банк покрив 
свої витрати, але при цьому не одержав доходу. А в 
2019 році ситуація стабілізувалась він зменшився на 
0,02%, про що свідчить покриття банка своїх затрат 
та отриманням прибутку.

Світова фінансова криза не могла оминути 
вітчизняні банки й реальний сектор, які через високу 
відкритість національної економіки стали занадто 
залежними від процесів на світових ринках. Незва-
жаючи на очевидність такої загрози, банківська сис-
тема України виявилася не готовою до випробування 
фінансовою кризою.

Методика декомпозиційного аналізу прибутко-
вості власного капіталу (return on equity decomposition 
analysis) або модель Дюпона (Du Pont), названу так 
тому, що вона була розроблена спеціалістами фірми 
«Дюпон» (у 20-ті роки XX ст.), є модифікованим 
факторним аналізом показників ROE та ROA. Мето-
дика декомпозиційного аналізу прибутковості влас-
ного капіталу досліджує залежність між показни-
ками прибутковості і ризику банку та виявляє вплив 
окремих чинників на результати його діяльності [4].

Отже, модель Дюпона визначає основні еле-
менти, що впливають на прибутковість банку: ROA, 

ROE, МП (маржа прибутку), ДА (дохідність акти-
вів), МК (мультиплікатор капіталу). Це дає можли-
вість розглянути прибутковість з різних точок зору, 
простежити взаємозв’язок між доходами, витратами 
та структурою балансу банку, встановити основні 
причини (фактори), що впливають на прибутко-
вість банку, навіть до впливу конкретних операцій 
на загальний результат діяльності банку. Крім того, 
дозволяє управлінцям аналізувати, контролювати й 
управляти даними факторами і, як наслідок, здій-
снювати ефективніше керування банком із позицій 
прибутковості його діяльності.

Висновки. Забезпечення необхідного рівня 
платоспроможності і ліквідності є першочерго-
вою задачею комерційного банку для підтримання 
його стабільності і надійності. При недотриманні 
економічних нормативів ліквідності значно зрос-
тає ризик миттєвої втрати платоспроможності, що 
може негативно вплинути на фінансову стабіль-
ність і репутацію банку. При управлінні банків-
ською установою необхідно постійно підтриму-
вати у рівновазі показники дохідності і ліквідності 
як дві взаємопротилежні умови банківської діяль-
ності. Отримання прибутку та забезпечення рен-
табельної діяльності є необхідним чинником 
існування будь-якого суб’єкта підприємництва. 
Прибуток характеризує стiйкiсть кредитної уста-
нови. Вiн необхідний для створення адекватних 
резервних фондів, стимулювання персоналу i 
керiвництва до розширення та вдосконалення 
операцій, скорочення витрат i підвищення якостi 
послуг, що надаються, i, зрештою, для успiшного 
проведення наступних емiсiй i вiдповідно 
збiльшення капiталу.
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