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ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 
ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

 
 
УДК 336.368-338.48 

Ó О. М. Грабчук 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

СТРАХОВІ РИЗИКИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ТУРИЗМУ 

Охарактеризовано специфічні риси страхування туризму як особливого типу страхових 
послуг. Описано основні особливості прояву страхових ризиків у сфері страхування туризму. 
Визначено тренд розвитку страхування туризму.  

Ключові слова: страхові ризики, страхування туризму, асистуючі компанії, акумуляція ризиків, 
актуарна оцінка ризиків. 

В статье охарактеризованы специфические черты страхования туризма как особенного 
типа страховых услуг. Описаны основные особенности проявления страховых рисков в сфере 
страхования туризма. Определён тренд развития страхования туризма.  

Ключевые слова: страховые риски, страхование туризма, ассистирующие компании, аккумуля-
ция рисков, актуарная оценка рисков.  

The article characterizes specific attributes of tourism insurance as a specific type of insurance 
services. The paper describes major features of insurance risks manifestation in the field of tourism 
insurance. The trend of tourism insurance development is determined.  

Keywords: insurance risks, insurance of tourism, assisting companies, accumulation of risks, actuarial 
evaluation of risks.  

Розвиток туристичної діяльності відіграє значну соціальну й економічну 
роль,  як в іноземних країнах,  так і в Україні.  Близько 12 % світового ВВП фор-
мується у сфері туризму за рахунок послуг споживчих витрат. У сферу туризму 
залучається 7 % інвестицій. Економіка деяких країн цілком сформована на осно-
ві сфери туризму та пов’язаних з ним інфраструктурних галузей. Відтак, туризм 
має значний економічний потенціал. 

Водночас провадження туристичної діяльності пов’язане із значною кількіс-
тю ризиків, що обумовлює доцільність страхування саме у цій сфері. Значною є 
потенційна кількість страхувальників, отже, страхове поле є широким. Україн-
ські страхові компанії зацікавлені у розширенні основної діяльності у сфері 
туризму, що й обумовлює збільшення їх активності відповідно до загально-
світових тенденцій. Однак відсутність усталеної практики здійснення такого 
специфічного виду страхування, достатнього актуарного обґрунтування страхо-
вих тарифів, налагоджених взаємодій з допоміжною інфраструктурою, тощо об-
межує розвиток страхування туризму, що й визначає актуальність даного напря-
му дослідження.  

Страхування туризму, як напрям наукових розвідок, є специфічним, що об-
межує кількість науковців у розробці даної тематики. Більш загальні питання − 
теоретико-методологічні аспекти здійснення страхової діяльності, регулювання 
розвитку ринку страхування (в цілому і за сегментами), суб’єкт-суб’єктні та 
                                                
Ó Грабчук О. М., 2015 
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суб’єкт-об’єктні взаємодії у страхуванні, особливості функціонування фінансо-
вого механізму страхування, організація фінансів страховиків та інші − висвіт-
лено у значній кількості праць українських та зарубіжних науковців. Страхуван-
ню туризму присвячена їх незначна частка, в якій переважно розглядають 
методико-прикладні аспекти здійснення даного виду страхування. Так, наукові 
праці акцентують увагу на: механізмі взаємодії страховиків та асистуючих ком-
паній (О. Залєтов) [4]; оцінці туристичних потоків (О. М. Лютак, В. М. Ми-
хальчук) [6]; тенденціях розвитку страхування туризму в Україні (О. М. Козь-
менко та ін.) [5], (Е. А. Туманова, Н. С. Долгова) [15], (Д. Р. Абрамітова) [1], 
(Н. В. Рібун) [12]; особливостях механізму здійснення страхування у туристичній 
сфері (Н. Є. Аванесова) [2], (Н. М. Власова, К. О. Вейнберг) [3], (Н. В. Михай-
лова) [9], О. О. Охріменко [11] тощо. Відповідно існує значна кількість аспектів 
страхування у сфері туризму, що потребують більш детального висвітлення. 
Серед цих аспектів − особливості ідентифікації, виникнення та страхового захи-
сту ризиків у сфері туризму. Відповідно, актуальним є визначення особливостей 
виникнення страхових ризиків у сфері туризму та їх акумуляції у страхових по-
слугах. 

Метою статті є виявлення специфіки прояву страхових ризиків у страхуванні 
туризму. Предметом дослідження є суб’єкт-об’єктні відносини, що виникають 
при наданні послуг страхування у сфері туризму. 

Сукупність ризиків у сфері туризму є різноманітною. Це, насамперед ризики 
самих суб’єктів підприємництва,  що діють у сфері туризму,  та ризики осіб,  що 
споживають зазначені послуги. Ці ризики мають комплексний характер, їм влас-
тива акумуляція та ускладнення. Причому страхові ризики акумулюються неза-
лежно від виду і напряму туризму. Виключенням є так званий активний туризм, 
в якому частота ризиків збільшується принципово.  

Найбільш яскраво така акумуляція проявляється у формуванні класів ризиків 
асистуючими компаніями, кожен з яких поглинає наступний (рис. 1). 

Практично будь-який з видів ризиків може реалізуватись в межах будь-якої 
туристичної подорожі, незалежно від того, є вона організованою чи неорганізо-
ваною. Однак при деяких видах туристичних подорожей відбувається значна 
акумуляція ризиків, свідченням чого є зростання страхових тарифів. Особливо 
яскраво це проявляється при виїзному туризмі.  Слід враховувати,  що при стра-
хуванні туристів, які приїжджають до США, Канади, Австралії, Японії, Ізраїлю, 
Нової Зеландії, країн Центральної та Південної Америки, на острови Тихого й 
Індійського океанів за індивідуальними турами, сума страхового внеску, як пра-
вило, збільшується вдвічі. При страхуванні туристів, що виїжджають до країн 
Південно-Східної і Південної Азії, Екваторіальної і Південної Африки, сума 
страхового внеску, збільшується в 1,5 рази. Додатково оплачуються ризики, 
пов’язані з віком туриста. Для осіб, вік яких перевищує 65 років, страховий вне-
сок збільшується вдвічі, понад 70 років − втричі. Діти молодші двох років і осо-
би віком понад 75 років не страхуються [7]. 

Наступною специфічною рисою у сфері страхування туризму є комплексний 
характер такого страхування. Практично всі страхові послуги носять неоднорід-
ний характер (рис. 2). 

Досить рідко страхові пакети у сфері страхування туризму можуть бути від-
несені до однієї галузі страхування. Наприклад, за договором добровільного ме-
дичного страхування надають і оплачують такі послуги: медичні послуги, що 
включають госпіталізацію, амбулаторне лікування, а також ліки і медикаменти, 
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приписані лікарем; медичне транспортування до найближчої лікарні, а також у 
країну постійного проживання з медичним супроводом; репатріація останків; 
екстрена стоматологічна допомога [10, с. 296]. Причому така форма страхування 
передбачає взаємодію страховика з асистуючими компаніями, що визначає ви-
сокий рівень витрат за договорами страхування та є уособленням специфічних 
суб’єкт-суб’єктних відносин саме у страхуванні туризму. 

 

 
Рис. 1. Акумуляція ризиків за класами за даними асистуючих компаній 

(джерело: [4, с. 22]) 
 

Інші види послуг, як правило, є комплексними, належать одночасно до кіль-
кох галузей страхування. Вітчизняні страхові компанії для туристів та туристич-
них фірм пропонують такі види страхування: від нещасного випадку та медич-
них витрат – 90 %; багажу – 75 %; відповідальності туроператорів – 60 %; від 
невиїзду – 25 %; життя – 5 %; авто-страхування − 5 %, неможливість здійснення 
турподорожей – 5 %. Найбільшим попитом у компаній серед подорожуючих ко-
ристуються такі види страхування як: страхування медичних витрат – 81,4 %, від 
нещасного випадку – 62,6 %; відповідальність туроператорів – 6,3 %, зелена кар-
та – 6,3%. Такі страхові послуги поєднують у собі риси майнового страхування 

А 

Послуги асистуючих компаній Класи ризиків 

− оплата медичних послуг; 
− послуги по медичному транспортуванню; 
− репатріація у випадку смерті 

В − дострокове повернення; 
− евакуація після лікування, евакуація дітей; 
− надання невідкладної стоматологічної допомоги; 
− візит близького родича в надзвичайній ситуації 

С − передача термінових повідомлень; 
− надання допомоги при втраті або викрадені до-
кументів; 
− повернення відправлення багажу за іншою адре-
сою; 
− надання можливості зв’язатися з адвокатом; 
− надання допомоги у випадку порушення справи 
щодо захисту прав страхувальника/застрахованого 

D − організація доставки всіх пасажирів до місця 
проживання у країні перебування; 
− надання і оплата послуг іншого водія у випадку 
захворювання водія; 
− забезпечення евакуації пасажирів у країну про-
живання 
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та страхування відповідальності. Ця риса не є властивою тільки українському 
страховому ринку. 

 

 
Рис. 2.  Розподіл страхових послуг у сфері страхування туризму  

за галузями страхування 
 

У деяких країнах окремо виділяють страхування туристів (Естонія), страху-
вання надання допомоги особам, які потрапили в скрутне становище під час 
подорожі або під час відсутності на місці постійного проживання (Польща). 
У більшості країн страхування туристів не виділяється в окремий різновид стра-
хування, а здійснюється в рамках медичного страхування, страхування від не-
щасного випадку, або включається до поліси так званого домашнього страху-
вання (home insurance). У європейському законодавстві окремо виділяється 
страхування надання допомоги особам, які потрапили в скрутну ситуацію при 
подорожі, знаходячись поза домівкою або поза постійного місця проживання. 
Водночас подібна структура страхових послуг утруднює актуарну оцінку ризи-
ків та зменшує рівень обґрунтованості тарифів. 

Крім того, сьогоднішній ринок страхування туристів − це високо конкурент-
ний ринок. Підтвердженням цього є також автоматизація надання послуг зі 
страхування туризму через Інтернет. Попит на страхові послуги у сфері туризму 
в Україні залежить, перш за все, від обов’язковості того чи іншого виду страху-
вання, а також від рівня ризиків потенційних страхувальників. На жаль, сього-
дні, як і в багатьох інших видах страхування, основним пріоритетом при виборі 
страховика, є найнижча ціна, а потім вже набір послуг, а ще потім фінансова на-
дійність, досвід та партнери. Тому ціни на страхування у сфері туризму низькі, 
а цей вид страхування високо ризикований. Як завжди, низька ціна забезпечує 
невисоку якість сервісу і мінімальні фінансові ліміти [3, с. 82]. Це зменшує 
якість виконання захисної функції страхування, що, в свою чергу, негативно 
впливає на попит на даний вид послуг. Таким чином, наступною специфічною 

Майнове страхування Особисте страхування Страхування 
відповідальності 

− медичне страхування тури-
стів; 
− страхування від нещасного 
випадку 

− добровільне страхування 
медичних витрат; 
− страхування майна тури-
ста на випадок крадіжки, 
руйнування, пошкодження; 
− страхування на випадок 
анулювання або перери-
вання подорожі; 
− добровільне страхування 
фінансових ризиків, пов’яза-
них із збитками через не-
можливість здійснення ту-
ристичної подорожі; 
− страхування банківської 
гарантії для тур фірм; 
− страхування багажу ту-
ристів;  
− страхування витрат на 
юридичну допомогу 
 

− страхування відповідальності 
громадян перед третіми особа-
ми за оплату медичних та 
інших послуг під час їх пере-
бування за кордоном; 
− добровільне страхування від-
повідальності за оплату нада-
них послуг під час поїздки за 
кордон; 
− страхування професійної від-
повідальності тур фірм; 
− страхування цивільної відпо-
відальності та власників авто-
транспорту; 
− страхування особистої гро-
мадянської відповідальності 
при здійсненні активного ту-
ризму 
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рисою прояву страхових ризиків у сфері туризму є невідповідність існуючої 
страхової відповідальності та фактичного рівня ризику. 

Четвертою специфічною рисою страхових ризиків у сфері туризму є зміна 
тренду попиту на страхові послуги. Якщо на сьогодні першочерговим для тури-
стів є медичне страхування та страхування від нещасного випадку,  то в недале-
кому майбутньому прогнозують зміщення акцентів на страхування фінансових 
ризиків туристів [16]. Цей тренд властивий світовому ринку страхування зага-
лом. Однак пропозиції українських страховиків, їх маркетинг відстає від асор-
тиментного складу страхування туристів у світі. Можна стверджувати, що ук-
раїнські страховики перебувають на стадії переосмислення світових тенденцій 
страхування з метою покращення бізнес-клімату в туризмі. 

Особливістю українського страхування у сфері туризму є контингент страху-
вальників у страхуванні відповідальності туристичних фірм. Аналіз потреб у 
страхуванні ризиків туристичних фірм виявив наступні тенденції. Потребують 
відповідного страхового покриття та укладають договори страхування великі та 
середні туристичні фірми.  Дрібні туристичні фірми,  які не мають майна та стоять 
перед вибором щодо подальших напрямів ведення діяльності − перейти в категорію 
туристичних агентів чи взагалі залишити туристичний ринок, не бачать необхід-
ності здійснювати страхування власних ризиків, що теж заважає розвитку страхової 
справи, є безперечним недоліком та відбувається знов таки через необізнаність 
українських туристичних фірм у галузі страхування [8].  Водночас це визначає 
акумуляцію ризиків даного виду страхування для страховиків. Страхова компанія, 
що бажає розширити асортимент своїх послуг у сфері страхування туризму автома-
тично повинна розширювати свою взаємодію з перестраховиками та мати значний 
фінансовий потенціал. Інакше для неї не буде можливим адекватне покриття стра-
хових ризиків. 

Таким чином, страхові ризики у сфері туризму визначають високу специфіч-
ність відповідних страхових послуг. Їх основні особливості пов’язані із акуму-
ляцією, комплексністю та неоднорідністю ризиків у межах страхової послуги, 
що обумовлює проблеми адекватної актуарної обґрунтованості страхових тарифів. 
Високий рівень конкуренції на ринку страхування у сфері туризму визначає не-
достатність страхового покриття існуючих ризиків. Оскільки даний вид страхо-
вих ризиків реалізується порівняно часто, страхова компанія, що надає подібні 
послуги, повинна формувати порівняно вищий обсяг резервів та посилювати 
свій потенціал, що зменшує фінансову ефективність її діяльності. У зв’язку з ви-
сокою рухомістю ринку страхування у сфері туризму відбувається постійна ро-
тація найбільш захищених ризиків за сукупністю послуг, що визначає їх неодно-
рідність у страховому портфелі. 

Сучасні реалії перебувають удосконалення соціальних стандартів захисту на-
селення загалом і туристів зокрема. Мінімізація ризиків у туризмі можлива лише 
за умови налагодження активної співпраці між органами державної влади, тури-
стичними підприємствами і страховими компаніями. Отже, питання страхового 
забезпечення туристичної галузі потребують комплексного і системного підходу 
та виходу на якісно новий рівень. 
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ВИБІР МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
МІЖБЮДЖЕТНИМИ ВІДНОСИНАМИ В УКРАЇНІ 

 
У статті висвітлені існуючі моделі організації державного управління відносинами між 

бюджетами різних рівнів деяких розвинених країн світу в контексті можливості їх застосу-
вання в економіці України. Розглянуто особливості державної політики цих країн щодо ви-
рівнювання дисбалансів бюджетних систем.  

Ключові слова: міжбюджетні відносини, трансферти, горизонтальне та вертикальне вирівню-
вання диспропорцій, державне управління, моделі, механізми.  

В статье отражены модели организации государственного управления отношениями ме-
жду бюджетами разных уровней в развитых странах мира, предоставлена сравнительная ха-
рактеристика. Рассмотрено особенности государственной политики этих стран относительно 
выравнивания дисбалансов бюджетных систем.  

Ключевые слова: межбюджетные отношения, трансферты, горизонтальное и вертикальное вы-
равнивания диспропорций, государственное управление, модели, механизмы. 

The article accounts for the models of organization of state administration for relations between 
budgets at different levels in the developed countries of the world, providing a comparative charac-
teristic. The paper reviews peculiarities of public policy of these states in relation to adjusting 
the imbalances of the budgetary systems. 

Keywords: inter-budget relations, transfers, horizontal and vertical adjustment of disproportions, state 
administration, models, mechanisms.  

Відносини між органами влади різного рівня в бюджетній сфері існують 
у будь-якій державі внаслідок наявності адміністративно-територіального роз-
поділу. Однак складатися вони можуть на основі різних принципів залежно від 
типу державного устрою. Не знайдеться країни, у якій не виникали б проблеми 
у встановленні міжбюджетних взаємин між центром і територіями, а також усе-
редині самих територій. Міжбюджетні відносини характеризують різні аспекти 
фінансової децентралізації та фінансової самостійності територіальних одиниць 
[1, с. 125]. Метою організації міжбюджетних відносин є забезпечення державних 
гарантій на визначеному мінімально припустимому рівні на всій території та 
всім громадянам, незалежно від місця їхнього проживання, в одержанні рівних 
державних соціальних послуг. Для досягнення цієї мети використовуються різні 
методи, виходячи з яких країни відрізняються одна від одної за типом організа-
ції та управління міжбюджетними відносинами. У свою чергу, основне завдання 
організації міжбюджетних відносин полягає в тому, щоб у конкретних економі-
чних і політичних умовах вибрати найбільш ефективну модель управління між 
рівнями влади. Для цього необхідно чітко розподілити видаткові повноваження 
між рівнями влади, закріпити відповідні їм джерела фінансування, сформувати 
систему надання фінансової допомоги найбіднішим територіям.  

Окремі питання вибору ефективної моделі організації міжбюджетних відно-
син є предметом наукових досліджень вітчизняних учених В. Асадчева, Н. Балдич, 
В. Бодрова, С. Буковинського, А. Дєгтяря, О. Дроздовської, В. Кравченка, О. Лилик, 
І. Лопушинського, І. Луніної, І. Лютого, І. Розпутенка, С. Слухая, В. Толуб’яка, 
І. Чугунова та ін. Науковці звертають увагу на потребу постановки нових завдань 

                                                
Ó Дробот Я. В., Качула У. С., 2015 
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у сфері перерозподілу бюджетних ресурсів між рівнями бюджетів, досліджують 
процес розвитку і реформування взаємовідносин бюджетів усіх рівнів, вивчають 
досвід розвитку міжбюджетних відносин провідних країн світу з метою його 
адаптації до умов України. Також розробці теоретичних основ організації між-
бюджетних відносин, фінансового вирівнювання, розвитку системи міжбюджет-
них трансфертів присвячено праці зарубіжних учених Р. Багла, Р. Берда, 
К. Едель, В. Лексина, Р. Масгрейва, Д. Стігліца та ін. 

Питання вибору моделі державного управління щодо відносин між бюджета-
ми різних рівнів є актуальним на сьогодні для України, оскільки низька ефекти-
вність організації міжбюджетних відносин стримує повноцінне функціонування 
соціально-економічного розвитку країни, призводить до поширення бюджетних 
дисбалансів територій та невиконання основної мети – забезпечення всіх грома-
дян держави соціальними послугами на однаковому рівні, незалежно від місця їх 
проживання. 

Мета роботи – дослідити моделі організації державного управління бюдже-
тними відносинами та механізми бюджетного вирівнювання економічно розви-
нених країн світу з метою їх застосування для обґрунтування моделі міжбюдже-
тних відносин України.  

В європейських країнах останнім часом теоретичні основи бюджету та між-
бюджетних відносин ґрунтуються на теорії державного будівництва та суспіль-
но-політичного устрою. Держава повністю перебирає на себе функції перероз-
поділу та вирішення в суспільстві проблем справедливості.  

Усі сучасні держави світу мають або унітарний (причому таких країн пере-
важна більшість), або федеративний устрій. В унітарних державах – єдина Кон-
ституція, система органів державної влади, система права, судова система, на 
територіях унітарних держав прийняте єдине громадянство, використовуються 
однакові урядові програми, здійснюється однакова політика, підприємства 
і громадяни мають однакову можливість одержання послуг. У небагатьох феде-
ративних державах спостерігається баланс територіально-політичної децентралі-
зації та державної єдності. Федеративний устрій забезпечує не тільки децентра-
лізоване прийняття рішень, але і розподіл повноважень, поділ влади, тобто 
суб’єкти федерації можуть у межах розподіленої компетенції приймати власні 
закони, мати свою правову і судову системи, надавати своє громадянство [2, c. 70]. 
При цьому головною проблемою стають питання розподілу компетенції між різ-
ними рівнями влади.  

Ні унітарні, ні федеративні держави не мають яких-небудь переваг одна перед 
одною в питаннях розмежування компетенції між рівнями влади.  Не можна також 
стверджувати, що унітарний або федеративний устрій забезпечують краще чи 
гірше державне регулювання розвитку своїх територій. Державний устрій не 
формує ні якість, ні успішність цього регулювання, але безпосередньо формує 
його модель, схему, механізми і процедури.  

Західні вчені використовують здебільшого не термін міжбюджетні відносини, 
а поняття «внутрішні міжурядові фінансові відносини» або «міжрівневі фіскальні 
зв’язки» [3, с. 126]. При цьому увага звертається на те, що ці відносини виникають 
і функціонують у системі державного управління по вертикалі й що вихідні пе-
редумови регламентуються обсягами функціональних обов’язків і завдань кож-
ного з рівнів публічної влади. 
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У науковій літературі існує чимало поглядів, інколи суперечливих, щодо ор-
ганізації управління міжбюджетними відносинами. Однак більшість авторів, 
вивчаючи відповідні моделі, зводять їх до моделі бюджетного федералізму, ро-
зуміючи під цим систему податково-бюджетних взаємин вищих органів і органів 
нижчого підпорядкування влади на всіх стадіях бюджетного процесу. Більшість 
авторів сходиться на тому, що будь-яка модель бюджетного федералізму ґрун-
тується на чіткому розмежуванні бюджетної відповідальності і повноважень 
у сфері витрат між різними рівнями влади; віднесенні кожного рівня влади дже-
рел надходження коштів, достатніх для реалізації цих повноважень; застосуванні 
механізму трансфертів з метою згладжування вертикальних і горизонтальних 
дисбалансів нижчих бюджетів для того, щоб забезпечити на всій території країни 
певний стандарт державних послуг. 

Для України оптимальною можна вважати модель міжбюджетних відносин, 
за якою визначається максимально допустимий рівень фіскальної незалежності 
органів місцевого самоврядування за збереження принципу бюджетного уніта-
ризму, під яким розуміється єдність правової бази, управління бюджетними від-
носинами, бюджетної класифікації, порядку виконання та ведення бухгалтерсько-
го обліку й звітності тощо.  

Показовим для аналізу є виконане англійськими фахівцями Г. Х’юзом 
і С.  Смітом групування країн відповідно до таких ознак:  схожість підходів до 
регулювання міжбюджетних відносин, особливості в сповіданні філософії бю-
джетного федералізму, співвідношення ролей центральних і субнаціональних 
органів влади [5]. З огляду на зазначене, усі країни можливо поділити на чотири 
групи: 

- країни, що характеризуються значною самостійністю регіональних і місце-
вих органів влади та спираються на широкі податкові повноваження (федераивні 
держави Австралія, Канада і США, унітарні Велика Британія та Японія);  

- країни Північної Європи (унітарні держави Данія, Швеція, Норвегія, Фін-
ляндія), що характеризуються високою часткою участі субнаціональних органів 
влади у фінансуванні соціальних витрат;  

- країни Західної Європи (федеративні держави Австрія, Німеччина, Швейца-
рія), що характеризуються високим ступенем автономності бюджетів різних рів-
нів у сполученні з розвинутою системою їх співробітництва;  

- країни, що відрізняються досить значною фінансовою залежністю субфеде-
ральних органів влади від федерального бюджету. Це південні і західноєвропей-
ські країни – Бельгія, Франція, Греція, Італія, Нідерланди, Португалія й Іспанія.  

Більшість авторів, аналізуючи зарубіжний досвід міжбюджетних відносин, 
розглядають їх через призму бюджетного вирівнювання, виділяючи чотири ос-
новні моделі – німецьку, американську, канадську та модель міжбюджетних від-
носин, що склалася в унітарних державах.  

Німецька модель орієнтується на вирівнювання податкового потенціалу фе-
деральних земель як основного чинника згладжування горизонтальних бюджет-
но-податкових диспропорцій. Вона реалізується за допомогою відповідних ін-
струментів – перерозподілу надходжень і надання, як правило, тільки цільових 
трансфертів. Міжбюджетні відносини базуються на «загальних» податках, над-
ходження від яких розподіляються між усіма її рівнями, при цьому здійснюється 
їх частковий перерозподіл – так, щоб скоротити розрив між «багатими» і «бідними» 
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землями.  Пряма фінансова допомога з вищих рівнів бюджетів відносно невелика,  
однак існують численні і досить великі федеральні та спільні програми регіональ-
ного розвитку [1, с. 24–27]. Унікальність німецької моделі полягає в ефективно-
сті застосування цих інструментів.  

Американська модель бюджетного вирівнювання характеризується високою 
децентралізацією бюджетної системи, ґрунтується на чіткому розмежуванні бю-
джетно-податкових повноважень між рівнями влади, включаючи розмежування 
податкових джерел. Суб’єкти міжбюджетних відносин володіють широкою фі-
нансовою самостійністю, що дає їм право встановлювати так звані «свої» податки. 
Ця модель організації міжбюджетних відносин у літературі часто описується як 
«один податок – один бюджет». У результаті зростає відповідальність кожного 
рівня влади, особливо місцевого, за забезпечення населення необхідним набо-
ром державних послуг.  

Широко поширеною є канадська модель організації міжбюджетних відносин 
(реалізується в Канаді, Швейцарії, Австрії), що використовує одночасно елементи 
німецької й американської моделей. Вона ґрунтується на використанні нецільових 
вирівнювальних трансфертів, а також цільових грантів. Вирівнювальні трансферти 
забезпечують кожному суб’єкту середній рівень бюджетного доходу за умови 
застосування середніх ставок за кожним із дохідних джерел і гарантують усім 
суб’єктам стандартний рівень витрат. Як основний критерій для надання вирів-
нювальних трансфертів приймається показник чисельності населення.  

Четверта модель організації міжбюджетних відносин характерна для унітар-
них держав.  Прикладом є Японія,  Швеція,  Данія й інші країни,  що активно за-
стосовують схеми фінансового вирівнювання у відносинах між центром і муні-
ципалітетами. Вирівнювальні трансферти в цій моделі визначаються як різниця 
між базовими фінансовими потребами і базовими фінансовими доходами, при-
чому вони не пов’язані з фактичним виконанням територіальних бюджетів. Так, 
у Японії в основі розрахунку вирівнювальних трансфертів лежить розрахунок 
бюджету стандартної території. Виділяються основні категорії діяльності місце-
вих органів влади. Для кожної категорії витрат визначаються питомі витрати. На 
підставі встановлених питомих витрат визначаються фінансові потреби стандартної 
території. Потім фінансові потреби стандартної території корегуються на спеціальні 
коефіцієнти модифікації.  

Розглянуті підходи до організації міжбюджетних відносин дублюють один 
одного. Незважаючи на наявне в світі значне різноманіття моделей міжбюджет-
них відносин, ідеальної моделі не існує. Кожна країна обирає з різних моделей 
саме ті елементи, що в конкретних специфічних умовах можуть дати найбіль-
ший ефект. І при цьому варто виходити, насамперед, з наявної в цій країні полі-
тичної й економічної ситуації.  

Ефективна модель організації управління міжбюджетними відносинами по-
винна ґрунтуватися як на чіткому розмежуванні видаткових, так і дохідних пов-
новажень, а кожен рівень влади повинен мати достатні джерела доходів для реа-
лізації покладених на них функцій. Метою розмежування податків між рівнями 
бюджетної системи є створення вихідних умов для збалансованості бюджету 
кожного рівня, виходячи з наявного на цій території податкового потенціалу. 
При цьому повинні дотримуватися мінімальні державні соціальні стандарти, що га-
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рантуються громадянам країни. Потрібно прагнути до оптимального розмежування 
податків на постійній основі між рівнями бюджетної системи.  

Світова практика виділяє такі основні підходи до розмежування податків між 
рівнями бюджетної системи: чітке розмежування конкретних видів податків за 
рівнями управління і закріплення їх за відповідними рівнями бюджетної системи 
(дотримання принципу «один податок – один бюджет»); поділ ставок шляхом 
закріплення за кожним рівнем управління конкретної частки податку в межах 
єдиної ставки обкладання (квотування); установлення місцевих надбавок до фе-
деральних і регіональних податків [5].  

Крім того, у зарубіжній практиці існують два концептуальні підходи до про-
блеми бюджетного вирівнювання. У першому підході завдання визначається як 
вирівнювання умов виробництва соціальних благ на окремих територіях. Він за-
стосовується в тих випадках,  коли особливе значення надається меті реалізації 
єдиних стандартів соціальних послуг на всій території країни. Цей підхід дозво-
ляє донорові контролювати бюджети реципієнтів, впливати на структуру й обсяг 
їх бюджетних витрат та реалізується через систему цільових грантів. У другому 
підході вирівнюються умови бюджетної діяльності територіальної влади, що 
варто розуміти, по-перше, як вирівнювання бюджетного потенціалу, що включає 
в себе розвиток умов формування доходів або вирівнювання дохідної функції; 
по-друге, вирівнювання різниці у витратах на надання соціальних благ або вирі-
внювання видаткової функції [6]. Він є інструментом децентралізованого управ-
ління, у якому робиться наголос на самостійності і бюджетній відповідальності 
реципієнтів перед жителями їх територій. Необхідний (мінімальний, стандарт-
ний) рівень соціальних послуг на всій території країни досягається шляхом під-
вищення бюджетних потенціалів нужденних у підтримці територій. Цей підхід 
здійснюється за допомогою загальних або універсальних трансфертів.  

Рівень вирівнювання визначається цілями національної політики. Вирівнюва-
льним стандартом може бути визнаний фактичний середній, або медіанний, рівень 
за всіма територіями або групами територій, що має найбільший бюджетний по-
тенціал. За витратами як стандарти використовуються не тільки усереднені фак-
тичні показники, але й установлені соціальні норми та нормативи.  

Теорією бюджетного вирівнювання не надається перевага жодній зі сторін 
цього процесу – вирівнюванню за доходами або витратами. На практиці для те-
риторії з бюджетним потенціалом нижче визначеного рівня не має значення, з чим 
пов’язана його фінансова слабкість – з гіршими умовами формування доходів 
або більш високими бюджетними витратами. Як свідчить досвід багатьох країн, 
регіональні розбіжності в бюджетних витратах можуть бути навіть більш конт-
растними, ніж розбіжність в умовах формування доходів регіональних бюджетів. 

Хоча обидва підходи до бюджетного вирівнювання дозволяють поєднати дві 
сторони процесу вирівнювання, на практиці перший підхід звичайно використо-
вується тільки для вирівнювання потреб у фінансуванні витрат, а другий – часто 
тільки з метою вирівнювання умов утворення доходів. Лише в деяких країнах 
практикується комплексне горизонтальне вирівнювання.  

Отже, у світовій практиці існує два різні варіанти передачі ресурсів від однієї 
бюджетної влади іншій – розподіл доходів і система грантів. Розподіл доходів 
може здійснюватися в декількох видах: розподіл податкової бази або централі-
зація податкових доходів і їх наступний розподіл відповідно до обраних критеріїв. 
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Механізми виділення грантів (трансфертів) також можуть відбуватися за двома 
напрямками – у вигляді нецільових і цільових трансфертів, кожний з яких може 
в свою чергу бути виділений у фіксованому розмірі або підлягати пролонгації, 
бути умовним або безумовним, а також виділятися на умовах спільного фінан-
сування [5]. Вибір конкретного механізму виділення міжбюджетних трансфертів 
залежить від завдань економічної та фіскальної політики в даний момент часу.  
У більшості країн для вирішення різних макроекономічних і бюджетних завдань 
використовується комбінація всіх форм міжбюджетних трансфертів.  

Основною причиною для виділення трансфертів бюджетів нижчого рівня є, 
як правило, виникнення вертикального дисбалансу бюджетної системи, тобто 
дефіцитності окремих субнаціональних бюджетів. Однак просте покриття дефі-
циту нижчих бюджетів не повинне бути метою політики виділення трансфертів, 
оскільки вертикальний дисбаланс може виникнути як результат бюджетної полі-
тики на рівні субнаціонального органу влади: наприклад, унаслідок прийняття 
рішень про збільшення витрат або відмови від підвищення податкових ставок. 
Таким чином, централізоване фінансування розриву між власними доходами 
і витратами може призвести до дестимулювання фіскальних зусиль субнаціо-
нальних органів влади, а також їх намірів здійснювати ефективну політику 
управління витратами на регіональному рівні. Під час відсутності системи 
об’єктивних критеріїв розподілу трансфертів з національного бюджету виділен-
ня коштів на покриття вертикального дисбалансу, імовірніше за все, створить 
проблеми для проведення єдиної макроекономічної політики, а також може при-
звести до виділення грантів на основі неформалізованого торгу між центральни-
ми і регіональними органами влади [5]. 

Виділення трансфертів з національного бюджету може проводитися також 
з метою вирівнювання міжрегіональної диференціації фіскального потенціалу 
територій, тобто горизонтального дисбалансу. На практиці тільки деякі країни 
застосовують методику оцінювання фіскального потенціалу територій на регу-
лярній основі з метою розрахунку трансфертів (найбільш далеко в цьому на-
прямку просунулися:  серед федеративних держав –  Австралія,  Канада і Німеч-
чина, серед унітарних – Данія і Велика Британія).  

Існує три варіанти державної політики у сфері міжбюджетних трансфертів 
для вирівнювання вертикального і горизонтального дисбалансів:  

1) застосування окремих механізмів вирівнювання вертикального і горизон-
тального дисбалансів. Вирівнювання дефіциту субнаціональних бюджетів здійс-
нюється шляхом поділу податкових доходів і виділення трансфертів з націо-
нального бюджету, у той час як вирівнювання фіскального потенціалу 
відбувається за допомогою горизонтальних платежів з регіонів з високою бю-
джетною забезпеченістю у незабезпечені регіони. Подібна система застосову-
ється в Німеччині;  

2) комплексна система вирівнювальних трансфертів. Як вертикальний, так 
і горизонтальний дисбаланси вирівнюються за допомогою єдиної системи вирів-
нювальних трансфертів і спеціальних грантів. Подібний підхід використовується 
в бюджетних системах Австралії та Канади;  

3) вирівнювання тільки вертикального дисбалансу бюджетної системи. Як 
і при використанні першого варіанта бюджетної політики, субнаціональні бюдже-
тні дефіцити вирівнюються за допомогою закріплення регулювальних податків 
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і вирівнювальних трансфертів, але не вживаються окремі заходи для вирівню-
вання горизонтального дисбалансу. У цьому випадку міграція капіталу і робочої 
сили виникає як результат різниці в доходах у субнаціональних утвореннях, 
а також чистої фіскальної вигоди в регіонах (чистої вигоди від державних витрат 
і сплачених податків). За такого варіанту бюджетної політики можливе виділен-
ня спеціальних грантів, що серед інших цілей можуть мати горизонтальний ви-
рівнювальний ефект. Подібний підхід широко поширений у США [7]. 

У розробці системи трансфертів важливо визначити співвідношення не тільки 
між цілями вирівнювання, але і між видами трансфертів. У багатьох країнах сві-
ту трансферти,  що надходять від центру до бюджетів нижчих рівнів,  часто ма-
ють на меті вирівнювання можливостей органів влади на місцях щодо надання 
бюджетних послуг населенню. Як правило, між територіями існують значні роз-
біжності у видаткових потребах. Так, наприклад, органи влади одних регіонів 
зіштовхуються зі значною концентрацією певних демографічних груп, які вима-
гають надання тих чи інших видів бюджетних послуг у підвищеному обсязі (на-
приклад, послуг у галузі охорони здоров’я). Інші регіони змушені вирішувати 
завдання, пов’язані з надзвичайно високою вартістю бюджетних послуг, зумов-
леною зокрема зношеністю інфраструктури, кліматичними особливостями або 
щільністю населення. «Вирівнювальні трансферти» [4], покликані вирівнювати 
видаткові можливості органів влади.  

Розробляючи програми трансфертів, різні країни використовують у цілому 
однакову методологію. Відмінності полягають у площині таких питань: що саме 
вирівнюється, ступінь вирівнювання, вибір фінансових інструментів, за допомо-
гою яких сподіваються досягти вирівнювання, та способи визначення фіскаль-
них розбіжностей.  

Будь-яка доцільна система трансфертів вирівнювання, по-перше, спирається 
на формалізований підхід, а по-друге – повинна відповідати таким принципам: 
справедливість розподілу, де передбачається однакове ставлення до бюджетів 
з аналогічними бюджетними потребами; передбачуваність, тобто місцеві органи 
влади повинні мати змогу складати та планувати бюджет на майбутні періоди, 
а це можливо лише за умови, якщо трансферти забезпечуватимуть стабільні при-
токи ресурсів протягом тривалого часу; жорсткі бюджетні обмеження (показники 
повинні перебувати поза впливом з боку місцевих органів влади); простота; без-
умовність, тобто метою трансфертів вирівнювання є вирівнювання спроможності 
або здатності органів місцевої влади забезпечувати надання приблизно однако-
вих рівнів бюджетних послуг за порівнянних ставок податків. 

Ці критерії не завжди можна задовольнити одночасно, й заради одного прин-
ципу інколи доводиться жертвувати іншим. Різні країни вирішують завдання ви-
бору моделі бюджетних відносин по-своєму.  

Але в умовах кризової ситуації в економіці України критерієм ефективності 
національної моделі державного управління міжбюджетними відносинами по-
винна стати якість і обсяг бюджетних послуг, наданих населенню.  

Висновки. Не існує єдиної ідеальної моделі механізму управління міжбю-
джетними відносинами, яка була б прийнятна для всіх країн світу. Конкретні 
механізми будуються, виходячи з рівня децентралізації бюджетно-податкової сис-
теми, обсягу повноважень місцевих органів влади, політичного вибору між ефе-
ктивністю та рівністю, глибини та масштабів диспропорцій між адміністративно-
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територіальними одиницями. Досвід різних країн засвідчує, що частка податків, 
закріплених за місцевими бюджетами, може бути і невисокою, але в цьому разі 
слід говорити не про розширення самостійності місцевих органів влади, а про те, 
що вони відповідають за обмежене коло питань та є виконавцями централізова-
них рішень.  

Щодо України, то сьогодні існує передусім політична неузгодженість про-
блеми розподілу компетенції та відповідальності за виконання конкретних фун-
кцій центральних, регіональних органів влади та органів місцевого самовряду-
вання, а як наслідок – і умови фінансування відповідних витрат і різний рівень 
надання бюджетних послуг.  

Аналіз існуючих моделей бюджетних відносин в розвинених країнах світу та 
кризова ситуація в економіці України обумовлює в якості критерію ефективнос-
ті національної моделі державного управління міжбюджетними відносинами – 
якість і обсяг бюджетних послуг, що надаються населенню. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
РЕФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ  

  
У статті досліджено сучасний стан банківської системи України, проведено аналіз діяль-

ності НБУ з рефінансування комерційних банків у 2014–2015 роках та запропоновані шляхи 
вдосконалення рефінансування банків. 

Ключові слова: рефінансування, облікова ставка, ставка рефінансування, операції РЕПО, стабі-
лізаційний кредит. 

В статье исследовано современное состояние банковской системы Украины, проведен 
анализ деятельности НБУ по рефинансированию коммерческих банков в 2014–2015 годах 
и предложены пути совершенствования рефинансирования банков. 

Ключевые слова: рефинансирование, учетная ставка, ставка рефинансирования, операции 
РЕПО, стабилизационный кредит.  

The article researches the current state of the banking system of Ukraine, conducting the analy-
sis of the National Bank of Ukraine activities on refinancing of commercial banks in 2014–2015 and 
suggesting ways to improve refinancing of the banks. 

Keywords: refinancing, discount rate, refinancing rate, REPO operations, stabilization loan. 

На сучасному етапі функціонування вітчизняного грошово-кредитного ринку 
рефінансування банків є цілком сучасним і необхідним інструментом монетар-
ної політики та одним із визначальних факторів стабілізації фінансових ринків, 
особливо за умов в яких зараз є Україна. Події останнього року продемонстру-
вали явні протиріччя існуючого механізму рефінансування банків. Зокрема, його 
вибірковий характер та недостатній контроль з боку Національного банку Ук-
раїни за використанням банками отриманих ресурсів, що не сприяє посиленню 
кредитної активності банків саме у взаємодії з реальним сектором економіки. 
Тому на сьогодні застосування цього монетарного інструменту впливу на лік-
відність банківських установ не позбавлено певних недоліків. Отже, виникає 
необхідність подальших теоретичних досліджень і пошуку практичних рішень, 
спрямованих на покращення механізму рефінансування банків у нашій країні, 
недопущення неконтрольованого рефінансування, яке може спричинити ріст ін-
фляції. 

Окремі питання організації процесу рефінансування банків в Україні дослі-
джено у багатьох наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених. Найваго-
міший внесок у дослідження даної проблеми зроблено в наукових працях О. Ба-
рановського, О. Вовчак, Н. Гребеник, О. Дзюблюка, А. Гальчинського, В. Корнєєва, 
Т. Косової, В. Міщенка, С. Міщенко, А. Мороза, С. Науменкової, О. Папаїки, 
М.  Савлука,  А.  Сомик,  В.  Стельмаха,  В.  Ющенка та ін.  Досліджуючи сучасну 
практику використання цього інструменту та його важелів центральними банка-
ми, автори наголошують на необхідності вдосконалення рефінансування вітчиз-
няних банків Національним банком України з урахуванням особливостей націо-
нальної банківської системи [5]. 

Метою статті є дослідження економічної сутності рефінансування банків, 
аналіз проведення операцій рефінансування вітчизняних банків Національним 
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банком України та обґрунтування пропозицій щодо удосконалення застосування 
цього монетарного інструменту.  

Україна зараз переживає гостру внутрішньополітичну та фінансово-еконо-
мічну кризу, яка в значній мірі порушила функціонування кредитної системи 
і стала причиною банківської кризи.  Анексія Криму,  військові дії на cході краї-
ни, падіння виробництва, втеча капіталів, скорочення робочих місць, інфляція, 
девальвація національної валюти – це далеко не повний перелік негативу, з чим 
сьогодні зіткнулася економіка. Банки втратили свої активи в Криму та в зоні АТО: 
мережі відділень з усією технікою і сховищами,  каси,  банкомати.  Ще однією 
проблемою стало неповернення кредитів позичальниками проблемних областей. 
Багато банків кредитували промислові підприємства даних регіонів. Суми кре-
дитів були суттєвими. Більше того, підприємства-експортери, як правило, залу-
чали валютні позики. Про важкий стан банкірів красномовно говорять і фінансо-
ві показники. За підсумками 2014 року українські банки отримали 52,966 млрд грн 
збитків, а до 1 березня 2015 року, після відображення реальної картини у звітно-
сті на вимогу Нацбанку, сума збитків зросла ще на 74,5 млрд грн. Відрахування 
в резерви за рік перевищили 98 млрд дол. – це сума характеризує в якійсь мірі 
глибину кризи [7]. 

Нестабільність валютного курсу вплинуло на панічний настрій українців: 
гроші стали масово забирати з банків. Поведінка вкладників, які виносять депо-
зити, була викликана декількома цілком очевидними причинами. Серед них – 
прагнення забрати гривню, яка стрімко дешевшала, і перевести її у тверду валю-
ту, бажання зберегти заощадження через недовіру до банків, спроба сховати під 
матрацом гроші («а раптом завтра війна?»). В економічній теорії таке явище на-
зивають bankrun – втеча вкладників. Щоб утримати вкладників, які розбігалися, 
банки мало не щотижня збільшували ставки за вкладами. Особливо привабливі 
були ставки за депозитами в національній валюті, які досягали в деяких банках 
24–26% річних. Це говорить не тільки про те, що банки намагаються наввипере-
дки бігати з інфляцією (яка за підсумками І кварталу 2015 року становить не ме-
нше 28%). Вони ще й дуже стараються утримати існуючих і залучити нових 
вкладників. Втім, повинно бути ясно, що неадекватно високі ставки – ознака 
проблемного банку. За даними НБУ, за 2014 рік вилучено з банків третину депо-
зитів, а це 126 млрд грн, з них 59,5 млрд грн депозитів в національній валюті та 
9,1 млрд дол. в інвалюті [7]. З початку 2015-го року кошти фізичних осіб у бан-
ках зменшилися ще на 17,6 млрд грн. В результаті загальний обсяг вкладів фізи-
чних осіб до березня скоротився до 345 мрлд грн [7]. 

З такими показниками і триваючим відтоком депозитів було б дивно, що банки 
не відчувають потреби в ресурсах, виникають проблеми з ліквідністю, просте-
жується невиконання банками своїх зобов’язань перед кредиторами та вкладни-
ками, що ще більше вдаряє по спокою вкладників.  

У разі вичерпання можливостей поповнити свої резерви з вторинних джерел 
(наприклад, на міжбанківському кредитному ринку або ринку цінних паперів) 
комерційні банки звертаються до центрального банку для надання додаткових 
резервів на кредитній основі, щоб вони могли своєчасно розраховуватися з вклад-
никами і кредиторами. У такій ситуації вирішальним є роль НБУ як кредитора 
останньої інстанції, який здійснює підтримку ліквідності комерційних банків 
шляхом рефінансування. Рефінансування – це один із поширених інструментів, 
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який полягає у забезпеченні центральним банком комерційних банків додатко-
вими резервами на кредитній основі. 

Доцільно відзначити, що рефінансування можна розглядати у широкому та 
вузькому розумінні. У широкому розумінні рефінансування передбачає отри-
мання кредитними установами позичок від різних суб’єктів, у тому числі й на 
міжбанківському ринку. 

У вузькому розумінні рефінансування необхідно розглядати як кредитування 
центральним банком кредитних установ [6]. 

Нормативно-правовими актами передбачається, що Національний банк здійс-
нює рефінансування банків через принципи: 

1) тільки в межах встановлених Національним банком грошових обмежень 
і обсягів. Обсяг регулюючих операцій визначається на підставі аналізу ситуації 
на ринку. Індивідуальні рішення приймаються тільки за наявності висновку про 
відповідність цільовим завданням грошово-кредитної політики НБУ. 

2) тільки платоспроможним банкам. Банк повинен виконувати свої грошові 
зобов'язання і не мати простроченої заборгованості за кредитами Нацбанку. 

3) під надійне забезпечення (виняток – овернайт без забезпечення). В якості 
забезпечення приймаються державні облігації уряду та фінансових інструментів 
з урядовою гарантією.  Залежно від ліквідності інструменту/об'єкта застави ви-
значається можливий розмір кредиту від вартості застави. 

4) на платній основі – за користування кредитами рефінансування стягується 
обґрунтована плата. Установлюючи офіційну облікову ставку, центральний банк 
визначає вартість залучених кредитних ресурсів комерційними банками. Націо-
нальний банк України здійснює рефінансування банків за процентною ставкою, 
не нижчою, ніж облікова ставка Нацбанка. Чим більше облікова ставка, тим ви-
ща вартість кредитів рефінансування.  У договорах з рефінансування між НБУ 
і банками є пункт,  що передбачає автоматичну зміну ставки за кредитами рефі-
нансування, в разі зміни облікової ставки НБУ з моменту її зміни [1]. 

В даний час, при введенні з 4 березня 2015 нової облікової ставки НБУ на рівні 
з 19,5 до 30% річних, ставки з рефінансування становлять 33% річних. Природ-
но,  взявши за такою ставкою ресурси банк автоматично віднесе ці витрати на 
позичальника, видаючи кредити під 3 5% річних і вище. Останній раз облікова 
ставка Нацбанку була вище 30 % у 2000 році: з 24 березня 2000 р. її було знижено 
з 35 до 32% річних, а потім з 10 квітня – до 29 % і з 15 серпня – до 27 % річних. У 
2001 році НБУ в шість етапів знизив облікову ставку до 12,5 % річних [7]. 

Згідно з Положенням про регулювання Національним банком України ліквід-
ності банків України від 30 квітня 2009 № 259, застосовуються такі інструменти 
з урахуванням поточної ситуації на грошово-кредитному ринку [1]: 

1. Здійснення НБУ рефінансування через постійно діючу лінію рефінансу-
вання.  

2. Здійснення НБУ рефінансування через проведення щотижня кількісного 
або процентного тендеру. Так, 1 квітня 2015 відбувся черговий процентний те-
ндер з рефінансування банків,  за результатами якого задоволені заявки трьох 
банків у сумі 218,0 млн грн за середньозваженою процентною ставкою у розмірі 
31,73% річних [6]. 

3. Здійснення НБУ рефінансування через проведення операцій Репо.  
4. Здійснення НБУ рефінансування через надання стабілізаційних кредитів.  
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В даний час Нацбанк видає банкам рефінансування тільки під відтоки депо-
зитів для збереження їх ліквідності за умови зменшення вкладів фізичних та 
юридичних осіб на 2 % за останні 5 робочих днів з дати звернення. Однак, регу-
лятор не зможе надати підтримку всім банківським організаціям, які вимагають 
допомоги.  При цьому держава буде рятувати тільки ті,  які «важать»  не менше 
2 % активів банківської системи або в яких знаходиться не менше 2 % депозитів 
всієї банківської системи. 

У 2014 році кредити строком понад 30 днів Нацбанку змогли отримати 75, 
або практично половина працюючих у країні банків, цього року кількість банків-
позичальників зросла до 80. У списку одержувачів кредитів НБУ є представники 
практично всіх мастей: як найбільші приватні і державні банки, так і дрібні фі-
нустанови (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

ТОП-20 банків за обсягом отриманого в 2014 році рефінансування, млрд грн 
№ Банк Сума 
1 ПриватБанк 24,16 
2 Ощадбанк 20,81 
3 «Дельта» 10,17 
4 «Фінансова ініціатива» 8,36 
5 Укргазбанк 6,21 
6 ВіЕйБі Банк 5,54 
7 Укрексімбанк 5,12 
8 «Надра» 3,30 
9 Альфа-банк 3,06 
10 Промінвестбанк 2,49 
11 Брокбізнесбанк 2,00 
12 ПУМБ 1,76 
13 «Київська Русь» 1,68 
14 «Фінанси та Кредит» 1,65 
15 Фідобанк 1,58 
16 Всеукраїнський банк розвитку 1,47 
17 «Південний» 1,33 
18 УкрБізнесБанк 1,03 
19 «Хрещатик» 1,00 
20 «Райффайзен Банк Аваль» 0,90 

 Решта 55 банків 12,00 
 Всього по 75 банкам 115,61 

Джерело: [3]. 
 

Що стосується обсягів отриманих кредитів, то цілком логічно, що він зале-
жить від розміру самого банку і від його портфеля депозитів фізосіб. І ось такий 
парадокс: чим більший банк – тим більше шансів, що він отримає рефінансуван-
ня. Адже уряд не хоче колапсу банківської системи, викликаного падінням яко-
гось великого банку. Приміром, до числа таких банків входять найбільший банк 
країни «ПриватБанк» (24,16 млрд грн) і найбільший державний банк «Ощад-
банк» (20,81 млрд грн). Третє і четверте місце зайняли банки, які проводять аг-
ресивну політику розширення, – «Дельта», який нещодавно визнаний неплато-
спроможним та «Фінансова ініціатива» (10,16 млрд та 8,35 млрд відповідно). 
П'ятим за величиною отриманого рефінансування став державний «Укргазбанк» – 
6,21 млрд грн [3]. 
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Те, що ПриватБанку було потрібно більше допомоги від НБУ, не дивно. 
Адже він – найбільший банк серед 158 діючих у країні банків і має статус ощад-
ного спеціалізованого (кошти фізосіб становлять понад 50 % пасивів банку). 
У ПриватБанку зосереджено 26% обсягу вкладів фізосіб у банківській системі 
країни і 15 % активів банківської системи. Згідно з даними Нацбанку України, 
на 1 січня 2015 розмір загальних активів становить 204,585 млрд грн. Обсяги 
коштів фізосіб – 107,7 млрд грн. Обсяг кредитного портфеля – 161,339 млрд грн. 
Відтік коштів фізичних осіб за минулий рік – 9,65 млрд грн або 16 % роздріб-
ного портфеля – гривневі вклади скоротилися до 51,150 млрд грн. Забирали 
клієнти та валютні депозити – вони скоротилися на $ 2,16 млрд, до $ 3,59 млрд 
(-37,6 %) [4]. 

Загальна сума отриманого рефінансування Ощадбанком склала близько 
21 млрд грн. Активи на 1 січня 2015 року – 128,104 млрд грн. Обсяги коштів 
фізосіб за 4 кв. 2014 р. складають 36,59 млрд грн. Скорочення загального депо-
зитного портфеля в 2014 році – 3 млрд грн, або 9,1 %. Обсяги коштів фізосіб на 
2015 р. складають 36,59 млрд грн. За підсумками 4 кварталів 2014 загальний об-
сяг кредитного портфеля фінустанови становив близько 69,2 млрд грн, з яких 
62,4 млрд грн – борги юридичних осіб [4]. У той же час експерти не заперечу-
ють, що Нацбанк до такого рішення підштовхнуло і погіршення фінансового 
стану. Минулий рік банк закінчив зі збитками 8,5 млрд грн.  

З даних НБУ виходить, що найбільше рефінансування в 2014–2015 роках 
отримали державні банки, яким кошти потрібні в основному для фінансування 
НАК «Нафтогаз України». Приватні ж банки за рахунок рефінансу вирішували 
проблеми з відтоком депозитів. 

Так можна стверджувати, що за 2014 р. Нацбанк надав банкам рекордний 
обсяг рефінансування у 222,3 млрд грн, подолавши максимум кризового 
2008 року в сумі 169,5 млрд грн. Станом на лютий 2015 ця сума збільшилася 
до 266 млрд грн. Для порівняння, за весь 2013 банки отримали рефінансування 
в сумі 15,5 млрд грн (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка обсягів рефінансування банків України  

Національним банком України, млрд грн  
(джерело: [7]) 

 
Найбільший інтерес у статистиці з рефінансування представляють дані 

щодо видачі саме стабілізаційних кредитів. Стабілізаційний кредит отри-
мати набагато складніше, і, як правило, його отримують банки, у яких 
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вже немає держпаперів в портфелі. Наприклад, ПриватБанк надав НБУ 
у вигляді застави судно, літак, майновий комплекс і свої права за креди-
тами. Звичайно, такі застави НБУ приймає неохоче. Якщо держпапери 
можна продати, то з майновими комплексами і літаками доведеться «по-
возитися». Стабілізаційні кредити в минулому році отримали 16 банків. 
Гроші, отримані від Нацбанку у вигляді стабкредитів, можуть йти тільки 
на виплату депозитів фізособам, але в розмірі не більше ніж 200 тис. грн. 
Щоб стежити за цим, НБУ ввів кураторів у всі банки, яким видав стабілі-
заційні кредити [8]. На даний момент знаходяться в 51 банку.  

 

 
Рис. 2. Обсяги стабкредитів в 2014 році, млн грн 

(джерело: [7]) 
 
ПриватБанк взяв у Нацбанку 20 стабілізаційних кредитів та кредитів на під-

тримку ліквідності. Їх загальна сума становила 9,8 млрд грн. Станом на квітень 
2015 р. стабкредитів отримано ще 5 загальною сумою в 6,215 млрд грн. Креди-
ти видавалися так: 19 лютого дворічний стабілізаційний кредит на суму 
2,28 млрд грн; при цьому в кінці лютого – на 0,7 млрд грн під заставу залізнич-
ного рухомого складу; 12 березня – на 1,215 млрд грн під заставу повітряного 
судна; 27 березня 2015 на 800 млн грн строком на два роки. Останній отримав 
15 квітня 2015 р. у розмірі 1,220 млрд грн терміном на два роки під забезпечення 
повітряного судна. [7]. Рефінансування направлено в більшій мірі на виконання 
зобов'язань перед фізичними особами, так як ПриватБанк – найбільший учасник 
ФГВФО. На сьогоднішній день ПриватБанк здійснює виплати вкладникам таких 
банків, як «Брокбізнесбанк», «Таврика», «Інтербанк», «Єврогазбанк», «Півден-
комбанк», «Український фінансовий світ», «Соцкомбанк», «Ерде Банк», «Реал 
Банк», «Форум», «Автокразбанк», «Старокиївський», «Експобанк», «Демарк» та 
«ВіЕйБі Банк». 

На другому місці за підтримки виявився державний Ощадбанк, який отримав 
в травні-червні 2014 року три стабкредиту на 6 млрд грн під заставу державних і 
корпоративних облігацій. 

У цей час отримання стабкредиту не допомогло відновити платоспромож-
ність 12 фінустановам, в тому числі такі крупним, як: «ВіЕйБі» Банк (1,2 млрд грн), 
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Імексбанк (795 млн грн), банк «Форум» (422 млн грн), «Південкомбанк» 
(180 млн грн), «БГ Банк» (81,7 млн грн). А всього банки, в які вводилися тимча-
сові адміністрації, позичили у кредитора останньої інстанції 13,18 млрд грн [7].  

Загальна картина рефінансування НБУ комерційних банків виглядає наступ-
ним чином (рис. 3): сума кредитів овернайт становила 125,4 млрд грн (або 48 %), 
кредити, отримані в результаті тендеру і за операціями РЕПО видавалися на 
83,3 млрд грн (або 31 %), кредити під програму фінансового оздоровлення і збе-
реження ліквідності на 57,2 млрд грн (21 %) [4].  

Обсяги рефінансування банків Національним банком дійсно вражають. Але 
за цей період банки погасили 228 млрд грн отриманих позик, і фактично обсяг 
заборгованості зріс лише на 42 млрд грн.  Це –  багато,  але майже вдвічі менше 
боргів за кредитами НБУ, виданими в період кризи 2008–2009 років, а саме 
77  млрд грн,  і досі не повернуті.  Загальний обсяг заборгованості за кредитами 
у лютому нинішнього року зріс на 8,87 млрд грн і на початку березня становить 
129,27 млрд грн [3]. 

 

 
Рис. 3. Активні операції, які проводив НБУ в 2014–2015 роках 

 
Таким чином, проведений аналіз засвідчив, що в політиці НБУ з рефінансу-

вання комерційних банків були допущені помилки, які тільки посилили деваль-
ваційні процеси в Україні. 

Висновки. В Україні постає проблема ефективного запровадження та вико-
ристання механізмів, які б дозволили банкам разом із Національним банком 
України ефективніше адаптуватися до будь-яких змін економічної кон’юнктури, 
в тому числі забезпечувати стабільний стан грошово-кредитного ринку. Ми зго-
дні з автором, що можливими шляхами вдосконалення рефінансування банків 
можуть бути [5]:  

– запровадження нового виду рефінансування – надання внутрішньоденних 
кредитів, які б забезпечували безперебійне проведення розрахунків та підтри-
мання ліквідності банків, а також сприяли б прискоренню процесу оперативного 
поповнення коррахунків банків, дозволяли б підтримувати платоспроможність 
банку й уникати неплатежів у системі розрахунків;  

– розширення видів забезпечення за кредитами рефінансування, що сприятиме 
розвитку інструментів рефінансування й активізує функціонування фондового 
ринку в Україні;  



ISSN 2312-6779. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 9 (1), 2015 

 24 

– сприяння розвитку фондового ринку з метою більш ширшого застосування 
такого виду рефінансування, як операції прямого репо, що сприятиме контрольо-
ваному і своєчасному впливові НБУ на ліквідність банків;  

– підвищення ролі облікової ставки та ставок рефінансування, що дозволить 
швидше трансформувати зміни облікової ставки та ставок рефінансування в змі-
ни процентних ставок банків за кредитами і депозитами, а також ставок на між-
банківському ринку; 

 – встановлення чітких критеріїв для визначення з високою точністю розміру 
необхідної ліквідності банків, адекватної циклу і стану розвитку економіки, що 
сприятиме отриманню банками необхідних сум кредитів рефінансування і за-
безпечить своєчасне їх повернення;  

– запровадження контролю з боку Національного банку України за цільовим 
використанням банками отриманих кредитів рефінансування, що сприятиме 
спрямовуванню отриманих коштів на підтримання поточної ліквідності або фі-
нансування реального сектора економіки, а не на спекулятивні операції на між-
банківському валютному ринку. 
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

 
У статті досліджено основні проблеми модернізації основного капіталу виробничого сек-

тору України, а також поставлено питання необхідності якісного інноваційного оновлення 
промислових підприємств як основи відновлення промислово-виробничого потенціалу країни.  

Ключові слова: модернізація, інвестиції, основний капітал,виробничий комплекс.  
В статье исследовано основные проблемы модернизации основного капитала промыш-

ленного сектора Украины, а также необходимость качественного обновления промышлен-
ных предприятий как основы создания промышленно-производственного потенциала страны.  

Ключевые слова: инвестиции, финансовые ресурсы, модернизация, основной капитал. 

The paper analyses the major problems of modernization of capital assets in the manufacturing 
sector of Ukraine. An issue is raised with regard to the necessity of qualitative innovation-driven 
upgrading of industrial enterprises as the basis for the restoration of the industrial and 
manufacturing potential of the state.  

Keywords: modernization, investments, capital assets, investment, production complex. 

Вплив фінансової кризи на економіку України обумовлює погіршення макро-
економічних показників, ускладнює соціально-економічний стан в країні та сут-
тєво уповільнює реалізацію програм модернізації економіки, що є основою ін-
новаційного типу розвитку. Розробка стратегії взаємодії реального сектора 
економіки та фінансового ринку є основним завданням економічної політики 
держави в умовах посткризового періоду. 

Модернізація пов’язана не лише з еволюційними економічними тенденціями, 
а охоплює набагато ширше коло сфер суспільного устрою – технологічну, полі-
тичну, культурну, морально-етичну та інші. Модернізація передбачає перехід до 
якісно нової моделі розвитку.  

В умовах швидких глобалізаційних змін модернізація національної економіки 
являється єдино можливим шляхом розвитку для підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняної економіки. Безумовно, що ускладнення, заподіяні світо-
вою фінансовою кризою уповільнюють модернізаційний процес. Важливим за-
лишається розробка та реалізація програм стратегічного розвитку економіки 
країни на основі широкомасштабної модернізації та інноваційності. 

Основою модернізації економіки є оновлення основних фондів реального секто-
ра економіки, підтримка розвитку інноваційних галузей з одночасним форму-
ванням у країні фінансового сектора здатного забезпечити фінансовими ресур-
сами сферу виробництва.  

                                                
© Дучинська Н. І., Фіногеєва О. В., 2015 
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Питання формування основних засобів, їх функціонування й відтворення до-
сліджено у працях таких науковців:  Андрійчука В.  Г.,  Гайдуцького П.  І.,  Коре-
цького М. Х., Крисального О. В., Маліка М. Й., Мельника Л. Ю., Макаренка П. М., 
Плаксієнка В. Я., Cаблука П. Т.  У науковій літературі останніх років теоретичним 
аспектам фінансового забезпечення основних засобів приділено значну увагу 
в роботах Поддєрьогіна А.  М.,  Шматковської Т.  О.,  Агрес О.  Г.,  Доценко Н.  С.,  
Шевченко Н. І., Колеснік Я. В.  та інших.  

Мета дослідження. Враховуючи тенденції наукових досліджень та критич-
ний стан промислового сектора економіки України метою статті є аналіз теоре-
тичних аспектів та дослідження економічної сутності модернізації вітчизняних 
підприємств, відтворення основних засобів. Питання модернізації розглянуто 
з позиції забезпечення фінансування реального сектора економіки для впрова-
дження нових технологій, розвитку сучасних виробничих потужностей. 

Модернізація являє собою створення нової соціально-економічної системи 
країни. Категорія «модернізація» достатньо тісно пов’язана з поняттям «еконо-
мічний розвиток», що відображає ефективність взаємодії процесів нагрома-
дження капіталу, розвитку виробництва, підвищення ефективності праці, впро-
вадження науково-технологічних досягнень. Україна за рівнем впровадження 
бізнесом інноваційних технологій суттєво відстає від західноєвропейських країн 
(табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Інноваційно-активні промислові підприємства в Україні (2010–2013 рр.) 
Роки 2010 2011 2012 2013 

Питома вага підприємств, що впроваджують інновації, % 13,8 16,2 17,4 16,8 
Джерело: складено автором за даними Державного комітету статистики [2]. 

 
Так, частка інноваційно-активних підприємств в Україні у 2010 р. склала 13,8 %, 

що значно нижче відповідних показників характерних для Німеччини (79,3 %), 
Люксембургу (68,1 %), Ісландії (63,8 %), Бельгії (60,9 %), [1]. До того ж, варто 
зауважити, що даний показник не має значних змін в Україні за останні роки, що 
свідчить про відсутність в країні стратегії інноваційного розвитку [2]. Тому варто 
розглядати процес модернізації промислового комплексу як складову інновацій-
ного розвитку економіки країни. 

Промисловість країни має вкрай зношені основні фонди, високий рівень енерго-
ємності та собівартості промислової продукції, що не дає можливості конкуру-
вати на внутрішньому та зовнішньому ринках (табл. 2). Так, ступінь зносу основних 
фондів протягом 2000–2013 рр. характеризується суттєвим зростанням. Майже 
дві третини основних засобів виробничих потужностей України зношені. Вітчи-
зняна промислова галузь потребує масштабного оновлення основних фондів, що не 
можливо реалізувати без державних урядових програм.  

Необхідність внутрішньої модернізації промислової галузі обумовлена відсутні-
стю фінансових можливостей впроваджувати у виробництво новітні технології, 
здійснювати заміну зношеного обладнання, поповнювати оборотні кошти та інше. 
Відтворення активної частини основного капіталу промислового підприємства 
є основним напрямком інвестиційного процесу, що визначає виробничий потенціал 
всієї економіки країни. 

Внутрішня модернізації підприємства охоплює процес структуризації його 
виробничих активів з метою використання їх як джерела отримання додаткових 
фінансових ресурсів. Визначення майнового комплексу підприємства з позиції 
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сукупності всіх видів його активів надасть можливість використовувати нерухо-
мість не тільки в якості основних фондів, а й розкриє її потенціальні можливості 
як частини капіталу – авансованої вартості, що в процесі руху здатна створюва-
ти додаткову вартість.  

 
Таблиця 2 

Вартість основних засобів (2000–2013 рр.) у фактичних цінах на кінець року, млн грн 
Роки Первісна вартість Залишкова вартість Ступінь зносу, у % 
2000 828828 466448 43,7 
2001 915477 503278 45,0 
2002 964814 512235 47,2 
2003 1026163 538837 48,0 
2004 1141069 587453 49,3 
2005 1276201 661565 49,0 
2006 1568890 774503 51,5 
2007 2047364 993346 52,6 
2008 3149627 1251178 61,2 
2009 3903714 1597416 60,0 
2010 6648861 1731296 74,9 
2011 7396952 1780059 75,9 
2012 9148017 2135987 76,7 
2013 10401324 2356962 77,3 

Джерело: складено автором за даними Державного комітету статистики [2]. 
  
На загальнодержавному рівні модернізація активів підприємств з метою ви-

ділення їх в окремі групи за принципом ліквідності для створення ринку застав-
них активів дозволить здійснити аудит та аналіз існуючої майнової бази проми-
слових підприємств в країні. Такий облік може стосуватися як майнових 
комплексів державної форми власності, так і приватних промислових підпри-
ємств. Проведення якісного аналізу стану майнового забезпечення виробничого 
сектору дасть можливість масштабно оцінити ступінь зношуваності основних 
фондів вітчизняних підприємств, виявити наявну першочергову необхідність 
оновлення окремих виробничих комплексів, а також дослідити існуючий пози-
тивний досвід окремих підприємств щодо утримання власних виробничих поту-
жностей в належному стані. В об’єктивному висвітленні даного процесу заціка-
влена держава і власники підприємств. Для власника висока оцінка якості 
активів може значно підвищити ціну підприємства, репутацію бізнесу та надати 
певний статус платоспроможності при отриманні кредиту в банківських устано-
вах. Незадовільна оцінка наявних активів підприємства повинна стати по-
штовхом до реалізації певних державних комплексних програм щодо оновлення 
основних фондів промислових підприємств, що може передбачати зменшення 
податкового навантаження таким підприємствам, надання пільгових цільових 
кредитів для оновлення виробничих потужностей та інше. 

В наукових дослідженнях виділяють три групи джерел фінансування (відтво-
рення основних засобів): 1) власні фінансові ресурси (кошти засновників під-
приємства, амортизаційні відрахування, кошти від продажу власного майна, ко-
шти від передачі власного майна підприємства в оренду, заставу, використання 
внутрішніх ресурсів у будівництві); 2) централізовані фінансові ресурси (кошти 
державного бюджету та місцевих бюджетів, кошти державних позабюджетних 
фондів, кошти благодійних фондів); 3) залучені та позичені фінансові ресурси 
(довгострокові кредити комерційних банків, кошти від емісії та реалізації цінних 
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паперів, іноземні інвестиції) [6, с. 40-41]. Не менш важливим власним джерелом 
фінансування відтворення основного капіталу є амортизаційні відрахування. 
Амортизація, що є внутрішнім джерелом відтворення основного капіталу, не ви-
конує функцію забезпечення необхідними ресурсами процесів нагромадження 
капіталу. Амортизаційна політика сьогодні не враховує темпи інфляції та реаль-
них потреб виробничого фонду. Крім того, закріплена на законодавчому рівні 
схема амортизаційних нарахувань та суворий контроль за збільшенням аморти-
заційних сум не сприяє ефективному використанню амортизації для оновлення 
основних фондів.  

Непродуктивне використання власного і позичкового капіталу, спрямування 
значної його частки у сферу споживання зумовлене тим, що протягом останніх 
років бізнес був націлений на швидке отримання прибутку завдяки експорту си-
ровини та спекулятивним операціям.  

Успішність проведення модернізації підприємства залежить, перш за все, від 
його фінансового стану та вдалого управління фінансовими ресурсами. Головна 
стратегія розвитку національної промислової галузі полягає в ефективному ви-
користанні внутрішніх джерел фінансування. Варто враховувати, що модерніза-
ція української економіки відбувається в умовах глобалізаційних процесів, жор-
сткого конкурентного середовища світового ринку, тому вимагає визначення 
власного позиціонування у світовій економіці.  

У сучасних умовах української економіки перспективи розвитку окремі під-
приємства та виробничий сектор, в цілому, можуть мати лише шляхом здійснення 
реструктуризації. Реструктуризація передбачає удосконалення структури, функцій 
та методів управління, своєчасність впровадження сучасних техніко-технологічних 
розробок, ефективність фінансово-економічної політики. Всі заходи спрямовані на 
досягнення росту ефективності виробництва, конкурентоспроможності готової про-
дукції, зниження витрат виробництва, підвищення якості праці та покращення фі-
нансових результатів діяльності підприємства. В залежності від цілей проведення 
реструктуризації її об’єктом може бути обрана будь-яка сфера діяльності підприєм-
ства, а також різноманітними є методи реформування. Реструктуризація промисло-
вих підприємств є практичною реалізацією структурних перетворень, необхідних 
для якісних змін у реальному секторі економіки.  

Промисловість є складовою національного господарства, на яку впливають 
багато внутрішніх та зовнішніх чинників. Реструктуризація являє собою струк-
турні перетворення як в середині виробничого сектора, так і зміни зовнішніх фа-
кторів. Удосконалення правової бази, виведення на новий рівень економічної 
політики, ефективна взаємодія промисловості з фінансовим сектором, ринком 
сировинних та трудових ресурсів, розробка та швидке впровадження нових нау-
ково-технічних досягнень у виробничий процес є на сьогодні необхідністю для 
прогресивного розвитку національної промисловості. Зміни у зовнішніх факто-
рах впливу на виробничий комплекс передбачають суттєві зміни в усіх сферах 
суспільного життя країни та потребують не тільки значного часу, фінансових 
ресурсів, ефективної державної політики, а й моральних зусиль суспільства, по-
літичної волі керівників держави, змін в економічній свідомості громадян. 
Взаємодія між суспільними інститутами, їх вплив один на другого є логічно до-
веденими сучасною економічною думкою в теорії інституціоналізму та неоінс-
титуціоналізму [3; 4]. Отже, сучасний процес реструктуризації промислового 
сектора неможливо розглядати без системного підходу з урахуванням вдоскона-
лення зовнішньої інфраструктури.  
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Сформовані представниками неоінституціональної теорії (Р. Коузом, О. Вільям-
соном, Д. Нортом) принципи взаємодії між економічними агентами передбачають 
узгодженість інституційного середовища на основі фундаментальних правил по-
літичної, соціальної, культурної, юридичної сфер життя суспільства, в межах 
яких відбуваються процеси виробництва та обміну [3; 5]. Тісна інституційна взаємо-
дія формує свідому поведінку виробника.  Підприємство,  як окрему ланку на-
родного господарства, можна представити у відповідній інфраструктурній взає-
модії з іншими суб’єктами господарювання, яке у межах ринкової економіки 
відбувається через систему інститутів інфраструктури. Ефективність функціону-
вання господарської одиниці багато в чому залежить не тільки від стану еконо-
міки країни, а й власного вміння адаптуватися до умов та вимог оточуючого се-
редовища, що являє собою оновлену інституційну структуру. 

Інфраструктура являє собою систему інститутів, що полегшують взаємо-
зв’язок між економічними суб’єктами, прискорюють здійснення економічних 
процесів, скорочують трансакційні витрати. Через запровадження нових фінан-
сових інститутів та розробку проектів використання іпотечного механізму іпо-
течне кредитування носить інноваційний характер по формі і по суті застосу-
вання. Організація проведення процедури кредитування зумовить формування 
відповідної законодавчої бази, налагодження роботи спеціалізованих інституцій, 
судових органів, установ нотаріальних та юридичних послуг, банківських уста-
нов, страхових компаній, фірм з оцінки майна тощо. Таким чином, ринок іпотеч-
ного кредитування, що має об’єднуючий характер різних економічних сфер, 
сприяє налагодженню відповідної взаємодії та будові інфраструктурних зв’язків 
між економічними суб’єктами. 

Побудова інфраструктури, налагодження економічних взаємовигідних зв’язків 
з приводу перерозподілу капіталу є необхідною умовою для забезпечення 
правового порядку, формування принципів взаємодії економічних суб’єктів, 
а також для узгодження виникаючих конфліктів і протиріч, що веде до змен-
шення трансакційних витрат та забезпечує ефективність використання її активів.  

Довгострокова стратегія модернізації економіки передбачає, перш за все, 
модернізацію її інституційної структури. При цьому, важлива роль повинна 
відводитись формуванню внутрішніх мотиваційних інститутів, що дасть можли-
вість забезпечити ефективність використання власного внутрішнього потен-
ціалу національної економіки. Сформована мотиваційна поведінка економічного 
суб’єкта зумовить його схильність до інноваційної діяльності, креативного та твор-
чого мислення, підвищення економічної свідомості. Задачею держави є створен-
ня умов, за яких впровадження інновацій було б вигідним та можливим для під-
приємств реального сектора економіки. Сприяти даному процесу може розвиток 
системи податкових пільг, застосування норм прискореної амортизації облад-
нання, впровадження програм непрямого фінансування через цільові кредити та 
інше. Для залучення крупного капіталу до процесу модернізаційного оновлення 
основного капіталу ефективним може стати створення інноваційних центрів та 
технопарків на принципах пріоритетності економічних ініціатив, захисту прав 
власності та гарантії забезпечення можливостей отримання доходів від інновацій. 

Висновки. Модернізація промисловості одночасно з макроекономічною ста-
білізацією та інституційними реформами є головними стратегічними напрямками 
перетворень сучасної економіки. В масштабі держави реструктуризація промис-
лових підприємств, що повинна викликати підвищення ефективності реального 
сектора, сприяти зростанню ВВП, збільшити експорт конкурентоспроможної 
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продукції, забезпечити зайнятість та підвищити соціально-економічні умови 
життя суспільства, що сприятиме розвитку промислово – виробничого потенціалу .  

Необхідність оновлення основних виробничих засобів за ринкових відносин 
викликана потребою підвищення конкурентоспроможності виробників. Конку-
ренція спонукає підприємства здійснювати прискорене оновлення основних ви-
робничих засобів та нагромадження фінансових ресурсів для подальшого вкла-
дання коштів у впровадження нових технологій та поліпшення основних 
виробничих засобів. 

Суттєвою перешкодою модернізації економіки України є не тільки вплив 
кризових явищ світової економіки, а й нестабільність бізнес – середовища, його 
непрозорість, незахищеність права приватної власності, слабкість розвитку ін-
ституту права та моралі, корумпованість, складна ієрархія адміністративної вер-
тикалі. Нездатність держави забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу 
сприяє зростанню недовіри до неї та послаблює підприємницьку мотивацію. Реалі-
зація стратегії модернізації посткризового періоду повинна якісно оновити націо-
нальну економіку шляхом впровадження технологічних, організаційних, управ-
лінських інновацій, зміни економічної свідомості в суспільстві. 

Подальшого дослідження потребують питання до структури джерел фінансу-
вання відтворення основних засобів у сучасних умовах, розробка ефективних 
фінансових інструментів для забезпечення модернізації промисловості країни.  
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РІВЕНЬ МОНЕТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
У статті визначено сутність монетизації, основні фактори впливу на неї, проаналізовано 

їх динаміку та динаміку коефіцієнтів. Досліджено вплив монетизації на економічне зростан-
ня в Україні. Виявлено ключові інституційні чинники зміни рівня монетизації. Запропоно-
вано шляхи вдосконалення регулювання показника. 

Ключові слова: монетарна політика, монетизація, пропозиція грошей, грошові агрегати, інфляція. 

В статье определена сущность монетизации, основные факторы влияния на нее, проанализи-
ровано их динамику и динамику коэффициентов. Исследовано влияние монетизации на эконо-
мический рост в Украине. Выявлены ключевые институциональные факторы изменения уровня 
монетизации. Предложены пути совершенствования регулирования показателя. 

Ключевые слова: монетарная политика, монетизация, предложение денег, денежные агрегаты, 
инфляция. 

The article determines the essence of monetization and major factors that influence it. 
The dynamics of the named factors is analyzed. The effect of monetization on the economic growth 
in Ukraine is investigated. The paper identifies key institutional factors of change in the level of 
monetization. The work further suggests means to improve the regulation of monetization 
indicator. 

Keywords: monetary policy, monetization, money supply, monetary aggregates, inflation. 

Для нормального функціонування економіки та досягнення стабільного еко-
номічного зростання важливим є відповідний рівень насиченості економіки 
грошима. Тому на сьогодні актуальними є питання дослідження рівня монетиза-
ції економіки України, визначення індексів розвитку грошово-кредитного ринку, 
які також мають вплив на монетизацію, комплексний аналіз динаміки показника 
рівня монетизації за період 1996–2013 рр., виявлення основних детермінантів 
його зміни та відповідність оптимальним значенням. 

Дослідженням зміни рівня монетизації та визначенням її оптимального зна-
чення займались як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Серед них П. Семюелсон, 
Ф. Гаєк, Л. Харріс, І. Альошина, А. Гальчинський, О. Дзюблюк, І. Лютий, В. Мі-
щенко,  М.  Савлук,  А.  Чухно та інші.  Проте слід зазначити,  що багато питань,  
пов’язаних з дослідженням чинників впливу на рівень монетизації в Україні не 
є достатньо вивченими. Саме тому необхідно визначити та дослідити динаміку 
монетизації, а також чинників впливу на неї.  

Метою статті є визначити сутність монетизації, дослідити її динаміку і ви-
значити та проаналізувати причини її змін. 

У банківській енциклопедії монетизація економіки визначається як «макроеко-
номічний показник, що характеризує ступінь забезпеченості економіки грошима, 
необхідними для здійснення платежів і розрахунків, та відображає забезпеченість 
процесів виробництва та споживання відповідною грошовою масою; це інтеграль-
ний показник, який відображає довіру суспільства до національної валюти, до полі-
тики монетарної влади, а також рівень кредитної активності. Зрештою, рівень моне-
тизації економіки визначається рівнем розвитку економіки» [1, с. 286].  

Монетизація визначається А. Косим як засіб забезпечення та задоволення 
платоспроможного попиту на гроші, в тому числі на грошовий капітал, усієї 
                                                
Ó Мулярчук О. В., 2015 
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економіки країни як єдиного цілого [8, с. 45]. Існує тісний зв’язок цього показ-
ника з реальними економічними та соціальними процесами, що відбуваються 
у країні. Монетизація повинна бути пов’язана з обсягами створеної в економі-
чній системі вартості товарів і послуг, швидкістю обігу грошової маси, вели-
чиною попиту та пропозиції на товари і гроші, станом товарного та фінансово-
го ринків [4, с. 24]. 

Зокрема, визначення рівня монетизації є важливим показником, який харак-
теризує достатність грошової маси для забезпечення обігу.  Першим коефіцієнт 
монетизації (KMt)  ввів А.  Маршал у своєму варіанті монетаристського рівняння 
обміну (1): 

M = k × P × Y,        (1) 
де М – обсяг грошової маси в обігу; k – коефіцієнт Маршала; P – середній рівень цін 
на товари; Y – обсяг національного доходу або валового національного продукту. 
Фактично коефіцієнт Маршала визначає ту частину активів, яку економічні 
суб’єкти бажають постійно зберігати у вигляді готівки [3, с. 739]. 

І. Греков дає визначення монетизації економіки як одної з найважливіших 
об’єктивних характеристик економічної системи, що відображає насиченість лі-
квідними активами (грошима), здатними виконувати функції засобу платежу та 
обігу. Ступінь розвитку фінансово-кредитної системи та стан економіки визна-
чають рівень монетизації,  яка в свою чергу характеризує свободу руху капіталу 
в економіці [5]. 

Крім того, рівень монетизації економіки дає змогу оцінити можливість дер-
жави здійснювати запозичення на внутрішньому ринку. Для країн з розвинутою 
економікою, у яких чітко та ефективно функціонує фінансовий сектор, прита-
манний високий рівень монетизації. Для менш розвинутих економік характерний 
низький рівень монетизації (демонетизація). Це є негативним явищем, оскільки 
створюється штучний дефіцит грошей, економічне зростання обмежується, 
ускладнюється приплив інвестицій. Проте надмірне насичення економіки гро-
шима без здійснення відповідних реформ лише призведе до зростання темпів 
інфляції [7]. 

Основним фактором, що ілюструє динаміку показника рівня монетизації еконо-
міки, є попит на реальні гроші. Він, у свою чергу, залежить від ступеня довіри 
суб’єктів економіки до національної грошової одиниці: чим вищим є рівень монети-
зації, тим більшим, за інших рівних умов, є попит на реальні гроші. 

Монетизація економіки розраховується, зазвичай, як відношення грошового 
агрегату М2 (готівка, грошові кошти на рахунках підприємств і внески населен-
ня в банках) до ВВП у відсотках. Інколи для розрахунку коефіцієнта монетизації 
використовують агрегат М3 – показник «широких грошей». Показник рівня мо-
нетизації економіки обернено пропорційний до швидкості обертання грошей: 
при збільшенні коефіцієнта монетизації швидкість обертання грошей зменшу-
ється і навпаки [1, с. 286]. 

Розглянемо динаміку коефіцієнта монетизації в Україні в 1996–2013 рр. 
(табл. 1, графи 6–7). Наведені показники забезпеченості національної економі-
ки грошовими засобами за період з 1996 по 2013 рік демонструють тенденцію 
до поступового зростання. 

Упродовж 1996–2013 рр. показник «рівень монетизації» (рис. 1) зріс на 
51 в. п. (з 11,5 до 62,5 %), що свідчить про зростання забезпеченості реального 
сектору грошовими засобами. Незважаючи на тісний зв’язок між ремонетизацією 
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(зростання коефіцієнта монетизації економіки) та збільшенням пропозиції гро-
шової маси, суттєвими факторами впливу на ремонетизацію є оптимістичні ін-
фляційні очікування суб’єктів господарювання,  які,  у свою чергу,  залежать від 
довіри до Національного банку, банківської системи та уряду, до їх монетарної 
та фіскальної політики [15, с. 97], зниження процентної ставки, зміцнення гро-
шової одиниці та поліпшення сальдо бюджету [16]. 

 
Таблиця 1 

Грошова пропозиція та рівень монетизації в Україні в 1996–2013 рр. 
Грошові агрегати, млрд грн Рівень монетизації, % Показники 

 
Роки 

ВВП,  
млрд грн М3 М1 М0 М0/ВВП М3/ВВП 

1996 81,52 9,364 6,315 4,041 4,96 11,49 
1997 93,37 12,541 9,05 6,132 6,57 13,43 
1998 102,59 15,705 10,331 7,158 6,98 15,31 
1999 130,44 22,07 14,094 9,583 7,35 16,92 
2000 170,07 32,252 20,762 12,799 7,53 18,96 
2001 204,19 45,785 29,796 19,465 9,53 22,42 
2002 225,81 64,87 40,281 26,434 11,71 28,73 
2003 267,34 95,043 53,129 33,119 12,39 35,55 
2004 345,11 125,801 67,09 42,231 12,24 36,45 
2005 441,45 194,071 98,573 60,231 13,64 43,96 
2006 544,15 261,063 123,276 74,984 13,78 47,98 
2007 720,73 396,156 181,665 111,119 15,42 54,97 
2008 948,06 515,727 225,127 154,759 16,32 54,40 
2009 913,35 487,298 233,748 157,029 17,19 53,35 
2010 1082,6 597,872 289,894 182,99 16,90 55,23 
2011 1302,1 685,515 311,047 192,665 14,80 52,65 
2012 1411,2 773,199 323,225 203,245 14,40 54,79 
2013 1455 909,1 383,9 237,8 16,34 62,48 

Джерело: побудовано на основі [14]. 
 
Дискусійним є питання визначення оптимального рівня монетизації, тобто 

інтервалу величин, у межах яких створюється найбільш сприятливі умови для 
функціонування фінансової сфери [6, c. 130]. Надмірна монетизація може при-
звести до посилення інфляційних процесів, проте її низький рівень – до стагна-
ції. Відкритим також залишається питання щодо особливостей цих рівнів для 
країн з різним рівнем розвитку. Для цього ми порівняємо показник із порогови-
ми значеннями, визначені Наказом «Про затвердження розрахунку рівня еконо-
мічної безпеки України» [11]. Порівняння показника з кількісними величинами, 
порушення яких спричиняє несприятливі тенденції у фінансовій сфері та еконо-
міці країни в цілому, подано на рис. 1.  

Починаючи з 2007 року, монетизація досягає порогового значення І рівня 
(50 %), що для економіки країни, яка не здійснює структурних реформ, може бу-
ти загрозливим явищем. Проте, перевищення цієї межі характеризується неба-
жаними відхиленнями значень фінансових індикаторів, що свідчить про потребу 
прийняття певних рішень щодо їх усунення [6, c. 126]. Вже станом на кінець 
2013 р. зафіксовано перевищення ІІ рівня – показник монетизації сягнув 62,5 %, 
що вимагає термінового вжиття заходів. Перевищення порогового значення 
ІІ рівня характеризує появу загрозливих процесів у фінансовій сфері та може свід-
чити про події (інституційні зміни, зміна кон’юнктури ринку тощо), що зумовили 
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це відхилення. Однак, зростання рівня монетизації повністю відповідає темпам 
зростання вітчизняної економіки 

 
Рис. 1. Рівень монетизації 1996–2013 рр. 
(джерело: побудовано на основі [6; 11; 14]) 

 
Питома вага готівки у ВВП є показником, що характеризує відношення гро-

шового агрегату М0 до ВВП (табл. 1, графа 6), відображає рівень монетизації еко-
номіки готівкою (рис. 2) [9, с. 32]. У період 2007–2009 рр. показник зріс з 15,4 % 
до 17,2 %. З 2009 по 2012 р. показник зменшився на 2,7 в. п. і становив 14,5 %, що 
означає перебування на безпечному рівні. Негативною є тенденція до зростання 
показника – на кінець 2013 р. питома вага готівки у ВВП становила 16,3 %. 

 
Рис. 2. Питома вага готівки у ВВП (1996–2013 рр.) 

(джерело: розраховано та побудовано на основі [5; 10; 13]) 
 
Поширеною є думка про те, що Національний банк регулював грошову про-

позицію на засадах забезпечення збалансованості товарних і грошових ринків. 
Приріст грошової маси відбувався за рахунок збільшення як готівкової складо-
вої, так і депозитної. Значна частка готівки в загальному обсязі грошової маси 
є не лише наслідком досить низького рівня довіри до банківської системи як на-
дійного фінансового посередника, нерозвиненості системи масових безготівко-
вих платежів, а й наявності значного тіньового сектору. Багато дослідників вва-
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жають, що внаслідок цього більшість фінансових трансакцій здійснюється поза 
банківською системою, що призводить до ускладнення стягнення податків, кон-
тролю за грошовими агрегатами, уповільнення мультиплікації грошей та до 
зниження ефективності монетарної політики.  

Специфіка національної грошової системи зумовлює особливості процесу 
монетизації. Тому доцільно здійснити структурно-динамічний аналіз грошових 
агрегатів в Україні за досліджуваний період. Зростання готівкової частини гро-
шової маси означає пасивність грошей, так як вони не беруть участь у створенні 
нових грошей через механізми мультиплікації. Найбільша частка готівки у гро-
шовому агрегаті М3  була у 1997  р.  (48,9  %),  поступове зростання мало місце 
у 2001 році (42,5 %) та у період 2008–2009 рр. (30 та 32,2 % відповідно). 
З 2011 р. частка готівки у грошовому агрегаті М3 зменшилась з 28,1 до 26,2 % 
(2013 р.). Періоди зниження питомої ваги М0 до М3 (рис. 3) характеризуються 
наступними особливостями [10; 15, с. 86–102]: у період 1997–2000 рр. – жорст-
кістю грошово-кредитної політики та економічної ситуації взагалі, що при-
звела до активізації бартеру, взаємозаліків, доларизації економіки; у період 
2002–2007 рр. – підвищенням рівня довіри до банківської системи та послаблен-
ням песимістичних очікувань через зростання реальних доходів населення та 
зростанням на цьому фоні схильності до заощаджень, зниження рівня долариза-
ції; у період 2010–2013 рр. – помірними темпами зростання готівкових коштів 
в обігу порівняно зі значним приростом депозитів.  

Частка М1 у грошовому агрегаті М3 у 1997 р. становила 72,2 % – найвищий 
показник за період дослідження, а у 2012 р. відбулося його максимальне зниження 
до 41,8 %. Тенденція до зниження питомої ваги М1 в М3 свідчить про збільшення 
частки депозитів у іноземній валюті та цінних паперів.  У 2013 р.  частка М1 у гро-
шовому агрегаті М3 становила 42,2 % [12, с. 68]. Зазначимо, що у 1999 році гро-
шова маса зросла на 40,5 %. Тому в умовах «інституційного вакууму» механіз-
мів збереження грошей (зокрема, низького рівня довіри до національної 
грошової одиниці та банківської системи) значна частка додаткових грошей 
спрямовувалась на споживчий ринок,  що призвело до високого рівня інфляції – 
індекс споживчих цін становив 1,19. 

 
Рис. 3. Зміна питомої ваги грошових агрегатів М0 та М1 у М3 

(джерело: розраховано та побудовано на основі [14]) 
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Сукупна грошова пропозиція в економіці України (М3) за період 2009–2013 рр. 
збільшилася майже у два рази. Але це не призвело до суттєвого збільшення рів-
ня цін, тому що зростання грошової маси в цілому відповідало попиту на гроші. 
Це відбувалося внаслідок монетарних (функціональних) і немонетарних (струк-
турно-інституційних) чинників. Для першої групи чинників характерний взаємо-
зв’язок між основними макроекономічними та монетарними параметрами – 
ВВП, грошова база, грошова маса, рівень цін. Даний компонент попиту звичай-
но називають трансакційним. Друга група чинників виявляє себе в іншій залеж-
ності: може мати місце значне (іноді багаторазове) випереджання приросту гро-
шової маси в порівнянні з приростом ВВП; слабка реакція рівня цін на динаміку 
грошової маси; сильна волатильність монетарних параметрів. Цей компонент 
попиту пов’язаний з потребою господарських агентів в грошах як ліквідності та 
відображає поступові зміни в їх інституційному статусі. Цінова стабільність була 
забезпечена переважно за рахунок швидкого зростання рівня монетизації ВВП. 
У 2002 р. рівень монетизації виріс на 28,1 %, у 2005 – на 20,6 %, у 2007 – на 
23,7 %, що свідчить про якісний стрибок у розвитку грошово-кредитної системи. 
За рахунок зростання монетизації економіка поглинула більшу частину додатко-
вої грошової пропозиції. Характерною ознакою періоду 1996–2013 рр. є стійке 
зростання обсягів номінальної грошової маси, обчисленої за усіма агрегатами, – 
майже на 30–40 % щорічно (табл. 1, графи 3–5) [13, с. 43]. 

Під час дослідження динаміки індексу споживчих цін та динаміки темпів швид-
кості обігу грошей виявлено тісний зв’язок (рис. 4), особливо в 2009–2013 рр.: зни-
ження швидкості обігу більш високими темпами, ніж у попередньому році, призво-
дило до зниження темпів інфляції, і навпаки. Проте цей чинник є не стільки 
монетарним, скільки інституційним, обумовленим певними змінами у господарчій 
та споживчій поведінці суб’єктів. Можливості прямого впливу на цю поведінку 
з боку центрального банку є обмеженими, особливо з боку інструментів монетарної 
політики. Тому спостерігається недостатня ефективність використання цих інстру-
ментів для досягнення головної мети монетарної політики. Більш важливими для 
стабільності національної грошової одиниці є загальні умови системності, стабіль-
ності, передбачуваності та прозорості монетарної політики держави [13, с. 44]. 

 
Рис. 4. Динаміка індексів монетарного середовища в Україні у 1997–2013 рр. 

(джерело: розраховано та побудовано на основі [14]) 
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Важливим є дослідження чинників, які впливають на динаміку рівня монети-
зації.  Для того,  щоб виявити та проаналізувати вплив цих факторів С.  Міщенко 
пропонує наступну економіко-статистичну модель (2) [9, c. 31]: 

М3 / ВВП = М3 / К ´ К / Д ´ Д / ВВП,          (2) 
де ВВП – валовий внутрішній продукт; М3 – грошовий агрегат М3; К – сума на-
даних в економіку кредитів; Д – сума залучених банками депозитів. 

Динаміка (зменшення) показника «відношення грошового агрегату М3 до су-
ми виданих банками кредитів» (табл. 2, графа 6) свідчить про підвищення рівня 
ефективності використання грошової маси для цілей розвитку економіки. Якщо 
у 1999 році цей показник становив 1,87, то у 2011–2012 роках коливається в ме-
жах (0,86–0,95 відповідно), а станом на кінець 2013 р. він становить 1.  

Показник «відношення виданих кредитів до залучених депозитів» (табл. 2, 
графа 7) характеризує рівень збалансованості ресурсної бази банків, ступінь їх 
забезпеченості внутрішніми джерелами та відображає інтенсивність кредиту-
вання [9, с. 31]. До 2005 р. цей показник коливався навколо 1, тоді як з 2006 р. 
він почав рости з 1,32 до 2,16 у 2009 році, що свідчить про перевищення зовніш-
ніх джерел фінансування над внутрішніми ресурсами. З 2010 р. цей показник 
почав зменшуватись з 1,76 до 1,4 у 2013 р. 

Позитивною є динаміка «відношення обсягу залучених банками депозитів до 
ВВП» (табл. 2, графа 8). Упродовж 1996–2013 рр. простежувалося збільшення 
цього показника з 0,06 до 0,46, що свідчить про підвищення схильності суб’єктів 
господарювання до заощаджень. Незначне його зниження у 2008 та 2009 роках 
пояснюється песимістичними очікуваннями, зниженням довіри до банківської 
системи суб’єктів економіки в період економічної кризи [12, с. 69]. 

 
Таблиця 2 

Динаміка окремих факторів впливу  
на рівень монетизації економіки України у 1996–2013 рр. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1996 5,452 5,145 11,49 – 1,718 1,06 0,063 0,067 
1997 7,295 6,357 13,43 16,9 1,719 1,148 0,068 0,078 
1998 8,873 8,278 15,31 14,0 1,77 1,072 0,081 0,086 
1999 11,787 12,156 16,92 10,5 1,872 0,97 0,093 0,09 
2000 19,574 18,738 18,96 12,1 1,648 1,045 0,11 0,115 
2001 28,373 25,674 22,42 18,2 1,614 1,105 0,126 0,139 
2002 42,035 37,715 28,73 28,1 1,543 1,115 0,167 0,186 
2003 67,835 61,617 35,55 23,7 1,401 1,101 0,23 0,254 
2004 88,579 82,959 36,45 2,5 1,42 1,068 0,24 0,257 
2005 143,423 134,75 43,96 20,6 1,353 1,064 0,305 0,325 
2006 245,230 185,92 47,98 9,1 1,065 1,319 0,342 0,451 
2007 426,867 283,86 54,97 14,6 0,928 1,504 0,394 0,592 
2008 734,022 359,74 54,4 -1,0 0,703 2,04 0,379 0,774 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2009 723,295 334,95 53,35 -1,9 0,674 2,159 0,367 0,792 
2010 732,823 416,65 55,23 3,5 0,816 1,759 0,385 0,677 
2011 801,809 491,8 52,65 -4,7 0,855 1,63 0,378 0,616 
2012 815,142 572,34 54,79 4,2 0,949 1,424 0,406 0,578 
2013 910,8 670,0 62,48 13,8 0,998 1,359 0,460 0,626 

Джерело: розраховано на основі даних [14]. 
 
Показник «відношення обсягів кредитів банківського сектору до ВВП» (табл. 2, 

графа 9) упродовж 1996–2009 рр. значно зріс (з 0,07 до 0,79 особливо з 2005 р.), що 
свідчить про виконання банківською системою основної функції – кредитування еко-
номіки, а не спекуляційні операції на валютному ринку та на ринку державних 
цінних паперів. У період 2010–2013 рр. простежується зменшення цього показ-
ника з 0,68 до 0,63, що свідчить про згортання кредитної діяльності, особливо іпоте-
чного кредитування, через його підвищену ризиковість [12, с. 69]. 

Розглянемо зв’язок монетизації та економічного зростання в Україні (рис. 5). 
Таке дослідження на прикладі Росії пропонує Є. Ясін. У таблиці 3 наведені дані сто-
совно динаміки грошової маси, приросту ВВП та темпів інфляції в Україні упро-
довж 1996–2013 рр., які дають змогу простежити цей зв’язок.  

 
Рис. 5. Динаміка рівня інфляції, прирости грошової маси та ВВП в Україні у 1997–2013 рр., % 

(джерело: розраховано та побудовано на основі [14]) 
 

Таблиця 3 
Динаміка грошової маси, ВВП та інфляції в Україні у 1996–2013 рр. 

Приріст, % Роки ВВП (реальний) М3 ІСЦ, % Рівень монетизації (М3/ВВП), % 

1 2 3 4 5 
1997 -3,02 33,93 10,0 13,43 
1998 -1,99 25,23 20,0 15,31 
1999 -0,12 40,53 19,0 16,92 
2000 5,92 46,14 26,0 18,96 
2001 9,25 41,96 6,0 22,42 
2002 5,22 41,68 -1,0 28,73 
2003 9,62 46,51 8,0 35,55 
2004 11,86 32,36 12,0 36,45 
2005 2,74 54,27 10,0 43,96 
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Закінчення табл. 3 
1 2 3 4 5 

2006 7,37 34,52 11,6 47,98 
2007 7,95 51,75 16,6 54,97 
2008 2,29 30,18 22,3 54,4 
2009 -14,74 -5,51 12,3 53,35 
2010 4,15 22,69 9,1 55,23 
2011 5,23 14,66 4,6 52,65 
2012 0,20 12,79 -0,2 54,79 
2013 0,16 17,58 0,5 62,48 

Джерело: розраховано на основі даних [14]. 
 
У 2002 році за зростання грошової маси на 41,68 % приріст ВВП становив 

5,22 % за повної відсутності інфляції та у 2001 та 2003 роках темпи зростання 
реального ВВП перевищували 9 %, а 1 % приросту М3 у ці роки спричинив 
збільшення інфляції лише на 0,14 та 0,17 % відповідно. Водночас рівень монети-
зації за період 1996–2013 рр. зріс у 5,4 рази (з 11,49 % у 1996 році до 62,48 % 
у 2013 році) і становив більше 50 % ВВП. Тобто резерви для такого типу зрос-
тання близькі до вичерпання, що передбачає посилення інфляційних наслідків 
від подальшого збільшення пропозиції грошової маси в економіці [2, с. 423]. 
Так, упродовж 2005–2013 рр. темп приросту реального ВВП був незначним – від 
0,16 до 7,95 %, а у 2009 році відбулося зниження як ВВП, так і грошової маси 
при наявності інфляції 12,3 %, а 1 % приросту М3 в ці роки спричиняв збіль-
шення рівня інфляції від 0,31 до 0,74 %. 

Висновки. Аналіз динаміки рівня монетизації показав збереження тенденції до 
зростання забезпеченості економіки грошовими засобами. Проте розбалансованість 
попиту на гроші та грошової пропозиції може призвести до негативних наслідків 
(надмірна пропозиція призводить до інфляції, а перевищення попиту над пропози-
цією може стати причиною стагфляції економіки). Причинами такого розбалансу-
вання в Україні є наявність «інституційного вакууму» механізмів збереження гро-
шей. Проте необхідно зважати не лише на наявні функціональні (монетарні) 
чинники, а й на структурно-інституційні, які знаходяться за межами впливу центра-
льного банку, але також можуть негативно відображатися на ефективності реаліза-
ції монетарної політики.  

Коефіцієнт монетизації є одним із індикаторів економічного розвитку країни, 
який, зокрема, характеризує ефективність трансмісійного механізму монетарної 
політики. Тому необхідно здійснювати постійний контроль та регулювання над 
грошовими агрегатами відповідно до стану економіки, застосовуючи відповідні 
монетарні інструменти. Це вимагає постійного моніторингу коефіцієнтів моне-
тизації та факторів впливу на них. Необхідно розробити комплекс заходів щодо 
послідовної монетизації економіки відповідно до збалансування грошового по-
питу та пропозиції. 
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КОНТРОЛЬ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ  

 
Дана порівняльна характеристика концепцій економічного зростання і стабільного роз-

витку. Визначено пріоритетні напрями формування системи продовольчої безпеки. Розгля-
нуто детермінований метод аналізу її стійкості. 

Ключові слова: концепція економічного розвитку, моделювання стійкості економічної системи. 

Дана сравнительная характеристика концепций экономического роста и стабильного ра-
звития. Определены приоритетные направления формирования системы продовольствен-
ной безопасности. Рассмотрен детерминированный метод анализа ее устойчивости. 

Ключевые слова: концепция экономического развития, моделирование устойчивости экономи-
ческой системы. 

The paper provides comparative characteristics of the concepts of economic growth and 
sustainable development. It defines priority directions in the formation of the food safety system. 
A deterministic method for analysis of its stability is considered. 

Keywords: concept of economic development, economic stability system modeling. 

Складність та гострота проблеми забезпечення продовольчої безпеки в XXI сто-
літті посилюється тим, що діяльність щодо її вирішення проходить в умовах обме-
женості, а найчастіше, скорочення ресурсів, необхідних для виробництва продо-
вольства. Не останню роль у загостренні проблеми відіграє зростання чисельності 
населення та, як наслідок, необхідність збільшення виробництва продовольства. 
Для узгодження таких суперечливих процесів необхідно переглянути парадигму 
економічного зростання, перейшовши до концепції сталого розвитку. Завдання 
ускладнюється тим, що система продовольчого забезпечення країни є багатоком-
понентною та мультифакторною, яку складно оптимізувати і нормалізувати через 
специфічність механізмів функціонування регіонів та велику ступень невизначе-
ності його параметрів і чинників. Ефективне управління системою необхідно від-
творювати на регіональному рівні тому, що, в умовах нової концепції, управління 
вимагає також нових підходів у моделюванні системи контролю продовольчої 
безпеки. Побудову такої системи необхідно здійснювати, виходячи з теорії стій-
кості систем. Дослідження системи контролю продовольчої безпеки регіону (ПБР) 
як основи для моделювання та визначення області значень параметрів, при яких 
складна економічна система буде зберігати стійкість, є актуальною і мало дослі-
дженою науково-методологічною проблемою, яка розглядається як складова час-
тина управління і прогнозування можливих станів системи. 

Формуванням наукової теорії сталого розвитку, стабільності та глобалізації 
присвячені праці класиків теорії та методології розвитку економічних систем; 
розробників економічних теорій циклів і глобалізації; дослідників теорії управ-
ління; систем нелінійної динаміки і теорії стійкості соціально-економічних систем. 
Теоретичним і методологічним підґрунтям дослідження стали роботи наукові 
праці українських та зарубіжних авторів: О. Білоруса, М. Блауга, О. Горбаня, 
В. Геєця, П. Герста, Н. Кондратьєва, Д. Ревенко [1], Н. Судзіловського [2], 
М. Фоміної [3]. 
                                                
Ó Нікішин Є. В., 2015 
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Однак дослідженню проблем управлінського контролю ПБР і характеристика 
її поведінки як складної об'ємної системи в умовах стабільного розвитку приді-
ляється недостатня увага. Науково обґрунтована система управління, контролю, 
прийняття рішень та аналізу їх можливих наслідків розроблена досить фрагмен-
тарно. Недостатнє обґрунтування необхідності переходу від теорії економічного 
зростання до теорії стабільного розвитку, незавершеність наукових розробок теорії 
моделювання стійкості соціально-економічних систем на регіональному рівні 
для їх контролю підтверджують актуальність теми статті. 

Мета наукової статті полягає в обґрунтуванні необхідності переходу системи 
продовольчого забезпечення регіону до концепції сталого розвитку та контролю 
її стійкості методами математичного аналізу. 

Концепція економічного зростання, заснованого на розширеному відтворенні 
національної економіки, яка традиційно визначається критерієм темпу зростання 
ВВП, придбала світове поширення, та, наприкінці ХХ століття, трансформува-
лась в глобалізацію економіки. Як наслідок, для світових економічних ринків 
характерним стає нестабільність і непередбачуваність розвитку. Взаємозв'язок 
економік держав супроводжується зниженням можливості управління на регіо-
нальному рівні. Це стає причиною виникнення локальних криз в регіоні і прак-
тично некерованого реагування на загрози та ризики. 

Одним з позитивних наслідків глобалізації вважаються високі темпи світового 
економічного зростання, що ведуть до зростання національної економіки та під-
вищення рівня життя людей. На Тематичних дебатах 65-ї сесії Генеральної аса-
мблеї ООН з фінансування та інвестування у виробничий потенціал найменш 
розвинених країн (11 березня 2011 року) констатувалося: «Основним завданням 
для найменш розвинених країн на майбутнє десятиліття стануть диверсифікація 
економіки і збільшення обсягів інвестицій, що дозволить домогтися поступаль-
ного, все охватного і справедливого економічного зростання». Це, на думку 
ООН, дозволить найменш розвиненим країнам наздогнати країни з середнім рів-
нем доходу і скоротити злидні [4]. Такий оптимізм виглядає перебільшеним, 
оскільки далі констатується: «Економічне зростання в найменш розвинених країнах 
було обумовлено головним чином, видобувним і сировинним секторами, ... які 
мають лише невеликий вплив на забезпечення зайнятості населення. Економічне 
зростання сприяло також незначним покращенням в тому, що стосується зміц-
нення виробничого потенціалу, накопичення заощаджень і капіталу та інвесту-
вання» [4]. Тенденції світового розвитку в контексті економічного зростання не 
дають підстав для подолання тренда подальшого погіршення економічної та 
екологічної ситуації в світі, масового зубожіння населення, в тому числі і в країнах, 
що належать до розвинених країн світу. Найбільш яскравим прикладом цього 
є затяжна системна економічна криза в деяких країнах ЄС. 

Збільшення обсягів виробництва забезпечується шляхом інтенсивної експлу-
атації природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища, неминуче 
ведуть до зниження темпів економічного зростання, виникненню і розвитку 
міжнародних та внутрішньодержавних конфліктів. Замість стабілізації світової 
економіки наростає хаос її стану, темпи світового економічного зростання зни-
жуються [5]. Замість підвищення середнього рівня життя населення та розши-
рення його споживчого вибору відбувається зубожіння і зниження купівельної 
спроможності. Неминуче подальше загострення екологічної кризи і брак ресурсів, 
викликаних швидкою індустріалізацією країн. Буде потрібна витрата великих 
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зусиль на захист та оздоровлення навколишнього середовища, на освоєння тех-
нологій для зниження матеріаломісткості та енергоємності виробництва [5].  

Необхідність зміни економічного зростання стійким розвитком випливає з їх 
порівняльної характеристики: 

1. Економічне зростання спрямоване на створення єдиного економічного про-
стору з метою збільшення обсягів виробництва за рахунок більш інтенсивного ви-
користання природних ресурсів та зростання продуктивності праці. Стабільний 
розвиток має своєю метою оптимізацію співвідношення в системі «економіка-
екологія» та створення умов для існування людей. Однак неможливо реалізувати 
стабільність соціальної сфери та підвищити якісні показники життя всіх членів 
суспільства без стабілізації економіки і стимулювання економічного зростання. 

2. Економічне зростання підпорядковане інтересам окремих країн і транс-
національних корпорацій, є абсурдним по суті: за відсутності людини як суб'єкта 
отримання результату, економічний розвиток є безглуздим. Сталий розвиток 
є об'єктивним процесом, оскільки підпорядкований спільною метою – запобі-
ганню екологічної катастрофи і поліпшенню якості життя.  

3. Головною метою економічного зростання є забезпечення високих темпів 
зростання ВВП, а також максимізація прибутку суб'єктів економіки при мінімі-
зації витрат на виробництво, що веде до зменшення природного ресурсного по-
тенціалу внаслідок нераціонального використання ресурсів і економії на природо-
охоронних витратах. Головною метою сталого розвитку є рівність якісних умов 
життя кожної людини та збереження довкілля для майбутніх поколінь. 

4. Досягнення головної мети економічного зростання в глобальному масштабі 
передбачає створення наднаціонального центру управління на шкоду національ-
ним інтересам і особливостей розвитку країн. Таке наднаціональне управління 
неминуче обмежує можливості подолання кризових явищ на національному та 
регіональному рівнях. Сталий розвиток державної економічної системи базується 
на гармонійної самоорганізації всіх її компонентів, основними з яких є регіональні 
економічні системи.  Такий розвиток визначає стан мезо-  та мегарівнів світової 
економічної системи 

5. Економічне зростання має виражений циклічний характер, з постійним 
чергуванням періодів росту, стагнації, і криз, в процесі яких відбуваються значні 
втрати ресурсів. Сталий розвиток передбачає еволюційний перехід економічної 
системи до стабільного стану шляхом підтримуючого і гармонійного розвитку 
відповідно до закону саморозвитку складних систем [3].  

Концепція економічного зростання вступила в суперечність з інтересами сус-
пільства і повинна бути замінена концепцією сталого розвитку у взаємозв'язку 
з загальним розвитком суспільства та збереження природного ресурсного потен-
ціалу. Визначальним фактором переходу до концепції сталого розвитку є ство-
рення умов для гармонійного розвитку ПБР як базової економічної структурної 
одиниці держави. 

Значення ПБР в умовах переходу до сталого розвитку обумовлено вимогами 
самоорганізації складних динамічних об'ємних систем і визначається регіональ-
ним характером виробничої та соціальної інфраструктури АПК. Для стабільного 
сталого розвитку регіону необхідно оптимальне розміщення виробництва про-
дукції,  напрямків і форм спеціалізації аграрних галузей і підприємств,  їх розмі-
рів, та організаційної структури [6]. 
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Пріоритетними напрямками формування стійкої системи ПБР є: 
- матеріально-технічна база сільського господарства, харчової та переробної 

промисловості, виробнича, логістична і соціальна інфраструктури; 
- стан регіональної спеціалізації агропромислового виробництва; 
- науково обґрунтована аграрна економічна політика державного та економі-

чного регулювання; 
- структура, стан, ступінь розвитку та використання регіонального природно-

ресурсного потенціалу та транспортно-економічних зв'язків; 
- спеціалізовані продуктивні та інфраструктурні комплекси, які забезпечують 

підрозділи агропромислового виробництва; 
- охорона та забезпечення відтворення навколишнього середовища; 
- екологічний стан виробництва та переробної промисловості; 
- структура кінцевого споживання продуктів харчування; 
- система контролю якості та безпеки продуктів харчування; 
- система зберігання і транспортування. 
Управління цими напрямками визначає структуру, фактори і склад взаємо-

пов'язаних показників контролю ПБР, що характеризують її стан, склад індика-
торів і їх порогові значення, зведених за основними групами: 

1. Економічна (частка сукупних і грошових витрат на продукти харчування 
в загальній структурі витрат домогосподарств; індекс споживчих цін на основні 
види продовольчі товари; рівень монополізації виробництва і продовольчого 
ринку) і фізична (структура, обсяги поставок, стан розвитку оптової та роздріб-
ної торгівлі продовольчими товарами; наявність і асортимент основних видів 
продовольчих товарів) доступність продовольства в регіоні. 

2. Стан та рівень розвитку АПК в регіоні (частка АПК в обсязі ВВП; врожай-
ність і обсяги виробництва основних видів сільськогосподарської продукції та 
продовольчих товарів; продуктивність виробництва господарств різних форм 
власності у виробництві сільськогосподарської продукції та їх рентабельність; 
фінансові результати діяльності сільськогосподарських і переробних підприємств; 
обсяги інвестицій в АПК; рівень державної підтримки аграрних товаровиробни-
ків). 

3. Рівень споживання населенням продуктів харчування в регіоні (споживан-
ня основних видів продуктів за видами домогосподарств на душу населення). 

4.  Стан забезпечення населення якісною та безпечною продукцією в регіоні 
(динаміка рівня захворюваності населення, пов'язана з нераціональним харчу-
ванням; контроль якості та безпеки продовольчої продукції; середньодобове 
споживання населенням основних мікро- і макроелементів; обсяг продовольчої 
продукції, виробленої за державним стандартами якості). 

5. Природно-ресурсний потенціал регіону та ефективність його використання 
(індекси родючості землі та якості ґрунтів, частки деградованих земель, забруд-
нення ґрунтів хімічними та біологічними компонентами; інтегральний індекс за-
безпеченості ресурсами; продуктивність сільськогосподарських угідь тощо). 

6. Стійкість продовольчого ринку в регіоні (динаміка рівня закупівельних 
і роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію) і ступінь його незалежнос-
ті (рівень самозабезпеченості; частка місцевих товаровиробників на регіональ-
ному ринку; обсяги запасів продовольства по відношенню до рівня споживання; 
баланс зовнішньої торгівлі продовольчими товарами) [7].  

В умовах стабільного економічного розвитку особливого значення набуває 
управлінський контроль стійкого стану системи ПРБ. Управлінський контроль – 
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це визначення ступеню відповідності компонентів діяльності, досягнутих і май-
бутніх результатів її цілям і нормам,  а також визначення стійкості системи для 
вибору напрямків та інтенсивності впливів з її модернізації. 

Стійкість системи – це здатність зберігати стабільний стан, який описується 
системою параметрів, в протистоянні дестабілізуючим впливам зовнішнього се-
редовища і внутрішнім трансформаціям системи, а також здатністю адаптувати-
ся до цих змін,  зберігаючи потенціал,  цілісність структури та її розвиток в дов-
гостроковій перспективі. Для стійкості системи необхідно, щоб збурений рух 
відбувався всередині області допустимих відхилень [1]. Визначення критерію 
стійкості системи є важливим для оцінки безпеки, так як вихід його значення за 
допустимі межі призводить до загибелі системи. 

Система контролю ПБР характеризуються великою кількістю елементів, їх 
неоднорідністю та структурною різноманітністю. При моделюванні системи 
контролю можуть виникати такі типи складнощів:  

1) структурна – недостатньо ресурсів для моделювання структури контролю; 
2) динамічна – недостатньо ресурсів для визначення динаміки поведінки та 

управління; 
3) інформаційно-логічна – недостатньо ресурсів для інформаційно-логічного 

моделювання; 
4) обчислювальна – недостатньо ресурсів або занадто складний розрахунок 

параметрів і прогнозу стану [1]. 
Зважаючи на велику складність системи контролю, її математична модель 

описується нелінійними диференціальними характеристичними рівняннями. 
Після лінеаризації диференціальних рівнянь і приведення їх до нормальної фор-
ми Коші, отримують квадратну матрицю коефіцієнтів зміни, які відображають 
динаміку системи детермінованого характеру [1]. Характеристичне рівняння 
складної системи має вигляд: 

,           (1) 

де χА(λ)=0 – характеристичне рівняння матриці A коефіцієнтів зміни, що відо-
бражають динаміку; λ – дійсне змінне; (– 1)k – множник визначення знака λ. 

Рішення характеристичного рівняння при детермінованому підході до моде-
лювання дозволяє оцінювати стійкість динаміки системи, яка має детермінова-
ний характер [1]. Однак не всі параметри системи ПБР підлягають однозначно-
му визначенню в умовах реального часу. Застосування детермінованих методів 
моделювання дозволяє визначити область значень параметрів, знаходження 
в межах яких система буде стійкою [1]. Суть методу полягає в обчисленні коре-
нів рівняння (1) та їх подальший аналіз. Коріння можуть бути або речовими, або 
попарно комплексно сполученими. Виходячи з розташування на комплексній 
площині, коріння з негативними речовими частинами називаються лівими, з по-
зитивними – правими [1]. 

Необхідною і достатньою умовою стійкості системи є значення всіх коренів її 
характеристичного рівняння з негативними речовими частинами, тобто всі коре-
ні повинні бути лівими. При наявності хоча б одного правого кореня, система 
нестійка.  Якщо один з коренів дорівнює нулю,  а всі інші –  ліві,  система знахо-
диться на кордоні аперіодичної стійкості. Якщо дорівнюють нулю речові частини 
однієї або декількох пар комплексно сполучених коренів, система знаходиться 
на кордоні коливальної стійкості [2]. 
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Перевагою детермінованих методів моделювання є те, що для встановлення 
факту стійкості системи необхідно, на підставі відомих коефіцієнтів рівняння, 
з'ясувати, чи мають корені характеристичного рівняння негативні речові частини 
чи ні. Це завдання вирішується за допомогою алгебраїчних критеріїв стійкості. 
Застосування цих критеріїв дозволяє значною мірою подолати всі, вище перера-
ховані, типи складнощів, що виникають при моделюванні системи контролю 
ПБР і встановити ступінь стійкості системи без визначення значень всіх її ком-
понентів, для чого необхідні значні витрати ресурсів і часу для обчислень. 

Висновки. Аналіз негативних наслідків неконтрольованого економічного 
зростання показує, що таке зростання повинно бути замінено комплексним ста-
лим розвитком. 

Детерміновані методи дозволяють вирішувати завдання в умовах невизначе-
ності та визначати області допустимих значень параметрів стійкості системи 
в умовах реального часу і є перспективним напрямком побудови системи конт-
ролю продовольчої безпеки регіону в умовах стабільного розвитку. 

Перспективним в науковому плані визнається подальша розробка методології 
оптимальних рішень моделювання стійкості соціально-економічних систем. 
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УДК 332.83 
ÓГ. Л. Ступнікер, Т. Ю. Загорєльська 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ АКТИВІЗАЦІЇ 
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
У статті досліджуються зовнішні та внутрішні чинники впливу на діяльність будівель-

них підприємств України. Визначено динаміку їх фінансових результатів, проаналізовано 
рентабельність операційної діяльності. Надано оцінку стану вітчизняного ринку нерухомості 
та запропоновано напрямки, які сприятимуть зростанню активності підприємств у галузі 
житлового будівництва. 

Ключові слова: доступність житла, житлове будівництво, будівельні підприємства, будівельна 
продукція, ринок нерухомості. 

В статье исследуются внешние и внутренние факторы влияния на деятельность строите-
льных предприятий Украины. Определена динамика их финансовых результатов, проана-
лизирована рентабельность операционной деятельности. Предоставлена оценка состояния 
отечественного рынка недвижимости и предложены направления, которые будут способст-
вовать росту активности предприятий в отрасли жилищного строительства. 

Ключевые слова: доступность жилья, жилищное строительство, строительные предприятия, 
строительная продукция, рынок недвижимости. 

The present article researches external and internal factors of influencing the activity construc-
tion companies in Ukraine. The paper determines the dynamics of their financial results, analyzes 
profitability of their operational activities. The work further presents an assessment of the domestic 
real estate market and suggests directions that would contribute to the growth in the enterprise 
activity in the field of residential housing construction. 

Keywords: housing affordability, residential housing construction, construction companies, construc-
tion products, real estate market. 

Передумовою соціальної та економічної стабільності держави, важливим по-
казником підвищення якості життя населення та вагомим чинником впливу на 
стимулювання діяльності будівельних підприємств є наявність можливості по-
кращання житлових умов громадян. У зв’язку з цим становлення соціально-
орієнтованих економічних відносин в Україні зумовлює необхідність розробки 
ефективної державної житлової політики шляхом впровадження докорінних 
змін в системі регулювання відносин у житловій сфері, оскільки існуюча житло-
ва політика не відповідає сучасним вимогам розвитку незалежної європейської 
держави, викликає обґрунтовану критику з боку громадян та стримує загальний 
розвиток країни. 

Недосконалість вітчизняної фінансово-кредитної системи, централізація бу-
дівництва, реконструкції та утримання житлового фонду, обмеження у виділенні 
земельних ділянок і спорудженні індивідуального житла, відсутність стимулюю-
чих чинників у вирішенні житлових питань значно загострили житлову проблему 
в державі. Крім того, саме багаторічна віра у «невидиму руку ринку», орієнтація 
державної житлової політики виключно на ринкові методи регулювання в умо-
вах економічної нестабільності та неналежної конкуренції зумовили недооцінку 
факторів державного регулювання житлової сфери та поглибили гостроту жит-
лової проблеми в Україні. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідження проблематики житлово-
го будівництва таких вітчизняних науковців як В.І. Анін, О.А. Більовський, 

                                                
Ó Ступнікер Г. Л., Загорєльська Т. Ю., 2015 
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О. А. Грищенко, А.Ф. Гойко, А. М. Кошева, Ю. М. Манцевич та багатьох інших 
дослідників надають можливість здійснювати ґрунтовний аналіз різноаспектних 
чинників впливу, що є значущими для діяльності будівельних підприємств. 

Водночас відсутність напрацювань вітчизняних науковців у галузі економіч-
ної діяльності щодо дослідження чинників виробничої діяльності підприємств, 
що здійснюють житлове будівництво, значним чином ускладнює реалізацію еко-
номічної політики держави у контексті вирішення житлової проблеми в Україні. 

Мета статті – дослідити рівень впливу чинників, що зумовлюють підвищення 
активності будівельних підприємств щодо реалізації ними житлових проектів. 

Чинники впливу на діяльність будівельних підприємств України, зокрема, 
тих, що обумовлюють зростання їх виробничої активності, необхідно досліджу-
вати з позицій факторного аналізу. В процесі визначення ключових факторів 
впливу на функціонування будівельних підприємств у сфері житлового будівниц-
тва, на нашу думку, слід виокремити зовнішні та внутрішні чинники. Так, з точки 
зору впливу зовнішніх чинників, у якості критерію, що визначає ринковий попит 
на послуги будівельних організацій, може бути застосовано показник доступності 
житла (ПДЖ), що розраховується як відношення ринкової вартості стандартної 
квартири до середньорічного доходу домогосподарства та відображає пропор-
ційну залежність між підвищенням доступності житла та зниженням його вагомої 
складової категорії – вартості. Виходячи з цього, рівень державно-управлін-
ського впливу на доступність житла обумовлюється значенням показника його 
доступності. 

Було встановлено, щонайбільш доступним на первинному ринку за цим пока-
зником було житло в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях 
(ПДЖ менше 7 років), а найменш доступним – у Волинській, Закарпатській, Рів-
ненській, Тернопільській та Чернівецьких областях (ПЖД перевищує 9 років) [1]. 
Оскільки у світовій практиці загальновизнаною нормою вважається значення 
показника доступності на рівні 3–5 років, тому визначені нами показники досту-
пності житла свідчить про відставання рівня житлового забезпечення населення 
України від стандартів розвинених країн світу. 

За роки незалежності держава, на жаль, не спромоглася забезпечити консти-
туційне право на житло перш за все тих громадян,  рівень доходів яких не дає 
права на соціальне житло, але не є достатнім для самостійного розв’язання жит-
лової проблеми. Водночас, незважаючи на вкрай низькі можливості бюджетного 
фінансування соціальних програм, на сучасному етапі в Україні діють спеціальні 
державні програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, які вико-
нуються із застосуванням механізмів кредитування на пільгових умовах та залу-
ченням коштів державного бюджету, однак не охоплюють усіх категорій грома-
дян, що потребують підтримки держави для поліпшення житлових умов. 

Так, державою запропоновано впровадити механізм підтримки громадян 
шляхом оплати нею першого внеску на будівництво (придбання) житла у розмі-
рі 30% його вартості за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів для 
отримання іпотечних житлових кредитів із доступною відсотковою ставкою [2]. 
Це сприятиме вирішенню житлового питання для двох третин громадян України 
з середніми доходами, які не задіяні в системах комерційного чи соціального 
житла і не мають за сьогоднішнім законодавством практично жодної перспекти-
ви вирішити свої житлові проблеми власним коштом. 

Є очевидним, що обсяги реалізації виконаних робіт будівельного підприємст-
ва знаходяться в безпосередній залежності від попиту на будівельну продукцію, 
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на який впливає суттєва кількість зовнішніх факторів, що не завжди здатні ко-
нтролювати будівельні підприємства. Тобто можливість підвищення чистого 
доходу зумовлена чинниками зовнішнього середовища, зокрема ринковою 
кон’юнктурою, попитом та платоспроможністю замовників, економічною ситу-
ацією в країні.  У зв’язку з цим важливо сконцентруватися на витратних факто-
рах, управляти якими будівельні підприємства мають більше можливостей. 

В умовах тривалої фінансово-економічної кризи в Україні спостерігається 
стійка тенденція до зростання кількості фінансово неспроможних підприємств 
в усіх галузях народного господарства, зокрема в будівельній галузі. Основні 
показники, що характеризують фінансові результати діяльності будівельних ор-
ганізацій в Україні, наведені на рис. 1 [3]. 

 

 
Рис. 1. Динаміка результатів діяльності будівельних підприємств України в 2008-2013 рр., млн грн 

 
З наведених даних спостерігається негативна динаміка збитковості діяльності 

будівельних підприємств України, обумовлена стабільним перевищенням їхніх 
витрат над отриманими доходами. Це дозволяє дійти висновку про несприятливий 
фінансово-економічний стан будівельних підприємств на сучасному етапі та необ-
хідність застосування сучасних методів зниження витрат, які були б спрямовані 
на підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств як з позиції 
оптимізації витрат, так і з позиції підвищення доходів. 

Щодо характеристики результатів діяльності будівельних підприємств Дніпро-
петровської області, з табл.1 видно, що протягом 2008-2013 рр., їх операційна 
діяльність була також збитковою. Однак ця збитковість мала тенденцію до посту-
пового зниження, і у 2013 році виробнича ефективність будівельних підприємст-
вами вперше за останні шість років стала позитивною [4]. 

Це пояснюється тим, що фінансовий результат до оподаткування (збиток, 
у випадку підприємств нашого регіону) визначається як різниця між чистими 
доходами та всіма витратами підприємства [5]. В той час як фінансовий резуль-
тат від операційної діяльності, на основі якого розраховується рентабельність 
операційної діяльності, визначається як алгебраїчна сума валового прибутку 
(збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут 
та інших операційних витрат. Тобто, це дає підстави стверджувати, що на 
негативний фінансовий результат до оподаткування будівельних підприємств 
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Дніпропетровської області впливають витрати, пов’язані не з виробництвом та 
збутом, а фінансові або інші витрати. 

 
Таблиця 1 

Динаміка результатів діяльності будівельних підприємств Дніпропетровської області  
в 2008–2013 рр. 

Рік 
Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Фінансовий результат до оподаткування, 
млн  грн -603.4 -105.9 -91.7 -157.2 -88,6 -50,3 

Рентабельність операційної діяльності, % -4.2 -1.5 -0.9 -0.9 -0,8 1,3 
 
Ринок нерухомості – це відносини, які виникають між його суб’єктами при 

купівлі-продажу об'єктів нерухомості. Тобто вкладення капіталу в об'єкти 
нерухомості – це не просто купівля-продаж товару народного споживання, а рух 
капіталу,  тобто вартості,  яка приносить дохід.  Вкладення коштів в нерухомість 
є стійким засобом проти інфляції. При цьому характерним є той факт, що ос-
таннім часом ринок нерухомості перетворився на вузькоспрямовану ринкову 
нішу – ринок житла. 

Основні тенденції на ринку нерухомості формуються під впливом макро-
економічних тенденцій, від яких, в свою чергу, залежать настрої і очікування 
потенційних покупців. Негативна ситуація, що склалася в національній еконо-
міці впродовж останніх років, призупинила обсяги та строки реалізації більшості 
проектів житлового будівництва в Україні (рис. 2) [3]. 

 
Рис.2. Динаміка обсягів житлового будівництва в Україні в 1990–2013 рр. 

 
Ринок нерухомості, як і будь-який інший ринок, активно відреагував на зміни, 

які відбулися в країні внаслідок поширення кризових явищ.  В зв’язку з чим 
більшість банківських установ суттєво скоротили, майже до повного закриття, 
програми іпотечного кредитування житлового будівництва. 

Найвідчутніше це відображається на компаніях, які працюють на ринку 
нерухомості: протягом 2012–2013 років будівельна галузь «втратила» майже 20% 
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підприємств. Отже, вітчизняні темпи житлового будівництва залишаються 
занадто низькими і не задовольняють потреб українців в якісному і комфорт-
ному житлі. 

Для порівняння загальнонаціональних даних із регіональними проведемо 
аналіз стану будівельної галузі в Дніпропетровській області (рис. 3), з якого ба-
чимо, що темпи будівництва у нашому регіоні уповільнюються у порівнянні 
з даними 2010–2011 рр. та попереднього 2013 р. [6]. 

Стосовно зовнішніх чинників впливу на цінову політику будівельних компа-
ній варто зазначити, що ціни на нерухомість до недавнього часу постійно збіль-
шувалися і це було причиною спекулятивних операцій з нерухомістю, концент-
рації земельних ділянок в руках монопольних власників, виведення цих ділянок 
з господарського обороту з метою очікування підвищення цін. 

На сьогоднішній день ситуація дещо змінюється: ринок житлової нерухомос-
ті поступово залишають спекулянти, а цікавість до її придбання проявляють 
здебільшого реальні покупці. Забудовники, йдучи їм назустріч, пропонують вла-
сні кредити або програми розстрочки. Типові умови при оформленні кредиту на 
житло: перший внесок коливається в межах 30–60 %. При 100 % оплаті компанії 
можуть надати знижки (до 6 %). 

Однак, не зважаючи на економічну кризу, яка вразила всі сегменти без ви-
ключення, суб’єкти ринку нерухомості сподіваються на те, що в нинішніх умо-
вах необхідно здійснювати пошук напрямків підвищення ефективності виробни-
чої діяльності. 

Хоч прогнози експертів щодо розвитку вітчизняного ринку нерухомості 
в майбутньому досить обережні (більшість з них вважають, що сподіватися на 
потік серйозних іноземних інвестицій до України в найближчий період не варто), 
сьогоднішня складна ситуація має стати стимулом для подальшого розвитку, 
оскільки має активізувати всі внутрішні резерви і концентруватися на найбільш 
важливих аспектах діяльності. 

 
Рис. 3. Індекси виконання будівельних робіт у Дніпропетровській області, % 

 
Про поліпшення ситуації на ринку житла можна буде говорити тільки тоді, 

коли Україна знову стане інвестиційно-привабливою країною. І саме від конкре-
тних дій держави залежатиме обсяг і якість іноземних інвестицій, що будуть за-
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лучатися у економіку та її одну з найбільш важливих галузей житлового будів-
ництва. 

Більшість експертів вважають сегмент житлової нерухомості ще досить не-
стабільним: за їх переконанням, він займе відносно стабільну позицію не раніше 
початку наступного року. Адже, поки не з’явиться масове іпотечне кредитуван-
ня житла, повноцінного розвитку житлового ринку не відбудеться. 

До поширення масового кредитування населення в Україні можуть призвести 
лише суттєві успіхи в економіці, чому у свою чергу має сприяти активізація кре-
дитування корпоративного сектору і сегменту малого та середнього бізнесу. Але 
й у цьому сегменті пожвавлення будуть відбуватися повільно і вкрай обережно. 
Банкіри дуже вибірково підходять до вибору нових позичальників, старанно 
оцінюючи їхнє фінансове становище та ризики проектів, під які запитується фі-
нансування. При цьому кількість банків, які активно працюють з юридичними 
особами, ненабагато перевищує кількість фінансових установ, які ризикнули 
кредитувати населення. Нинішні умови складно назвати сприятливими для роз-
витку кредитування. Серед головних стримуючих економічних чинників експер-
ти називають високі відсоткові ставки, що пов’язані з повільним відновленням 
української економіки в умовах ускладнених політичних обставин. 

Існують також проблеми з ліквідністю та адекватністю капіталу деяких бан-
ків, макроекономічні ризики і витратність роздрібного кредитування порівняно 
з видачею великих корпоративних кредитів. Поновленню масового інтересу до 
роздрібних позик перешкоджає і більш обачна кредитна політика банків, ніж та, 
що реалізовувалася ними ще декілька років тому. Налякані фінансовою кризою, 
кредитні установи істотно посилили вимоги до позичальників, що в умовах за-
гального зниження рівня доходів різко скоротило сегмент потенційних клієнтів. 
Крім того,  після кредитного буму попередніх років більша частина саме плато-
спроможного населення України виявилася обтяженою кредитними зобов’яза-
ннями і відповідно попит на кредити з їхнього боку скоротився. 

Загалом весь обсяг пропозиції, що існує на житловому ринку на сьогоднішній 
день, представлений залишками квартир у вже побудованих новобудовах. Серед 
проектів, які девелопери відклали на період кризи, не менше 60 % – це проекти 
житла економ-класу. Проте відновлення будівництва цих будинків в повному 
обсязі навряд чи відбудеться, оскільки портфелі будівельних компаній розроб-
лялися з орієнтацією на ринок попередніх років, коли був високий попит на 
економ-житло. На той час була доступна іпотека, рівень добробуту населення 
був вище. Сьогодні ж економ-клас виявився найуразливішим сегментом ринку, 
саме він втратив 90 % платоспроможного попиту. Тому на дані об'єкти в найближчі 
декілька років буде украй низький платоспроможний попит. Враховуючи зміни, 
які відбуваються у складі цільової аудиторії, найбільш перспективним представ-
ляється будівництво житла бізнес- і преміум-класів. У цих сегментах платоспро-
можний попит постраждав менше всього. Будівельним компаніям доведеться пе-
реглянути свій портфель проектів і зменшити кількість об’єктів економ-класу за 
рахунок заміни об'єктами дорожчими. Параметри такого житла – великий метраж 
квартир, додаткове інженерно-технічне устаткування, якісний сервіс. Все це ро-
бить житло дорожчим, тобто збільшується рентабельність реалізації проекту. 

Висновки.  Житлова проблема, зважаючи на її роль у забезпеченні соціальної 
стабільності в державі, є однією з найважливіших для вітчизняної економіки. 
Тому саме держава має забезпечити вирішення відповідних проблем соціально 
незахищеної частини своїх громадян та створити сприятливі умови для підвищення 
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доступності житла економічно активним верствам населення. При цьому здат-
ність громадян покращити свої житлові умови залежить від багатьох чинників: 
демографічних характеристик, рівня добробуту населення, показників кредитно-
фінансової та бюджетної системи, цінової і тарифної політики в галузі житлового 
будівництва. 

Результати проведених досліджень свідчать, що найбільш вагомими чинни-
ками безпосереднього впливу на покращання доступності житла є вартість збудо-
ваного житла та рівень доходів населення. При цьому варто зазначити, що рівно-
вага між попитом та пропозицію спрацьовує лише в ринкових економіках 
розвинених країн, бо там держава, нівелюючи недоліки житлового ринку, є од-
ним з його найактивніших учасників. 

Поступове зниження обсягів виконаних будівельних робіт, основними причинами 
якого є скорочення доступу до фінансування, значні борги забудовників, складність 
доступу до іпотечного кредитування та суттєве скорочення купівельної спромо-
жності громадян України, призвело до зниження виробничої активності будівель-
них підприємств. Тому з метою пошуку резервів скорочення витрат забудовників 
слід проводити детальний аналіз фінансових результатів їх діяльності, на основі 
якого мають обґрунтовуватися дії щодо підвищення ефективності будівництва. 

Економічна криза, яка найбільш болюче вплинула на вітчизняну будівельну 
галузь, спонукає державу запровадити заходи адміністративно-правового та 
економічного характеру щодо здешевлення складових, що формують інвести-
ційну вартість житлового будівництва. Найбільш суттєвий внесок у зменшення 
цих витрат належить, на нашу думку, спрощенню дозвільної процедури при 
проектуванні та введенні до експлуатації будівель, що суттєво сприятиме акти-
візації діяльності підприємств будівельної галузі, зокрема, тих, які здійснюють 
житлове будівництво. 
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ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В УПРАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОМ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
В статье рассматривается проблема повышения эффективности организации маркетин-

говой деятельности предприятия на основе внедрения инновационного программного обес-
печения, объединенного в систему Enterprises Marketing Management. Изучена ее типовая 
структура и компоненты. Проведен ее анализ, как системы управления маркетингом. Выде-
лены и описаны преимущества, получаемые предприятием в результате ее использования. 
Предложена обобщенная схема структуры, способов и преимуществ реализации системы 
Enterprises Marketing Management в управлении маркетингом. 

Ключевые слова: маркетинг, управление, программное обеспечение, система, Enterprises 
Marketing Management, автоматизация маркетинга. 

У статті розглядається проблема підвищення ефективності організації маркетингової 
діяльності підприємства на основі впровадження інноваційного програмного забезпечення, 
об'єднаного в систему Enterprises Marketing Management. Вивчена її типова структура і ком-
поненти. Проведено її аналіз, як системи управління маркетингом. Виділені і описані пере-
ваги, одержувані підприємством у результаті її використання. Запропоновано узагальнену 
схему структури, способів і переваг реалізації системи Enterprises Marketing Management 
в управлінні маркетингом. 

Ключові слова: маркетинг, управління, програмне забезпечення, система, Enterprises Marketing 
Management, автоматизація маркетингу. 

The articles dwells upon the issue of increasing the efficiency of the marketing activities 
organization of the company through the introduction of innovative software, combined within 
Enterprise Marketing Management system. The paper studies the typical structure and 
components of the presented system. An analysis is conducted of the provided system as an ultimate 
marketing management system. The work further identifies and describes the benefits derived by 
a company through the system’s utilization and suggests a generalized diagram of structure, 
methods and advantages of implementing the Enterprise Marketing Management system into 
company marketing management. 

Keywords: marketing, management, software, system, Enterprise Marketing Management, marketing 
automation. 

Основой современного маркетинга для компаний различных сфер и отраслей 
бизнеса могут быть разные элементы комплекса маркетинга. Однако, по мнению 
экспертов, не товар или услуга со всеми их атрибутами, не система продвижения, 
не ценообразование являются источниками роста эффективности операционного 
маркетинга. В последнее время, в постиндустриальную эпоху и век развития 
информационных технологий, повышение конкурентоспособности компаний 
может быть обеспечено другим элементом системы менеджмента предприятия – 
программным обеспечением, которое способствует росту эффективности марке-
тинга. Концепции маркетинга (от производственной до социально-этического 
маркетинга), ориентируясь на реализацию одного из инструментов маркетинга 
(цена, товар, продвижение, учет мнения потребителей и общества), перестали 
                                                
Ó Демьянченко А. Г., Морковин А. Н., 2015 
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отвечать современным потребностям рынка, поскольку взаимоотношения с по-
требителями стали сложнее, их цепочка запутаннее, способы взаимодействия 
существенно изменились в связи с появлением, а затем и расширением интернет-
среды. Специалистам по маркетингу теперь не достаточно сформировать бюджет 
для продвижения, больший, чем у конкурентов, для поддержания лояльности по-
требителей, увеличения доли рынка или прибыли в долгосрочном периоде. Сего-
дня для достижения этих целей необходимо учитывать сложную систему огра-
ничений, предпочтений потребителей, особенностей их поведения на различных 
рынках, влияние социальных медиа, возможности свободного общения на интер-
нет-площадках, дробления потребителей, снижения эффективности рекламы. 
В этих условиях именно программное обеспечение управления маркетингом 
может стать еще одним инструментом комплекса маркетинга, который обеспе-
чит иной подход к организации маркетинговой деятельности, ее координации 
с другими бизнес-процессами предприятия. Таким образом, актуальным является 
подход к управлению маркетингом, получивший в западной практике наимено-
вание Enterprise Marketing Management (EMM).  

Изучением необходимости и эффективности применения комплексных авто-
матизированных систем управления в маркетинге занимаются крупнейшие ино-
странные исследовательские компании – Aberdeen Group, Marketing Sherpa, 
Forrester Research анализирующие преимущества использования предприятиями 
специализированных программных решений для маркетинга. Разработкой мето-
дического и программного обеcпечения EMM-систем занимаются лидеры зару-
бежной IT-индустрии – компании IBM, Adobe, Oracle, Unica, российской (в сфере 
CRM) – компания 1С и отечественной – фирма Парус. Теоретико-практическим 
основам применения информационных технологий для комплексного управле-
ния маркетингом посвящены работы Ф. Котлера, А. Виноградова, И. Литовченко, 
Л. В. Балабановой, Т. И. Алачевой [1–4]. Однако, практические и теоретические 
наработки по автоматизации маркетинга в отечественной бизнес-среде в насто-
ящее время сосредоточены в сфере интернет-маркетинга, электронной коммер-
ции, CRM (Customer Relationship Management), web-аналитики, что не позволяет 
в полной мере использовать эффективный инструментарий новых технологий 
управления, основным среди которых является Enterprises Marketing Management. 

Целью данной статьи является изучение прикладных аспектов Enterprises 
Marketing Management как компонента системы управления маркетингом совре-
менного предприятия, его преимуществ, а также влияние на организационную 
и экономическую эффективность маркетинга. 

В отечественной и российской научно-практической литературе термин 
«Enterprises Marketing Management» расшифровывается как «управление задачами 
маркетинга», «автоматизация маркетинга», что, однако, полностью не отражает 
его смысл, так как ЕММ основан на применении широкого круга программного 
обеспечения, используемого для организации, контроля и поддержки маркетин-
говых решений крупных и средних компаний; является единой платформой, 
которая объединяет все маркетинговые потребности бизнеса в единую структуру. 
Целью применения системы Enterprises Marketing Management является, обычно, 
стремление к повышению результативности маркетинговой подсистемы пред-
приятия, основанное на росте операционной эффективности, снижении материаль-
ных, финансовых и временных затрат, стандартизации маркетинговых процес-
сов, оптимизации рыночного цикла продуктов [5]. 
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ЕММ как основа организации маркетингового механизма предприятия вклю-
чает следующие направления: 

- управление кампаниями по различным каналам коммуникации – от тради-
ционных взаимоотношений В2В (business to business) и В2С (business to consumer) 
до работы с социальными медиа, web и мобильными технологиями;  

- управление взаимоотношениями с клиентами (предпродажные исследова-
ния, пост-продажные коммуникации, формирование лояльности потребителей);  

- анализ и контроль реализации маркетинговых кампаний и программ (пове-
денческие факторы, эффективность продвижения, взаимодействия с потребите-
лем);  

- управление маркетинговыми ресурсами (бюджет, персонал, процессы, тех-
нологии).  

Подробнее компоненты системы ЕММ представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Характеристика компонентов системы Enterprise Marketing Management  

Компонент системы  Характеристика компонента системы ЕММ 
Web Analytics / Web-анали-
тика 

Система сбора, анализа, интерпретации и предоставления инфор-
мации о посетителях web-сайтов и их поведении, работающая с 
целью оптимизации структуры сайта и расширения его маркетин-
говых возможностей 

Campaign Management / 
Управление кампаниями 

Центральная маркетинговая подсистема, обеспечивающая управ-
ление жизненным циклом маркетинговой кампании – от ее разра-
ботки до запуска и анализа эффективности 

Digital Asset Management / 
Управление цифровыми ак-
тивами 

Система управления активами, представленными в нематериаль-
ной цифровой форме, имеющими отношение к маркетингу пред-
приятия – бренд, медиа-активы. 

Web Content Management / 
Управление web-контентом 

Система для создания, управления и персонализации содержимого 
web-сайтов, мобильных устройств и социальных сетей с целью по-
вышения конверсии их посещений потенциальными потребителя-
ми в продажи 

Marketing Resource 
Management / Управление 
маркетинговыми ресурсами 

Обеспечивает программную инфраструктуру для управления мар-
кетингом и повышения его эффективности за счет оптимального 
использования персонала, финансовых ресурсов, выстраивания 
бизнес-процессов и использовании современных технологий мар-
кетинга 

Marketing Dashboards / Мар-
кетинговая панель 

Интерактивное приложение, позволяющее визуализировать ре-
зультаты маркетинговой кампании 

Lead Management / Управ-
ление контактами 

Деятельность, направленная на построение «воронки продаж», 
включающая ряд процедур по построению базы контактов, подго-
товки продаж, отслеживания действий контакта, взаимодействие с 
ним и анализ работы с контактом. 

Event-driven Marketing / 
Управление событийным 
маркетингом 

Подход к управлению продажами и коммуникациями, основанный 
на измерении видимых и определяемых изменений в поведении 
потребителей в результате целенаправленно осуществляемых со-
бытий 

Predictive Modeling / Про-
гнозное моделирование 

Система прогнозирования, основанная на статистической инфор-
мации, полученной по ключевым параметрам реализуемой марке-
тинговой кампании – объем продаж, прибыль, контакты, повтор-
ные продажи и т.д. 

Источник: составлено авторами на основе [6; 7]. 
 
Кроме разветвленной программной структуры, позволяющей комплексно 

прорабатывать отдельные направления маркетинга, ЕММ является эффектив-
ным управленческим инструментом, с помощью которого можно осуществлять  
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Рис. 1. Структура, способы и результаты применения Enterprise Marketing Management  
при реализации маркетинговых программ 

 (источник: предложено авторами) 
 
маркетинговое планирование, проектирование, выполнение и анализ результа-
тов маркетинговых исследований (рис. 1). Благодаря автоматизации и програм-
мной поддержке каждой из указанных сфер, в команде маркетинговой службы 
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(от руководителя до полевых специалистов и дизайнеров) растет уровень орга-
низованности, качества принятия решения, дисциплины, формируется система 
подотчетности, появляются возможности для экономии на различных стадиях 
процесса проведения исследований. 

На этапе планирования маркетинговых исследований система ЕММ позволяет 
руководителям высшего звена маркетинговой службы централизованно охва-
тить весь спектр его стратегических целей и задач, в соответствии с ними разра-
батывать бюджеты и тактические планы действий. Исходя из принятых страте-
гических планов и бюджетов, члены команды маркетологов разрабатывают 
коммуникационные стратегии, ресурсные планы, прогнозируют спрос, форми-
руют проекты и графики обучения специалистов подразделения. ЕММ позволяет 
консолидировать процессы целеполагания и стратегического планирования, рацио-
нализировать управление ними и упорядочить документооборот. Его эффективное 
использование обеспечивает постоянный качественный мониторинг процесса 
планирования на всех уровнях и по каждому ответственному исполнителю. За 
счет определенной централизации целей, стратегий и планов появляется возмож-
ность связать каждую программу маркетинга с инвестиционным планом и общим 
стратегическим планом развития предприятия, что позволяет повысить эффек-
тивность организационной составляющей инвестиционного процесса, улучшить 
финансово-экономические показатели. 

После осуществления процесса планирования, система ЕММ может быть ис-
пользована для разработки конкретных программ и мероприятий, необходимых 
для достижения поставленных целей с учетом как внутренних, так и внешних 
аспектов маркетинговой среды. Этап проектирования заключается в анализе 
клиентов и возможности прогнозирования их поведения на основе использова-
ния программного обеспечения. Многоаспектность наблюдений, расширение 
коммуникационных возможностей позволяет повысить лояльность клиентов за 
счет более быстрого отклика на изменяющиеся потребности и адаптации к ним 
отдельных элементов комплекса маркетинга. 

Кроме процедур планирования и проектирования, решения ЕММ позволяют 
значительно улучшить скорость и эффективность использования ресурсов, а также 
упростить выполнение принятых программ за счет автоматизации отдельных 
процессов, ранее выполняемых вручную (создание списков клиентов, выбор це-
левых потребителей, лояльного ядра, внутренняя система распространения ин-
формации и взаимодействия, общение с клиентами, работа с web-сайтами). 

Анализ занимает одно из центральных мест в системе Enterprise  Marketing  
Management, поскольку невозможно достичь результата, не понимая клиента, 
последствий собственных действий, новых вызовов и возможностей внешней 
среды. Программное обеспечение маркетингового анализа должно быть интег-
рировано во все маркетинговые мероприятия, как в традиционной среде, так и в 
интернете. Стандартные приемы маркетингового анализа, основанные на экспе-
ртных, статистических методах, теории вероятностей, сложны для реализации, 
поэтому автоматизация их использования позволяет расширить инструментарий 
специалиста по маркетингу, не требуя от него специализированный знаний и на-
выков. Современные программные решения по web-аналитике и визуализации 
получаемой информации предлагают различные инструменты по работе с сай-
тами компаний, социальными сетями, интернет-приложениями, блогами, которые 
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способствуют более эффективному распределению маркетинговых бюджетов, 
приведению клиентов к необходимым действиям, улучшению сервиса и сокра-
щению расходов на поддержку, увеличению среднего чека или количества кон-
тактов, укреплению отношений. 

Решение об использовании систем Enterprise Marketing Management может 
значительно повлиять на организацию маркетинговой деятельности предприя-
тия, а также обеспечить достижение определенных практических результатов. 
Проведенные исследования показывают, что применение программного обеспе-
чения, автоматизирующего маркетинговые процессы являются важнейшим факто-
ром роста продаж, что обусловлено ростом эффективности привлечения потенциа-
льных клиентов, производительности работы маркетолога, качества клиентской 
базы (точность выделения целевого сегмента, сокращение цикла продаж, увели-
чение web-трафика, снижение затрат на работу с клиентами) [8].  

По данным компании Unica внедрение ЕММ позволяет увеличить доходы, 
в среднем, на 5–35% (в зависимости от масштаба предприятия), сократить время 
цикла продаж на 4–93 %, снизить расходы на приобретение отдельного програ-
ммного обеспечения для маркетинговых процедур на 20–78 %, снизить затраты 
на маркетинг на 1–6 млн дол. При этом, период окупаемости инвестиций в пост-
роение данной системы составляет около 3  лет только за счет экономии персо-
нала, затрат на разработку и содержание программного и аппаратного обеспече-
ния, оптимизации работы с маркетинговой информацией [9]. 

Несмотря на то, что применение автоматизированных систем организации 
маркетинга является достаточно инновационным методом работы, динамика их 
использования в западных компаниях, производящих продукцию и услуги для 
клиентов–предприятий, показывает их эффективность: за три года (2011–2013 гг.) 
количество корпоративных пользователей увеличилось в 11 раз, причем почти 
70 % компаний полностью или частично внедряет в практику маркетинга систе-
му Enterprise Marketing Management [8]. Однако наибольшими проблемами, 
с которыми приходится сталкиваться специалистам по автоматизации маркетин-
га в западных компаниях, актуальными и для отечественных предприятий, яв-
ляются, во первых, ограниченность бюджета маркетинга (автоматизация пред-
полагает инвестирование средств в приобретение программного обеспечения и 
обучение персонала); во-вторых, отсутствие квалифицированного персонала на 
рынке труда в достаточном количестве; в-третьих, сложность программного 
обеспечения и, часто, его громоздкость, не соответствие потребностям конкрет-
ного пользователя; в-четвертых, появление дополнительных организационных 
усилий по интеграции новых методов работы в практику маркетинга [10]. 

Выводы. Практическое применение системы ЕММ позволяет получить пре-
имущества, как в краткосрочном, так и долгосрочном периодах, которые заклю-
чаются в следующем: 

- повышение эффективности работы маркетинговой системы при одновре-
менном сокращении персонала; 

- оптимизация существующих технологических решений и их сбор в единую 
систему; 

- построение оптимальной системы взаимодействия с клиентами и отслежи-
вания их поведения.  
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Проведенное исследование показывает, что реализация возможностей, предо-
ставляемых Enterprise  Marketing  Management,  позволяет прийти к росту рента-
бельности собственного капитала за счет сокращения операционных и админис-
тративных расходов и роста реальных доходов предприятия.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 
ЇХ ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 
У статті розглянуті особливості малих інноваційних підприємств, дано їх визначення, 

представлені основні їх види та напрями діяльності 
Ключові слова: інноваційна діяльність, венчурне підприємство, ефективність, конкуренція, 

аутсорсинг. 

В статье рассмотрены особенности малых инновационных предприятий, даны их опре-
деления, представлены основные их виды и направления деятельности 

Ключевые слова: инновационная деятельность, венчурное предприятие, эффективность, кон-
куренция, аутсорсинг. 

The article scrutinizes the features of small innovation enterprises, providing their definitions 
and outlining their types and business activity areas. 

Keywords: innovation-driven activity, venture capital company, efficiency, competition, outsourcing. 

Інноваційна діяльність сучасного підприємства – одна з основних умов його 
успішної діяльності. В умовах жорсткої конкуренції та впливу факторів зовніш-
нього середовища проблема виживання сьогодні стоїть досить гостро, особливо 
для малих підприємств. Бюрократизм, брак фінансових можливостей та труд-
нощі у відносинах з фінансовими установами щодо кредитів, шалені податки та 
інші збори і це ще не всі перешкоди,  з якими вони стикаються сьогодні.  США,  
країни Західної Європи, Японія та інші розвинені країни створюють максимально 
сприятливі умови для вище згаданих представників бізнесу. Україна ще недо-
сить просунулась в цьому напрямі та,  мабуть,  не дуже розуміє всю значимість 
малих інноваційних підприємств для економіки держави. Саме в цьому полягає 
актуальність дослідження. Висвітленням даної теми присвячувались роботи ба-
гатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Ілляшенко С. М., Краснокуць-
кої Н.  В.   Ільєнкової С.  Д.,  Можаєвої О.  А.,  Бояринової К.  О.,  Шевченко О.  М.,   
Кісельової О. І. та ін. Метою статті є аналіз основних організаційних форм малих 
інноваційних підприємств та дослідження їх основних особливостей. Для досяг-
нення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

1) розкрити поняття «мале інноваційне підприємство»; 
2) проаналізувати динаміку малих інноваційних підприємств з середніми 

і великими та порівняти з показниками країн-лідерів в розвитку малого іннова-
ційного бізнесу; 

3) дослідити основні організаційні форми малих інноваційних підприємств. 
Підприємство завжди знаходиться в пошуках нових можливостей, що можуть 

дати додаткові прибутки, зменшити поточні витрати та й взагалі залишати їх 
продукцію актуальною на ринку. Одним з факторів для досягнення даних цілей 
або будь-яких інших є ведення інноваційної діяльності. Інноваційною діяльніс-
тю може займатися будь-яке підприємство незалежно від основних його харак-
теристик, в тому числі і розміру. Дане дослідження присвячено інноваційним 
підприємствам саме малих форм,  адже в сучасних умовах ведення бізнесу в на-
шій країні вони можуть бути найбільш ефективними серед інших на ринку.  

Малими інноваційними підприємствами вважаються організації, діяльність 
яких має інноваційний вектор,спрямована на розроблення та впровадження 
                                                
Ó Зайченко К. С., 2015 
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нововведень на базі певної науково-технічної ідеї. Завдяки таким перевагам, як 
раціональна структура діяльності, гнучкість профілю діяльності та високої ква-
ліфікації працівників, ці підприємства вважаються найперспективнішими для 
втілення інноваційних ідей в реальні проекти [1]. 

В табл. 1 відображені основні переваги від ведення інноваційної діяльності 
малих підприємств як суспільні, так і індивідуальні. 

 
Таблиця 1. Переваги малих інноваційних підприємств 

Суспільні Індивідуальні 
Прискорення темпів інноваційного розви-
тку економіки 

Прискорення циклу наука-виробництво-ринок 

Підтримка та розвиток конкуренції Швидка адаптація до вимог ринку 
Підвищення рівня зайнятості населення Реалізація науково-творчого потенціалу робітників 
Виробництво інноваційної продукції  Взаємозамінність працівників 
Поповнення державного бюджету країни Низький рівень витрат на створення інновацій 

Джерело: [2]. 
 
Звісно, вище представлені переваги не є остаточними. Досвід країн Західної 

Європи, Японії, США доводять, що при правильній політиці щодо налагодження 
інноваційного клімату та наданні сприятливих умов підприємцям, переваг може 
бути на багато більше як для конкретного бізнесу,  так і для країни в цілому.  
Проаналізуємо стан малого інноваційного підприємництва в загальному обсязі 
підприємств в країні. В табл. 2 представлені дані щодо інноваційної активності 
промислових підприємств України залежно від їх розміру.  

 
Таблиця 2. Інноваційна активність промислових підприємств України 2008-2012 рр. 

Загальна кількість 
обстежених підпри-

ємств 

Підприємства з іннова-
ційною активністю 

Неінноваційно активні 
підприємства 

2008–2010 2010–2012 2008–2010 2010–2012 2008–2010 2010–2012 

Розмір під-
приємств  

од. од.  од. % од. % од. % од. % 
Малі 10 534 10 430 1 942 18 1 868 18 8 592 82 8 562 82 
Середні 4 361 4 161 1 114 26 1 105 27 3 247 74 3 056 73 
Великі 1 660 1 738 721 43 875 50 939 57 863 50 

Джерело: сформовано та проаналізовано автором за даними [3]. 
  

Проаналізувавши стан інноваційно активних підприємств залежно від їх роз-
мірів в динаміці, можемо зробити висновок, що малі підприємства досить неак-
тивно займаються інноваційною діяльністю, не зважаючи на те, що їх питома 
вага в загальній кількості обстежених підприємств складає 64 %, всього 18 % від 
загальної кількості займаються інноваціями. Це обумовлено тим, що країна не 
створювала належних умов для успішного функціонування саме малим під-
приємствам. Через бюрократизм, шалену корупцію та лобіювання своїх інтере-
сів великими підприємствами, найбільш сприятливі умови створювались завжди 
саме для крупних представників бізнесу. В той час як за кордоном рушійною 
силою економіки є саме представники малого бізнесу.  

Малий бізнес в Європі становить основу соціально-економічного розвитку ЄС. 
В Євросоюзі налічується понад 20 мільйонів підприємств малого та середнього 
бізнесу (це близько 90% від загальної кількості підприємств), які дають більше 
половини загального обороту і доданої вартості. Число зайнятого населення 
в малому бізнесі Європи становить близько 70 % [4]. 
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В Польщі, країні, досвід якої в багатьох аспектах ставиться в нашій державі 
за приклад ефективного управління, число малих інноваційних підприємств 
складає понад 30 % [5]. 

В азіатських країнах основний акцент при реалізації інноваційної політики ро-
биться на малі і середні інноваційні підприємства. Так, у Японії їх число складає 99 % 
загального числа підприємств,  а частка у ВВП становить 52 %. Тайвань за рахунок 
малого і середнього бізнесу забезпечує 78 % зайнятості і 45 % ВВП своєї країни [6]. 

Засновниками малих інноваційних підприємств можуть бути вчені, винахідники, 
інженери та і взагалі люди, що бажають створити інноваційний продукт та отрима-
ти за нього матеріальну вигоду. Як правило, створення даної організаційної форми 
відбувається за власний кошт. Та у випадку нестачі необхідних засобів, засновник 
звертається до спеціалізованих фінансових установ. В наш час небагато таких уста-
нов готові вкладати кошти в нові проекти, особливо фінансувати в малі підприємст-
ва.  Адже це вклади на довгостроковий період,  і прибуток буде не негайним,  як це 
хотілось би кредиторам, а лише через певний час. І це є основною проблемою саме 
нашої країни. В розвинених країнах малий інноваційний бізнес є одним з ключових 
напрямків підтримки держави. На це є наступні причини: 

- перешкоджає відтоку людського капіталу; 
- малі інноваційні підприємства можуть досить успішно розвиватись і пере-

рости в більш крупні підприємства; 
- підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на внутрі-

шньому та зовнішніх ринках; 
- підвищення інвестиційної привабливості конкретної галузі та країни в ці-

лому та ін.  
Тому держава повинна створювати максимально сприятливі умови для стиму-

лювання розвитку малого та середнього інноваційних підприємств, серед яких: 
- спеціальні податкові режими; 
- залучення суб’єктів малих підприємств до виконання державних замов-

лень; 
- розвиток інфраструктури для ведення інноваційної діяльності; 
- забезпечення фінансової підтримки інноваційних підприємств та ін. 
При організації управління підприємство все ж таки повинно враховувати 

свої розміри,  але те,  що є ефективним для великого підприємства,  не завжди 
є таким для малого та навпаки. При врахуванні всіх недоліків ведення іннова-
ційної діяльності, крупні підприємства все частіше співпрацюють з малими.  

Передумовами створення малих інноваційних підприємств є наступні умови:  
- ідея інноваційного продукту; 
- суспільна потреба в даному нововведенні (попит);  
- капітал для фінансування. 
Малі інноваційні підприємства можуть бути створені в різних організаційних 

формах. Найбільш розповсюджені представлені в табл. 3. 
Венчурні підприємства – підприємства, в управлінні яких діють професійні 

менеджери ризикового капіталу, які інвестують в нові перспективні проекти. 
Вони не лише надають фінансові можливості, а і також підвищують свій рівень 
шляхом надання рекомендацій з управління. Через недостатнє забезпечення та 
відстежування репутації, керівники малого бізнесу та підприємці часто сти-
каються з проблемами в забезпеченні фінансування від банків. Більш глибоке 
розуміння структури та розробок в галузі венчурного капіталу може підвищити 
шанси на отримання фінансування від венчурних капіталістів [7]. 
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Венчурні підприємства є доволі ризиковою формою ведення бізнесу,  адже 
інноваційний проект може виявитись збитковим. Вони не займаються виробниц-
твом інноваційної продукції та не мають своїх технічних потужностей. Розроб-
люваний проект вони передають іншим суб’єктам підприємницької діяльності, 
які вже й займаються його втіленням.  

 
Таблиця 3. Типологія малих інноваційних підприємств 

Класифікатор Типи малих інноваційних підприємств 
Венчурні 
Експлеренти 
Патієнти 
Віоленти 

Залежно від стадії життєвого циклу 
інноваційного продукту 

Комутанти 
Зовнішній венчур 
Інноваційні підрозділи крупних підприємств Залежно від рівня автономії 
«Спін-офф» 
Фаблес-компанія 
Фаундрі-компанія 
Фаблайт-компанія 
IDM-компанія 
OEM-компанія 
(Original Equipment Manufacturer) 
CEM-компанія 
(Contract Electronics Manufacturer) 
EMS-компанія 
(Electronics Manufacturing Services) 

Залежно від рівня аутсорсингу 

ODM-компанія 
(Original Design Manufacturer) 

Джерело: сформовано та проаналізовано автором за даними [7; 8; 11–15]. 
 
Венчурні підприємства можуть функціонувати в двох формах: як внутрішні 

та як самостійні підприємства. 
Внутрішній венчур у вигляді підрозділу (відділу) підприємства може створю-

ватися на базі великого підприємства тимчасово, а в разі успішної реалізації 
венчурного проекту він може стати постійним підрозділом, а в деяких випадках, 
коли створена інновація не вписується в загальну концепцію функціонування 
підприємства, може виділитися в дочірню компанію або взагалі перетворитися 
на зовнішній венчур. Основною метою створення внутрішнього венчура є ефек-
тивна реалізація інноваційної складової проекту зі створення, освоєння і викори-
стання продуктових інновацій, що забезпечить підприємству оновлення номенк-
латури продукції або послуг, підвищення її якості та тим самим сприятиме 
підвищенню конкурентних переваг підприємства [8]. Вони створюються зде-
більшого в наукоємних галузях економіки. Технічне і фінансове забезпечення 
бере на себе корпорація,  в складі якої і створюється венчур.  При цьому діяль-
ність даного підрозділу проходить за мінімальним втручанням керівництва кор-
порації. Причина створення даних підрозділів може полягати в виробництві не-
притаманних даному підприємству виробів. Це дає змогу збільшити можливості 
підприємства на ринку, попередити відтоку кваліфікованого персоналу та збіль-
шити професійний рівень кадрів шляхом залучення спеціалістів ззовні. Після 
виконання проекту венчурна фірма може припинити своє існування, стати само-
стійним підприємством або прийнятися за інший проект, можливо, в складі вже 
іншого підрозділу. 
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Самостійні венчурні підприємства створюються незалежною особою або гру-
пою осіб, що нікому не підпорядковуються. Залежать суто від свого власного 
фінансування або від залучених фінансових засобів. Самостійним венчурним 
підприємствам досить складно залучити капітал ззовні, адже не кожен інвестор 
готовий вкладати кошти на довгостроковий термін. Створюються вони з метою 
пошуку нового інноваційного продукту та його розробки. Вкладання капіталу 
в розвиток інноваційних проектів самостійних венчурних підприємств ризикова, 
але при цьому й досить прибуткова справа. 

«Спін-офф» – компанія, що створюється материнською компанією для впро-
вадження «побічних продуктів» інноваційного процесу. Спін-оффи зберігають 
зв'язок з материнською компанією [9]. Для створення спін-офф підприємства 
потрібна абсолютно нова технологія. Дана технологія повинна володіти високим 
потенціалом. Технології, які тільки покращують існуючі продукти або процеси, 
як правило, не знаходять подальшого масштабного розвитку. Підприємства да-
ного типу досить сильно залежать від державної підтримки, особливо фінансо-
вої, організаційної, інформаційної та інших, тому що насамперед створюються 
на базі університетів або наукових центрів. Спін-офф компанії стали вдалим ін-
струментом залучення недержавного інвестиційного капіталу в сферу інновацій, 
що забезпечується наявністю в них переваг у порівнянні як зі структурними під-
розділами університету, які знаходяться в сильній залежності від політики дер-
жави і ВНЗ, так і з самостійними малими інноваційними підприємствами, що 
характеризуються високим ступенем нестабільності і ризику [10]. 

Деякі науковці виділяють і інші організаційні форми малих інноваційних 
підприємств.  

Підприємства-експлеренти або піонерські – підприємства, що спеціалізуються 
на створенні нових або радикальних перетворень старих сегментів ринку. Вони 
займаються просуванням нововведень на ринок [11]. Підприємства-експлеренти, 
як і венчурні,  також відносять до малих організаційних форм.  Їх метою є ство-
рення кардинально нових нововведень. Звідси й особливість даної організацій-
ної форми: високий рівень інтелектуального потенціалу, та притаманна всім ма-
лим інноваційним формам нестача фінансових ресурсів.  

Підприємства-патієнти – підприємства, які працюють на вузький сегмент рин-
ку і задовольняють потреби, сформовані під дією моди, реклами та інших засобів. 
Вони діють на етапах росту випуску продукції і одночасно на стадії падіння ви-
нахідницької активності [12]. Даний тип інноваційного підприємства є прибут-
ковим, адже намагається не конкурувати з великими корпораціями, тому навіть, 
займаючи свою нішу у вузькому сегменті ринку, створює настільки новий про-
дукт, що конкурувати з ними досить складно. В той же час діяльність в узькому 
сегменті ринку зароджує і головний недолік – залежність від його кон’юнктури. 
Основною умовою успішної діяльності підприємств-патієнтів є наявність на 
підприємстві посади інноваційного менеджера.  

Підприємства-віоленти – підприємства, що працюють на етапі зрілості ком-
панії. Як правило, вони мають достатні фінансові можливості та займаються ма-
совим випуском продукції. Їх науково-технічна політика вимагає прийняття рі-
шень про терміни постановки продукції на виробництво (в тому числі, про 
придбання ліцензій); про зняття продукції з виробництва; про інвестиції і роз-
ширенні виробництва; про заміну парку машин і устаткування [11]. 

Підприємства-комутанти – підприємства, що діють на етапі падіння вироб-
ництва. Вони приймають рішення щодо виробництва продукції, а саме чи є сенс 
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у зміні технологічних особливостей продукції в залежності від потреб споживача. 
При цьому вони не значно покращують якість продукції, а більш індивідуалізують 
її. Цим самим можуть гідно конкурувати на ринку.  

У зв’язку з тим, що в наш час досить обтяжливо, як фінансово, так і технічно, 
утримувати власні відокремлені науково-дослідні лабораторії, підприємства все 
частіше кооперуються з іншими підприємствами для спільних розробок, сьогодні 
особливу популярність та актуальність набуває «модель відкритих інновацій». 
В основі даної моделі лежить аутсорсинг – виконання сторонньою організацією 
поставлених задач або виконання процесів, що не є притаманним для підприєм-
ства, але без яких його функціонування стає неможливим або неефективним. 
Базуючись на «моделі відкритих інновацій», Можаєва виділяє наступні органі-
заційні форми малих інноваційних підприємств:  

1) фаблес-компанія – підприємство, що не має виробничих потужностей, за-
ймається проектуванням, розробкою та маркетингом. Це дозволяє даним під-
приємствам зосередитись на залученні нових, інноваційних продуктів на 
ринок, та дозволяє уникнути високих капітальних вкладень, пов’язаних з ви-
робничими потужностями та ресурсами, необхідних для цих об’єктів [15]; 

2) фаундрі-компанія – підприємство, яке надає послуги з виробництва основ-
них компонентів для інших фірм. Будучи контрактним виробником, виро-
бляє 100% компонентів на замовлення для інших компаній. Не займається 
створенням власних інноваційних продуктів; 

3) фаблайт- та IDM-компанії – підприємства, що проектують, виробляють та 
продають інноваційний продукт; 

4) ОЕМ-компанія – це підприємство, що є виробником первинного облад-
нання, яке згодом буде включено замовником в готовий продукт під його 
торговою маркою; 

5) CEM- компанія – підприємство, що пропонує окремі виробничі послуги; 
6) EMS-компанія – підприємство, що розробляє, тестує, виробляє, поширює 

і надає послуги з ремонту електронних компонентів і вузлів для виробни-
ків оригінального устаткування (OEM); 

7) ODM-компанія – підприємство, яке виробляє продукт та здійснює зборку, 
підготовку виробництва, закуповує комплектуючі, сировину, а також здій-
снює контроль якості тощо. 

Проаналізувавши поточний стан інноваційної діяльності серед промислових 
підприємств всіх розмірів, можна зробити висновок, що Україна, як держава, не 
готова повернути свій курс розвитку на створення сприятливих умов для малих 
інноваційних підприємств. Так склалося, і вже доволі давно, що найкращі умови 
для бізнесу в нашій державі мають великі підприємства, а малий і середній бізнес 
мусить виживати в сучасних умовах. Тоді як досвід багатьох розвинених країн 
давно показує, хто насправді є рушійною силою економіки. Тому основою успіш-
ного ведення бізнесу, не залежно від розмірів, можливостей чи інших аспектів, 
є держава, яка скорегує свою політику в даному напрямі та створить найсприят-
ливіші умови для цього. Розглянувши основні форми малих інноваційних під-
приємств, можемо зробити висновок, що способи ведення інноваційної діяльності 
є досить різноманітні: це можуть бути як самостійні підприємства, так і відділи, 
що створюються на базі вже існуючих підприємств,  залежно від того,  на якому 
етапі виробництва продукції необхідний аутсорсинг, що дає змогу керівництву 
будь-якого підприємства концентруватися на більш важливих задачах, а ті, що 
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вони не можуть виконати через незабезпеченість тими чи іншими ресурсами, 
передати стороннім підприємствам – фахівцям у своїй справі.  
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УДК 005.342:622.32 
Ó І. Б. Запухляк, І. І. Василик, І. С. Стефанишин 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ВІТЧИЗНЯНИХ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Досліджено теоретичні та прикладні аспекти застосування реінжинірингу як новітнього 
інструменту удосконалення управління. Висвітлено практичний досвід реінжинірингу 
бізнес-процесів вітчизняних нафтогазових підприємств з подальшим обґрунтуванням 
напрямів покращення його застосування для забезпечення їх інноваційного розвитку. 

Ключові слова: розвиток, сучасні методи управління, реінжиніринг, бізнес-процес, нафтогазове 
підприємство. 

Исследовано теоретические и прикладные аспекты применения реинжинирингу как новей-
шего инструмента усовершенствования управления. Отражен практический опыт реинжини-
рингу бизнес-процессов отечественных нефтегазовых предприятий с последующим обоснова-
нием направлений улучшения его приложения для обеспечения их инновационного развития.  

Ключевые слова: развитие, современные методы управления, реинжиниринг, бизнес-процесс, 
нефтегазовое предприятие. 

The paper investigates theoretical and applied aspects of using reengineering as the novel 
instrument of improving management. The work highlights practical experience of reengineering 
the business-processes of domestic oil and gas enterprises providing subsequent substantiation for 
directions of improvement of its application for providing their innovation-driven development.  

Keywords: development, modern methods of management, reengineering, business-process, oil and 
gas enterprise. 

Зовнішні умови, в яких сьогодні функціонують вітчизняні нафтогазові під-
приємства мають значний негативний вплив на їх функціонування та розвиток. 
Серед причин такого негативного впливу можна відмітити високий рівень не-
стабільності та невизначеності середовища, нерелевантність доступної інформа-
ції, необхідність кардинальної переорієнтації постачальників та ринків збуту 
продукції на європейський ринок, ускладнення виробничо-економічних взаємо-
зв’язків із східними партнерами, значне зростання вартості енергоресурсів, за-
старілість технологій тощо. Відповідно, для побудови нових економічних 
зв’язків потрібно забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної продукції як 
за якістю, так і за вартісними показниками, що можливо досягнути тільки ради-
кально перебудувавши підхід щодо управління підприємством, технології ви-
робництва, формування витрат та ефективного застосування ресурсо-, енерго-
зберігаючих технологій. Одним із шляхів забезпечення таких змін є, по-перше, 
вивчення існуючих бізнес-процесів на підприємстві, що дасть можливість виявити 
можливості їх удосконаленняx чи необхідності повної зміни; по-друге, застосу-
вання новітніх методів та інструментарію управління, а саме: інструментарію ре-
інжинірингу, проектного управління, бенчмаркінгу тощо. Зокрема, в результаті 
досліджень теоретичних та прикладних аспектів реінжинірингу бізнес-процесів 
можна виявити, які саме бізнес-процеси на підприємстві і якою мірою потребують 
перепроектування, послідовність та механізм здійснення таких змін. 

Реінжиніринг бере свій початок в працях М. Хаммерома, Т. Давенпортома 
і Дж.  Шортома [2]. М.  Робсон та Ф.  Уллах [3] у своїх дослідженнях зосереджу-
вались на практичних аспектах впровадження реінжинірингу бізнес-процесів, 
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а також його вплив на кадрову політику, оскільки він часто призводить до ско-
рочення робочих місць. Дж. Харрінгтон [10] досліджував процеси та управління 
ними на різних етапах, зокрема ідентифікації, адміністрування, документування 
та отримання зворотного аналізу впроваджених змін.  Д.  Р.  Сток та Д.  М.  Лам-
берт [7] розглядають теоретичні та прикладні аспекти застосування реінжині-
рингу в управлінні логістикою. Серед вітчизняних науковців теоретичні та прак-
тичні аспекти реалізації концепції реінжинірингу бізнес-процесів досліджували 
О. Виноградова [4], М. Гвоздь [5], О. Гончарова [1], Л. Шейн [6], О. Солодка [8], 
Л. Таранюк, О. Запорожченко [9] та ін.  

Метою роботи є дослідження теоретичних та прикладних аспектів застосу-
вання реінжинірингу бізнес-процесів вітчизняних нафтогазових підприємств як 
одного із інструментів забезпечення їх інноваційного розвитку. 

На сьогодні однією з найновіших концепцій в управлінні є реінжиніринг біз-
нес-процесів, який активно витісняє всі інші підходи. Саме завдяки реінжинірингу 
бізнес-процесів суб’єкти господарювання можуть перемогти в сучасних умовах 
боротьби не лише з конкурентами,  а й з кризовими явищами,  які все частіше 
мають місце в сучасних умовах. Реінжиніринг, якщо його проводити правильно, 
знижує витрати та тривалість циклу на 60–90 % і рівень помилок на 40–70 %. Да-
ний підхід використовується в тих випадках, коли процес на теперішній момент 
настільки застарілий, що не варто навіть намагатись його зберегти або поліпшу-
вати [1]. 

В найбільш загальному вигляді реінжиніринг процесів (англ. еngineering, 
лат. Іngenium   ̶ винахідливість, вигадка) визначають як створення цілком нових 
і більш ефективних бізнес-процесів без обліку наявних. Реінжиніринг – це ін-
струмент, спеціально розроблений з метою його використання в обставинах, які 
вимагають масштабних змін, забезпечити які раніше було неможливо. Реінжині-
ринг містить винахід і відкриття, творчість і синтезування. Об’єктом реінжині-
рингу є не організації, а процеси. Компанії піддають реінжинірингу не свої від-
діли виробництва або продажу, а роботу, що виконував персонал цих відділів. 
Мета реінжинірингу  ̶це виживання в екстремальній ситуації. В результаті реін-
жинірингу можна досягнути істотного скорочення витрат, виявити базу для 
розширення бізнесу, здійснити перехід на якісно новий технологічний рівень, 
сформувати готовність до впровадження автоматизованих систем управління. 
Сьогодні конкурентоспроможність компанії істотно залежить від можливості 
перетворення ключових процесів підприємства на підтримку стратегічних іні-
ціатив, націлених на гнучке задоволення вимог замовника [2; 3]. 

Головне, що забезпечує реінжиніринг, – це спосіб досягнення цілей, які три-
валий час вважалися теоретично досяжними, але насправді в більшості організа-
цій не вистачало ні технологій, ні здатності досягти їх. Сьогоднішній інтерес до 
реінжинірингу випливає із тверджень, що він є ефективним засобом досягнення 
більшої вигоди. Це насправді є його призначенням як з погляду кращого задово-
лення замовників, так і з погляду поліпшення результатів роботи підприємства. 

Ґрунтовно та сутнісно розкриває свою позицію О. Виноградова, яка ставить перед 
реінжинірингом широке коло завдань, підкреслюючи це словосполучення «під-
вищення рівня конкурентоспроможності», «Реінжиніринг бізнес-процесів – це 
науково-практичний підхід до здійснення кардинальних змін бізнес-процесів 
підприємства з метою значного підвищення рівня його конкурентоспроможності» [4]. 

Реінжиніринг застосовують, коли організація перебуває в кризовій ситуа-
ції, тобто на цей інструментарій покладено дуже складне завдання – вивести 
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організацію на новий, якісно вищий рівень, зробити її діяльність ефективнішою, 
утвердити конкурентні позиції на ринку, кардинально змінити принципи управ-
ління. Описуючи ці завдання, бачимо, що реінжиніринг – безперервний процес 
постійних змін. Упровадження реінжинірингу вважається успішним, якщо ре-
зультати діяльності організації абсолютно відрізняються своїм позитивом від 
попередніх і торкаються уже інших аспектів діяльності підприємства, а органі-
зація орієнтована на кращі світові аналоги,  які забезпечують успішне функціо-
нування [5]. 

Для подальшого дослідження перспективи застосування реінжинірингу бізнес-
процесів вітчизняних нафтогазових підприємств, доцільно розглянути основні під-
ходи до реінжинірингу, що сформувались в процесі еволюції даної концепції, зок-
рема Л. Шейн [6] обґрунтовує такі підходи до реалізації реінжинірингу як: 

- абсолютне перепроектування існуючих бізнес-процесів, тобто відмова від 
звичних для підприємства методів управління та заміна їх на кардинально нові; 

- нарощувальне удосконалення бізнес-процесів, тобто помітне поліпшення 
по відношенню до існуючих бізнес-процесів. 

Глибоке змістовне визначення Л. Шейн: «Реінжиніринг бізнес-процесів означає, 
по-суті, рішучу, стрімку і глибоку «проривну» перебудову основ внутріфірмової 
організації та керування. Специфіка реінжинірингу полягає в тому, що існуюча 
вузька спеціалізація і обумовлена нею багаторазова передача відповідальності 
у виробництві та в управлінні реінтегруються в наскрізні бізнес-процеси, відпо-
відальність за які від початку і до кінця беруть на себе спаяні командним духом 
групи однодумців, здатні виконувати широкий спектр робіт» [6]. Автор більшою 
мірою висвітлює практичне застосування ідей цього інструментарію, акцентую-
чи увагу на зміни у кадровому складі, що є актуальним, оскільки працівники 
завжди є безпосередніми учасниками реінжинірингу у будь-яких бізнес-
процесах. 

Д.  Р.  Сток та Д.  М.  Ламберт розглядають здійснення реінжинірнгу бізнес-
процесів в три стадії: 

– виявлення, оброблення та аналіз інформації; 
– знаходження ділянок, що потребують перепроектування бізнес-процесів; 
– інноваційні вдосконалення [7]. 
На першому етапі проводиться детальний аналіз вже існуючих систем, про-

цедур та потоків, які вже використовуються. Потім, на основі отриманих фактів, 
члени реінжинірингової компанії виявляють ділянки, які потребують удоскона-
лення. Після цього реінжинірингова група приступає до творчого етапу – пере-
проектування бізнес-процесів та інформаційних потоків. Результатом останнього 
етапу стають зміни фундаментального характеру, а саме – підвищення усіх логі-
стичних ланцюгів від постачальника до споживача [8; 9]. 

Існують два найбільш важливі види ресурсів, необхідних для запуску реін-
жинірингового проекту. Перша вимога – це навчання. Інший найважливіший ре-
сурс стосується інформаційних технологій. Звичайно реінжиніринг бізнес-
процесів передбачає більш широке використання досягнень у цій галузі – деякі 
мають величезний потенціал і значення. Труднощі в тому, щоб зрозуміти те, що 
саме потрібно. Можливо, існує готове програмне забезпечення, що задовольняє 
потреби нового процесу, але може знадобитися розробка нових програм, що від-
повідають конкретному завданню. Вище керівництво повинно проаналізувати це 
питання в першу чергу, оскільки безглуздо спочатку провести реінжиніринг, 
а потім вирішити, що організація не може дозволити собі необхідні розробки, 
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щоб використати їхні результати на практиці. Краще визначити обмеження 
(якщо такі є) на самому початку й викласти їх у ході короткого інструктажу 
команди. Вибір учасників команди й визначення ресурсів відіграють значну 
роль у реінжинірингу бізнес-процесів, і організації, які не подбають про це, не 
приділять належної уваги підготовці, навчанню й підтримці учасників команди, 
навряд чи досягнуть того успіху, якого вони могли б досягти, але можуть серйозно 
зашкодити своєму здоров’ю та продуктивності [2]. 

На сьогодні у практичному впровадженні реінжинірингу бізнес-процесів на-
фтогазових підприємств має місце «пом’якшений» підхід, застосовуючи який 
виникає ризик неповноцінного перепроектування бізнес-процесів, як наслідок не 
досягнення поставлених цілей при ініціації реінжинірингу.  

На нашу думку, на вітчизняних нафтогазових підприємствах доцільним є впро-
вадження реінжинірингу, що ґрунтується на методології «чистого аркуша», 
оскільки це дозволить по-новому оцінити можливості бізнес-процесів та адапту-
вати їх до існуючих ринкових умов, сформувати абсолютно нову ідеологію ве-
дення бізнесу у сфері розвідки, розробки та експлуатації нафтогазових родовищ, 
а також наданні газотранспортних послуг, в основу якої покладено креативні пара-
метри функціонування системи. 

Реінжиніринг дуже часто називають інновацією процесу, оскільки його успіх 
в основному ґрунтується на інноваціях та творчих здібностях команди з покра-
щення процесу. Такий підхід забезпечує новий погляд на цілі процесу і повністю 
ігнорує існуючий процес і структуру вітчизняного нафтогазового бізнесу. Все 
починається з чистого листка паперу так само, якби ви тільки почали розробляти 
цей процес. Команда з покращення процесу ніби відходить назад і оглядає про-
цес свіжим оком, ставлячи перед собою питання, як би спланували цей процес, 
якби не було жодних обмежень. Підхід використовує можливості, які надаються 
доступними інструментами процесу, включаючи самі останні досягнення в сфері 
механізації, автоматизації та інформаційних технологій і одночасно покращують ці 
інструменти. Часто цей процес стимулює команду з покращення процесу до роз-
робки принципово нового проекту процесу, який стає справжнім проривом [10]. 

Ефективність бізнес-процесу є визначальним критерієм реінжинірингу, тому 
виникає необхідність апробації нової моделі ведення бізнесу у реальних умовах. 
Також до факторів, що сприяють успішній реалізації реінжинірингу, варто від-
нести, перш за все, готовність керівництва до змін, розуміння та віру в кінцевий 
результат, розумну оцінку ризиків, з якими пов’язана реалізація програми. При 
наявності готовності з боку керівництва доцільно наділити відповідними повно-
важеннями персонал, що займається реалізацією програми, та чітко визначити 
роль і обов’язки кожного. Безумовно реалізація робіт з реінжинірингу вимагає 
відповідної методичної та інструментальної підтримки, які, як правило, забезпе-
чують консалтингові компанії.  

Створення систем ефективного управління нафтогазовими підприємствами – 
одна із проблем, що постає перед сучасним менеджментом. Універсального 
алгоритму для створення таких систем управління не існує, однак можлива роз-
робка загальних принципів побудови систем управління бізнесом. Серед най-
більш передових методів побудови систем ефективного управління найпопуляр-
ніший так званий процесний підхід до управління, який полягає у виділенні 
в межах організації цілої мережі процесів та управлінні ними для досягнення 
ефективності діяльності. 
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Розглядаючи практичний досвід впровадження концепції реінжинірингу 
в діяльності вітчизняних нафтогазових підприємств, бачимо, що на сьогодні 
в ПАТ «Укртрансгаз» використовують підхід, заснований на застосуванні між-
народних стандартів менеджменту. Зокрема, з 2011 року в ПАТ «Укртрансгаз» 
функціонує інтегрована система управління, яка включає систему управління які-
стю, систему екологічного керування та систему управління безпекою праці від-
повідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 
Після успішного проходження сертифікаційного аудиту з боку органу з сертифі-
кації «TUVRheinland Cert» (Німеччина), ПАТ «Укртрансгаз» отримало сертифі-
кати, які підтверджують відповідність системи управління якістю вимогам 
ISO 9001:2008 (сертифікат ZN 01 100 115814), системи екологічного керування 
вимогам ISO 14001:2004 (сертифікат ZN 01 104 115814) та системи управління 
безпекою праці вимогам OHSAS 18001:2007 (сертифікат ZN 01 113 115814). 
У 2013 році відповідно до плану робіт стосовно супроводження та удосконален-
ня інтегрованої системи управління ПАТ «Укртрансгаз» та її філій було розроб-
лено та затверджено: 

- «Політику у сфері якості ПАТ «Укртрансгаз»;  
- «Екологічну політика ПАТ «Укртрансгаз»;  
- «Політику ПАТ «Укртрансгаз» у сфері безпеки праці;  
- Нову редакцію «Настанови інтегрованої системи управління» відповідно до 

вимог ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 для філій (УМГ «Київ-
трансгаз», УМГ «Львівтрансгаз»; 

- стандарти та методики, які регламентують функціонування інтегрованої сис-
теми управління ПАТ «Укртрансгаз» [11].  

Щодо нафтогазовидобувних підприємств, то в практиці їх діяльності одним із 
фрагментів здійснення реінжинірингу бізнес-процесів можна вважати застосуван-
ня автоматизованої системи оброблення геолого-промислової інформації з видо-
бування нафти і газу, що ґрунтується на застосуванні СТП 320.00135390.121-2002 
«Тимчасовий порядок організації та ведення геолого-промислової звітності про 
роботу свердловин цеху видобутку нафти та газу в геологічній службі НГВУ 
ПАТ «Укрнафта»,  який регламентує дії та відповідальність всіх служб та під-
розділів ЦВНГ та НГВУ під час формування документів обов'язкової геолого-
промислової звітності, затверджує єдину методику обрахування продукції видо-
бування та єдині форми звітних документів. 

Відділом геоінформаційних систем (ГІС) ПАТ «Укрнафта» здійснюється ав-
торський нагляд за роботою комплексу програм «АРМ геолога» у НГВУ, прово-
диться модернізація та удосконалення роботи комплексу згідно з вимогами гео-
логічної служби НГВУ. 

Враховуючи це, було впроваджено програмний комплекс «АРМ геолога» 
в усіх цехах з видобування нафти і газу НГВУ ПАТ «Укрнафта» з метою: 

- введення та накопичення геолого-промислових даних у єдиному форматі; 
- визначення та врахування по всіх НГВУ особливостей обліку продукції ви-

добування та формування документів обов’язкової геолого-промислової звітності; 
- накопичення матеріалу для розроблення нової редакції стандарту підприєм-

ства про порядок організації та ведення геолого-промислової звітності про робо-
ту свердловин цеху з видобування нафти та газу в геологічній службі НГВУ. 

Комплекс програм «АРМ геолога» призначено для автоматизації роботи гео-
логів ЦВНГ, НГВУ шляхом систематизації та концентрації геолого-промислової 
інформації, підготовлення та оброблення інформації за заданими алгоритмами, 
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розрахунок виробничих показників та формування документів за встановленими 
формами обов’язкової геолого-промислової звітності [12]. 

Висновки. Практичний досвід реалізації програм реінжинірингу в діяльності 
нафтогазових підприємств України дозволяє виділити наступні негативні фак-
тори, що призводять до значних втрат: спроба реалізовувати програми, не утис-
каючи при цьому нічиїх інтересів; призначення відповідальних за реалізацію 
програми, не наділених відповідними повноваженнями, в тому числі, правом 
доповідати в ході реалізації програми;  вузькість,  обмеженість поставлених за-
вдань та їх нечітка орієнтація на досягнення певного ефекту; небажання особис-
то долучатись до процесу топ-менеджерів та ін.  

Основу успішного впровадження реінжинірингу бізнес-процесів нафтогазових 
підприємств складає його інформаційна забезпеченість; доцільність обраного ін-
струментарію; поетапність та долучення до процесу усіх працівників, їх навчання 
та інформованість; формування вимірювальних та досяжних цілей інтегрованої 
системи управління з їх деталізацією для відповідних підрозділів та рівнів; 
обов’язковість визначення причини виявленої невідповідності під час застосу-
вання реінжинірингу бізнес-процесів та розроблення адекватних коригувальних 
дій як за результатами внутрішніх аудитів, інших перевірок, так у поточній діяль-
ності на всіх рівнях. 
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Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ 
ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті проаналізовано основні підходи вчених до визначення понять «виробнича діяль-

ність підприємства» та «виробничо-господарська діяльність підприємства», розглянуто умови 
та завдання здійснення процесу виробництва, наведено основні складові виробничої діяль-
ності. 

Ключові слова: виробництво, виробнича діяльність, виробничо-господарська діяльність під-
приємства, основні, допоміжні, обслуговуючі та управлінські виробничі процеси. 

В статье проанализированы основные подходы ученых к определению понятий «произ-
водственная деятельность предприятия» и «производственно-хозяйственная деятельность 
предприятия», рассмотрены условия и задачи осуществления процесса производства, приве-
дены основные составляющие производственной деятельности. 

Ключевые слова: производство, производственная деятельность, производственно-хозяйст-
венная деятельность предприятия, основные, вспомогательные, обслуживающие и управленческие 
производственные процессы. 

The article analyzes major scientific approaches to identifying the notions of ‘production activity 
of the company’ and ‘industrial and economic activities of the company’, investigates conditions 
and tasks of a production process and quotes main constituents of production activity.  

Keywords: production, production activity, industrial and economic activity of the company, primary, 
secondary, service and management production processes. 

Сучасні умови ринкової економіки характеризуються високим рівнем неста-
більності та невизначеності зовнішнього середовища господарювання, збіль-
шенням впливу його чинників на економіку й управління промисловим під-
приємством. Плинний розвиток новітніх технологій, поява принципово нових 
сучасних товарів і ринків, різкі коливання ринкового попиту й кон’юнктури, 
зміни в державному регулюванні економіки обумовлюють складність завдання 
організації та розвитку сучасного промислового виробництва. 

В ринковому середовищі, яке постійно ускладнюється, діяльність промисло-
вого підприємства має бути спрямована на всебічне задоволення потреб спожи-
вачів. Це дасть змогу знизити рівень ринкової невизначеності та забезпечити 
стабільність економічних процесів на підприємстві. Тому управління розвитком 
виробничої діяльності підприємства є об’єктивною необхідністю, важливою 
умовою стабільності в умовах формування ринкових відносин.  

Аналіз останніх наукових досліджень. Поняття «виробнича діяльність під-
приємства»  у своїх працях розглядали такі науковці як Будзан Б.,  Вінник О.,  
Кулаков В., Мних Є., Плоткін Я., Янушкевич О., Семенов Г., Семенов А., Хоб-
та О., Солодова С. тощо. 

Мета статті. Для більш повного розуміння процесів управління виробничою 
діяльністю, необхідно визначити основні теоретичні та науково-методичні під-
ходи до визначення сутності виробничої діяльності. 

Об'єктом виробничого менеджменту є виробництво і виробничі системи. До 
недавнього часу основна увага в теорії і практиці виробничого менеджменту 
приділялася саме виробничій функції. В даний час існує більш широкий погляд 
                                                
Ó Ліпич Л. Г., Волинець І. Г., 2015 
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на виробництво, при цьому варто зауважити, що в науковій літературі немає єдино-
го визначення поняття «виробнича діяльність».  

В економічному енциклопедичному словнику поняття «виробництво» роз-
глядається як процес взаємодії між людиною і природою,  а також олюднюючої 
діяльності (у процесі надання послуг індивідом іншому), з одного боку, та між 
людьми під час створення ними матеріальних і нематеріальних благ – з іншого, 
унаслідок чого відбувається відповідно розвиток продуктивних сил та економіч-
них відносин (економічного способу виробництва) [3].  

Економічна енциклопедія під редакцією Б. Д. Гаврилишина визначає вироб-
ництво як процес взаємодії між людьми, їх вплив на речовину природи й форму-
вання рис і здібностей людини, необхідних для створення матеріальних і духов-
них благ та послуг. У широкому значенні виробництво – це процес діалектичної 
взаємодії безпосереднього виробництва, розподілу, обміну і споживання [4].  

Згідно технічної енциклопедії, виробнича діяльність – це сукупність дій пра-
цівників із застосуванням засобів праці, необхідних для перетворення ресурсів 
в готову продукцію, яка включає в себе виробництво та переробку різних видів 
сировини, будівництво та надання будь-яких видів послуг [9].  

На думку таких науковців як Я.  Д.  Плоткін та О.  К.  Янушкевич,  виробнича 
діяльність – це процес споживання засобів виробництва і робочої сили. Здійснення 
його можливе за наявності трьох елементів: засобів праці, предметів праці і самої 
праці, носієм якої є робоча сила. Однак присутність тільки цих елементів ще не 
означає, що може бути здійснений конкретний процес виробництва на конкретному 
підприємстві, в кожній його структурній складовій. Тут процес споживання засо-
бів праці і робочої сили – не абстракція, а факт. Очевидно, що мають бути створені 
певні умови такого споживання, продумана його організація і технологія [7]. 

Першою, основною умовою здійснення процесу виробництва на підприємстві 
повинно бути зосередження необхідних засобів виробництва і робочої сили, які 
споживаються в процесі виробництва, у просторі (виробничі підрозділи). 

Другою умовою є відповідна побудова і регулювання самого процесу спожи-
вання (виробничий процес). 

Нарешті, третя умова – управління виробничими підрозділами і виробничими 
процесами [7].  

Завдання виробничої діяльності передбачають максимально можливий обсяг 
виробництва і продажу продукції заданого асортименту, потрібної якості у ви-
значені терміни за найповнішого використання виробничого потенціалу, сприятли-
вих умов зовнішнього економічного середовища, досягнень науки і техніки для 
стійкого насичення ринку конкурентоспроможною продукцією та досягнення 
високих фінансових результатів [6]. 

Даний комплекс завдань при формуванні ринкового середовища має свої 
особливості, які визначаються такими обставинами: 

• пріоритети у визначенні засад виробничої діяльності мають не виробники, 
а споживачі продукції. Саме вони встановлюють доцільний обсяг, асортимент, 
якість та інші характеристики продукції, яку виробляють на підприємстві. За па-
раметрами ринку продукції (місткості, насиченості, конкурентоспроможності 
тощо) визначається участь виробників у ринковому середовищі; 

•  виробнича діяльність пов'язана з ризиком вкладень у цю сферу,  тому для 
його мінімізації виробнича програма орієнтується на укладені договори з вироб-
ництва і поставок продукції, що передбачає систему аналітичних досліджень 
стосовно формування «портфеля замовлень»; 
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• державне регулювання виробничої діяльності, що виражається в обмеженні 
чи забороні окремих виробництв (зброї, тютюнових виробів, алкогольних напоїв 
та ін.), а також ліцензуванні чи квотуванні торговельного обороту. Через систему 
пільг стимулюється виробництво малоефективних, але життєво необхідних ви-
робництв; 

• налагодження системи партнерських відносин щодо створення необхідних 
умов виробництва, що передбачає аналітичні дослідження стосовно вибору та 
обґрунтування партнерів господарської діяльності; 

• досягнення тісної інтеграції тактичних і стратегічних цілей у виробництві, 
що зумовлене синергійністю виробничої системи господарювання. Передбачене 
оперативне маневрування ресурсами і капіталом з метою максимального вико-
ристання сприятливих умов зовнішнього економічного середовища та мініміза-
ції можливих втрат; 

• максимальне використання економічного потенціалу підприємства, досяг-
нень науки і техніки, що лише за цих умов передбачає виробництво конкуренто-
спроможної продукції [6]. 

Враховуючи особливості і принципи господарської діяльності, О. М. Вінник 
визначив її як «суспільно корисну діяльність суб’єктів господарювання щодо 
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою їх реалізації за 
плату, що ґрунтується на поєднанні приватних і публічних інтересів і здійс-
нюється професійно» [2].  

Б. Будзан вважає, що виробничо-господарську діяльність, як дослідницьку кате-
горію,  доцільно розглядати в якості похідної від поняття виробничо-господарська 
система. Остання традиційно розглядається як впорядкована сукупність елемен-
тів і частин, що мають постійний взаємозв’язок та функціонують з метою ство-
рення (виробництва) певної продукції, виконання робіт або надання послуг за 
умови підпорядкування кожного елемента спільної мети системи [1]. 

Відповідно виробничо-господарською діяльністю, на думку В. І. Кулакова, 
є діяльність з впорядкування, взаємоузгодження роботи та реалізації покладених 
функцій сукупності елементів і частин, в ході постійного взаємозв’язку з метою 
створення (виробництва) певної продукції, виконання робіт або надання послуг 
за умови підпорядкування кожного елемента системи спільній меті [5]. 

Визначення поняття «виробничо-господарська діяльність підприємств» відо-
бражено в роботах вітчизняних учених-економістів В. М. Хобта, О. А. Солодова, 
С. І. Кравченко, О. Н. Фищенко, які стверджують, що виробничо-господарська 
діяльність – це організаційно-економічний процес пошуку і використання мож-
ливостей виробництва, обміну та розподілу продукту відповідно до поставлених 
цілей та завдань [10]. 

На думку вченого А. Г. Семенова, виробничо-господарська діяльність підпри-
ємства досліджується як економічна система, яка має об’єкти подвійної природи. 
З одного боку, це елементи, що визначають виробничо-технічну структуру органі-
зації, знаряддя й предмети праці, а також технологічні правила, що регламентують 
процеси виробництва, розподіл продукції, проведення досліджень і розробок. 
З іншого – це чинники, що визначають соціально-економічну структуру організа-
ції, фахову підготовленість і спроможність до трудової діяльності учасників, їх 
соціальні сукупності, характер розподілу повноважень і відповідальності між 
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працівниками, групами, колективами у процесі прийняття управлінських рішень 
та їх неформальні відносини, потоки інформації [8]. 

У табл. 1 наведені різні підходи вчених до визначення суті поняття «вироб-
нича діяльність». 

 
Таблиця 1 

Підходи до визначення сутності поняття «виробнича діяльність підприємства» 
Автори Зміст визначення «виробнича діяльність» Переваги Недоліки 

Економічний 
енциклопедич-
ний словник (за 
ред. С. В. Мо-

черного) 

процес взаємодії між людиною і природою, 
а також олюднюючої діяльності (у процесі 
надання послуг індивідом іншому), з одного 
боку,  та між людьми під час створення ними 
матеріальних і нематеріальних благ – з іншого, 
унаслідок чого відбувається відповідно розви-
ток продуктивних сил та економічних відно-
син (економічного способу виробництва) 

Економічна ен-
циклопедія (гол. 
ред. Б. Д. Гав-

рилишин) 

процес взаємодії між людьми, їх вплив на 
речовину природи й формування рис і здіб-
ностей людини, необхідних для створення 
матеріальних і духовних благ та послуг; це 
процес діалектичної взаємодії безпосеред-
нього виробництва, розподілу, обміну і спо-
живання 

Я. Д. Плоткін,  
О. К. Янушке-

вич 

процес споживання засобів виробництва і 
робочої сили, здійснення якого можливе за 
наявності трьох елементів: засобів праці, 
предметів праці і самої праці, носієм якої 
є робоча сила 

О. М. Вінник 

суспільно корисна діяльність суб’єктів гос-
подарювання щодо виробництва продукції, 
виконання робіт, надання послуг з метою їх 
реалізації за плату, що ґрунтується на поєд-
нанні приватних і публічних інтересів і здій-
снюється професійно 

Б. Будзан 

впорядкована сукупність елементів і частин, 
що мають постійний взаємозв’язок та функ-
ціонують з метою створення (виробництва) 
певної продукції, виконання робіт або на-
дання послуг за умови підпорядкування ко-
жного елемента спільної мети системи 

В. І. Кулаков 

діяльність з впорядкування, взаємоузгодже-
ння роботи та реалізації покладених функцій 
сукупності елементів і частин, в ході по-
стійного взаємозв’язку з метою створення 
(виробництва) певної продукції, виконання 
робіт або надання послуг за умови підпо-
рядкування кожного елемента системи спі-
льній меті 

В. М. Хобта, 
О. А. Солодова 

організаційно-економічний процес пошуку 
і використання можливостей виробництва, 
обміну та розподілу продукту відповідно до 
поставлених цілей та завдань 

А. Г. Семенов 

елементи, що визначають виробничо-техніч-
ну структуру організації, знаряддя й пред-
мети праці, а також технологічні правила, 
що регламентують процеси виробництва, 
розподіл продукції, проведення досліджень 
і розробок – 
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Зважаючи на вищевикладене, постає завдання сформулювати таке визначен-
ня поняття «виробнича діяльність», яке би забезпечувало всебічність та повноту 
змісту. Тому, скориставшись доробком низки вчених, які оприлюднили свої ви-
значення виробничої діяльності підприємства, результатами проведеного дослі-
дження, нами запропоновано таке визначення досліджуваного поняття: вироб-
нича діяльність – це сукупність дій працівників із застосуванням засобів праці, 
направлених на перетворення ресурсів в готову продукцію, що включають в себе 
зміну форм, вмісту, структури різних видів сировини. 

Основними складовими виробничої діяльності є: 
- основні процеси, які спрямовані на зміну предметів праці і надання їм влас-

тивостей готових продуктів; у даному випадку частковий виробничий процес 
пов’язаний або з реалізацією певної стадії обробки предмета праці, або з вигото-
вленням деталі готового виробу; 

- допоміжні, що створюють умови для нормального ходу основного процесу 
виробництва (виготовлення інструменту для потреб свого виробництва, ремонт-
но-технологічного обладнання тощо); 

- обслуговуючі, призначені для переміщення (транспортні процеси), збері-
гання в очікуванні після обробки (складування), контролю (контрольні операції), 
забезпечення матеріально-технічними та енергетичними ресурсами; 

- управлінські, пов'язані з розробкою та прийняттям рішення, регулюванням 
і координацією ходу виробництва, контролем за точністю реалізації програми, 
аналізом та обліком проведеної роботи; ці процеси часто переплітаються з ходом 
виробничих процесів.  

Незважаючи на різноманітність виробничих процесів і самої продукції, від-
мінність умов виробництва, виробничі процеси можна організувати згідно з та-
кими спільними принципами [7]. 

Спеціалізація – розчленування виробничого процесу на складові частини і за-
кріплення за кожним підрозділом (цехом, дільницею, робочим місцем) виготов-
лення певного виробу (предметна спеціалізація) або виконання того чи іншого 
технологічного процесу (технологічна спеціалізація).  

Пропорційність – однакова відносна продуктивність усіх виробничих підроз-
ділів. Цей принцип передбачає рівномірне і повне завантаження всіх видів устат-
кування, необхідне, по-перше, для того, щоб можна було виконати виробничу 
програму в потрібному обсязі, тобто, щоб «вузькі місця» не гальмували вико-
нання плану і, по-друге, щоб не створювалися надлишки устаткування у зв'язку 
з нерівномірним завантаженням. 

Паралельність – одночасне виконання частин виробничого процесу (стадій, 
операцій), – тобто здійснення процесів з «перекриттям». Продуктивність підроз-
ділів визначається при цьому тривалістю ритму процесу, яка менша, ніж трива-
лість циклу на розмір «перекриття». 

Ритмічність виробничого процесу означає рівномірний випуск продукції 
в певні проміжки часу. Чим менший проміжок часу, тим важче організувати рів-
номірний випуск продукції. І якщо щомісячна ритмічність на промислових під-
приємствах забезпечується, то декадна, а тим більше добова, – не завжди. 

Головні передумови ритмічності – належна постановка внутрізаводського 
планування, яке передбачає, зокрема, створення і регулювання незавершеного 
виробництва; своєчасність і комплектність матеріально-технічного постачання; 
рівномірність і високу якість роботи ремонтної, енергетичної, транспортної, 
складської та інших допоміжних і обслуговуючих служб підприємства. 
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Прямоточність означає забезпечення найкоротшого шляху проходження ви-
робами всіх стадій і операцій виробничого процесу –  від запуску матеріалів до 
виходу готової продукції. Цей принцип застосовується у масштабах як всього 
підприємства, так і цеху, дільниці.  

Безперервність виробничого процесу означає зменшення перерви під час ви-
робництва конкретних виробів. Це досягається завдяки зміні видів руху предме-
тів праці у виробництві. 

Трапляється, що дотримання одних принципів здійснюється за рахунок ін-
ших. У таких випадках шукають компромісний варіант, який би зумовлювався 
економічними міркуваннями. 

Отже, здійснене нами дослідження свідчить про те, що успішне та ефективне 
формування і здійснення виробничої діяльності вимагає врахування усіх 
пов’язаних з нею аспектів, потребує ґрунтовного науково-методичного забезпе-
чення розробки цілісної системи управління виробничою діяльністю підприємс-
тва, що стане предметом подальших наукових досліджень, викладених у наступ-
них параграфах цього розділу. 

Висновки. Отже, здійснене нами дослідження свідчить про те, що успішне та 
ефективне управління підприємством вимагає здійснення ефективної виробни-
чої діяльності, що дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняних 
промислових підприємств. 
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ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У статті досліджено та проаналізовано процеси, характерні для технології управління 

фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання. Досліджено алгоритм забезпе-
чення та запропоновано систему етапів технології управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства. Визначено засоби і методи забезпечення безпеки. Запропоновано 
комплекс заходів щодо підвищення рівня фінансово-економічної безпеки підприємства і за-
побіганню погіршення його фінансово-господарського стану. 

Ключові слова: етапи технології управління, засоби і методи забезпечення безпеки. 

В статье исследованы и проанализированы процессы, характерные для технологии 
управления финансово-экономической безопасностью субъектов хозяйствования. Исследо-
ван алгоритм обеспечения и предложена система этапов технологии управления финансово-
экономической безопасностью предприятия. Определены средства и методы обеспечения 
безопасности. Предложен комплекс мероприятий по повышению финансово-экономической 
безопасности предприятия и предотвращению ухудшения его финансово-хозяйственного 
состояния. 

Ключевые слова: этапы технологии управления, средства и методы обеспечения безопасности. 

The paper investigates and analyzes the processes specific to the technology of financial and 
economic security management of business entities. The article studies the algorithm of security 
assurance and suggests the system of stages of financial and economic security management 
technology. The work determines means and methods of security assurance. It further suggests 
a set of measures to improve financial and economic security of the enterprise and to prevent 
deterioration of its financial and economic status. 

Keywords: stages of management technologies, means and methods of security assurance. 

Проблема забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарю-
вання отримала у даний час надзвичайну актуальність. Сучасний період розвитку 
економіки характеризується фінансовими кризами, зростанням нестабільності, 
коливанням цін на енергоносії, сировину і матеріали, підвищенням цін на бан-
ківські послуги. В цих умовах підприємства зіткнулися з пошуком принципово 
нових підходів до забезпечення фінансово-економічної безпеки. Для цього необ-
хідно, щоб керівники різних рівнів, приймаючи управлінські рішення, врахову-
вали необхідність дотримання фінансово-економічної безпеки, знали етапи 
технології її забезпечення, основні об’єкти захисту, зовнішні та внутрішні не-
безпеки і загрози тощо. 

Питання забезпечення фінансово-економічної безпеки на рівні суб’єктів гос-
подарювання досліджуються багатьма вченими, як вітчизняними, так і зарубіж-
ними. Дослідженнями різних аспектів забезпечення фінансової безпеки на рівні 
підприємницьких структур займаються зокрема такі вчені,  як:  І.  Бланк,  Т.  Ва-
сильців, В. Волошин, О. Бойкевич, В. Каркавчук, І. Мойсеєнко, О. Марченко, 
К.  Горячева,  А.  Єпіфанов,  Ю.  Кім,  Р.  Папехін,  Н.  Рябова,  О.  Дурнєва,  Г.  Сару-
ханян, О. Бадаєва. 

На сьогодні в економічній літературі присутні дослідження різних аспектів 
забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання, але не-
достатньо досліджені питання щодо алгоритму та особливостей технології 

                                                
Ó Орлик О. В., 2015 
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управління фінансово-економічною безпекою на підприємствах пострадянського 
простору, що зумовлює подальші дослідження у цьому напрямку. 

Метою статті є: дослідити та проаналізувати процеси, характерні для техно-
логії управління фінансово-економічною безпекою на підприємствах; дослідити 
алгоритм забезпечення безпеки; запропонувати систему етапів управління фі-
нансово-економічною безпекою підприємства; визначити засоби і методи забез-
печення безпеки; запропонувати комплекс заходів щодо підвищення рівня фі-
нансово-економічної безпеки і запобіганню погіршення фінансово-господар-
ського стану підприємства. 

В сучасних економічних умовах перед кожним підприємством гостро стоїть 
проблема забезпечення його фінансової безпеки. 

Фінансова безпека – це можливість підприємства попереджати і нейтралізу-
вати можливі загрози щодо погіршення його фінансового стану [1, с. 210]. 

Систему забезпечення фінансово-економічної безпеки можна розглядати як 
комплекс заходів по локалізації різноманітних загроз і небезпек,  що перешко-
джають діяльності підприємства і його життєво важливим фінансово-еконо-
мічним інтересам. 

Створити універсальну систему фінансово-економічної безпеки підприємства 
неможливо, оскільки кожне підприємство унікальне, має свої особливості функ-
ціонування, потенціал, технічні та технологічні можливості, ринкові позиції тощо. 

Управління фінансовою безпекою органічно входить в загальну систему 
управління безпекою підприємства і являє собою найважливішу його функціо-
нальну ланку, яка забезпечує реалізацію управлінських рішень переважно у фі-
нансовій сфері діяльності підприємства [2]. 

Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства зумовлює форму-
вання необхідних елементів і загальної схеми організації безпеки. Формування та 
функціонування системи фінансово-економічної безпеки підприємства пов’язано 
із різноманітними процесами. Виходячи з цього, технологію управління фінан-
сово-економічною безпекою підприємства можна представити у вигляді відповід-
них етапів, для яких характерні певні процеси.  

Етап 1. Формування системи фінансово-економічних інтересів підприємст-
ва, які потребують захисту в процесі господарської діяльності підприємства.  

Реалізація фінансових інтересів тісно пов’язана із забезпеченням фінансової 
безпеки підприємства. По суті, реалізація фінансових інтересів підприємства і є 
змістом забезпечення його фінансової безпеки. Тому захист власних фінансових 
інтересів підприємства виступає найважливішою складовою забезпечення нале-
жного стану його фінансової безпеки [3, с. 178]. 

На першому етапі технології управління фінансово-економічною безпекою 
відбувається: визначення переліку пріоритетних фінансово-економічних інтере-
сів підприємства; формування інтересів суб’єктів зовнішнього середовища; по-
будова рейтингу інтересів; оцінка внутрішньої та зовнішньої несуперечливості 
інтересів; кількісна та якісна оцінка інтересів; оцінка можливості усунення про-
тиріч інтересів; визначення форм гармонізації інтересів підприємства та інтере-
сів суб’єктів зовнішнього середовища. 

Суб’єктами фінансово-економічних інтересів підприємства виступають: влас-
ники підприємства, його керівництво, персонал, тобто дотримується певна ієрар-
хія фінансових інтересів підприємства. Загалом, фінансові інтереси є важливою 
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складовою забезпечення розвитку підприємства й економічних відносин з ото-
чуючим середовищем. Вони є об’єктивним виразом фінансової діяльності під-
приємства і провідною складовою економічних інтересів підприємства взагалі. 

Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства повинен бути зда-
тним врахувати його різнобічні інтереси, оскільки ущемлення економічних інте-
ресів підприємства може негативно позначитися на його стійкості та конкурен-
тоспроможності. 

Визначення системи пріоритетних фінансово-економічних інтересів підприєм-
ства та їх гармонізація з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища є відправ-
ною точкою формування механізму забезпечення фінансово-економічної безпе-
ки підприємства.  

Гармонізація системи пріоритетних інтересів підприємства з інтересами суб’єктів 
зовнішнього середовища можлива в різних формах: збалансованість інтересів, 
якщо підприємство і суб’єкт зовнішнього середовища, який з ним взаємодіє, пе-
ребувають у рівних умовах; адаптація до інтересів більш сильного партнера, яка 
за своїм характером може бути як пасивною, так і активною. 

Згідно до [3, с. 178; 4, с. 6] «дерево» основних фінансових інтересів під-
приємства включає: 

- зростання ринкової вартості підприємства та збільшення присутності на 
ринку; 

- максимізацію прибутку; 
- забезпечення основним і оборотним капіталом для ефективного ведення 

комерційної діяльності; 
- забезпечення інвестиціями для розвитку підприємства, включаючи його 

фінансову систему і в її складі – підсистему забезпечення фінансової без-
пеки; 

- оптимізацію відрахувань до бюджету. 
Система пріоритетних фінансово-економічних інтересів підприємства не за-

лишається незмінною з плином часу. Деякі інтереси підприємства можуть втрати-
ти свою актуальність з часом і, навпаки, в системі інтересів підприємства можуть 
з’явитися нові інтереси. Із загальними змінами, що відбуваються у зовнішньому 
середовищі, зі зміною поведінки взаємодіючих з підприємством суб’єктів зов-
нішнього середовища, можуть також змінюватися інтереси підприємства та їх 
пріоритетність.  

Етап 2. Формування переліку факторів та змін, які впливають на під-
приємство.  

На цьому етапі відбувається: визначення переліку об’єктів аналізу; виявлення 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; створення переліку змін зо-
внішнього і внутрішнього середовища, які можуть вплинути на підприємство 
в короткостроковому та довгостроковому періоді. 

До внутрішніх факторів, які впливають на рівень фінансово-економічної без-
пеки всередині підприємстві та призводять до зниження його фінансових показ-
ників, належать: 

- рівень фінансової стійкості; 
- рівень ліквідність і платоспроможність підприємства; 
- співвідношення власного і позикового капіталу; 
- рівень кваліфікації кадрів (облікового і фінансово-економічного персона-

лу, керівників підприємства; юристів). Фактор забезпечується сумлінністю 
співробітників служби персоналу, якістю підбору персоналу підприємства, 
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достатньо точною оцінкою кваліфікації кадрів, наявністю системи моти-
вації персоналу, освітнім рівнем керівників і дозволяє попередити прони-
кнення фахівців-шпигунів конкурентних фірм, порушення комерційної 
таємниці за рахунок високого рівня дисципліни і самосвідомості; 

- технічність і технологічність виробництва: забезпечують конкуренто-
спроможність продукції, положення на ринку збуту, рівень рентабельності 
виробництва; 

- рівень інформаційного забезпечення та захисту інформації; 
- управління якістю продукції: дозволяє зберігати конкурентні переваги на 

ринку збуту, забезпечуючи стабільний рівень обсягів продажів і позитивну 
динаміку фінансових показників; 

- рівень внутрішньофірмового менеджменту: визначає якість довгостроко-
вого, середньострокового й оперативного планування і впливає на всю ви-
робничо-господарську діяльність підприємства і її ефективність; 

- стратегічне планування діяльності та економічна політика підприємства: 
фактор впливає на фінансову незалежність і стійкість. Реалізується через 
стратегічне та поточне планування, визначення напрямків розвитку, еко-
номічність виробництва, вибір ресурсів, прогнозування оптимістичного 
і песимістичного сценаріїв розвитку підприємства, оцінку змін зовнішньо-
го середовища; 

- збутова і маркетингова стратегія підприємства: вивчення ринків збуту 
і проведення грамотної маркетингової тактики і стратегії дозволяє підви-
щити обсяг виручки від виробничої діяльності, відповідно підвищити рен-
табельність і фінансову стійкість; 

- ефективність системи внутрішнього контролю; 
- касова, податкова і платіжна дисципліна; 
- інноваційна діяльність: дозволяє використовувати новітні розробки в тех-

нології виробництва, підвищуючи конкурентоспроможність продукції 
і знижуючи витрати на її виготовлення; 

- рівень юридичного забезпечення та експертизи договорів і контактів під-
приємства; 

- форс-мажорні обставини: аварії, пожежі, вибухи, перебої в енерго-, водо-, 
теплопостачання, вихід з ладу обчислювальної техніки тощо [1, с. 210–211; 
5, с. 190–191]. 

До зовнішніх факторів, які впливають на фінансово-економічну безпеку під-
приємства ззовні, можна віднести: 

- платоспроможність дебіторів; 
- вартість і якість наданих кредитних послуг; 
- надійність партнерів, покупців і постачальників (контрагентів); 
- характер дій з боку державних органів та органів місцевого самоврядування; 
- характер дій з боку конкурентів та інших зацікавлених осіб; 
- насиченість ринків факторів виробництва (засобів виробництва, трудових 

ресурсів, фінансів): впливає на ціноутворення і змінює вартість ресурсів; 
- інтенсивність конкуренції в галузі та регіоні: впливає на прибутковість 

виробництва; 
- стан існуючої економічної ситуації в країні; 
- екологія в регіоні: визначає можливості конкретного виробництва в конк-

ретному регіоні; 
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- економічна політика держави: впливає на імпорт сировини та експорт 
продукції, умови існування підприємства; 

- фіскальна політика держави: безпосередньо впливає на облікову політику 
підприємства; 

- стан банківської системи: безпосередньо впливає на діяльність підприємс-
тва. Банкрутство обслуговуючих банків і зависання грошей на їх рахунках 
негативно позначаються на фінансовому стані підприємства; 

- стан грошової, фінансової та кредитної систем; 
- рівень інфляції: викликає коливання заробітної плати, цін на сировину та 

вироблену продукцію, рентабельність виробництва тощо; 
- законодавча і нормативна база, що регулює господарську діяльність; 
- правова система захисту прав інвесторів; 
- активність кредиторів щодо стягування боргів; 
- ефективні ділові відносини з фінансово-промисловою системою: здатність 

або можливість залучати кредитні ресурси за мінімально можливою ціною; 
- скупка акцій, боргів підприємства небажаними партнерами; 
- наявність значних фінансових зобов’язань у підприємства (як великої ве-

личини позикових коштів, так і великих заборгованостей підприємству); 
- розвиненість ринків капіталу та їх інфраструктури тощо [1, с. 211; 5, с. 191]. 
Етап 3. Виявлення, аналіз та прогнозування внутрішніх і зовнішніх не-

безпек, загроз фінансовій безпеці підприємства та реалізації його фінансово-
економічних інтересів.  

Для забезпечення підтримки стійкості підприємства в умовах сучасної економіки 
необхідно враховувати як внутрішні загрози, притаманні виробничій діяльності, так 
і зовнішні загрози, які впливають на підприємство опосередковано [6, с. 251]. 

До процесів, що відбуваються на третьому етапі, можна віднести: створення 
переліку небезпек і загроз (за напрямками діяльності, підрозділам, етапам виро-
бництва, організаційній структурі); виокремлення множини загроз фінансовій 
безпеці підприємства; оцінювання ймовірностей їх виникнення; розрахунок 
розміру можливих збитків від реалізації потенційних або реальних загроз; дослі-
дження чинників, які спричинили збитки. 

У процесі забезпечення фінансової безпеки в першу чергу оцінюються такі 
загрози: внутрішні негативні дії (неефективне фінансове планування та управ-
ління активами; малоефективна ринкова стратегія; помилкова кадрова і цінова 
політика); зовнішні негативні дії (спекулятивні операції на ринку цінних папе-
рів; цінова та інші форми конкуренції); форс-мажорні (стихійне лихо, страйки, 
збройні конфлікти) та наближені до форс-мажорних обставини [7]. 

Про негативні внутрішні явища на підприємстві можуть свідчити певні еко-
номічні сигнали: різкі зміни оптимальних значень статей балансу як у пасиві, 
так і в активі; дефіцит обігових коштів; отримання збитків від реалізації продук-
ції; значне перевищення темпів зростання витрат над отриманим чистим дохо-
дом; падіння попиту на продукцію підприємства незалежно від його галузевої 
належності; погіршення усіх показників діяльності підприємства; недосконалий 
механізм ціноутворення; відсутність договірної дисципліни; відсутність юридичної 
служби; відсутність перспективного планування; відсутність джерел довгостро-
кового фінансування капіталовкладень; наявність незавершених капіталовкла-
день; зростання дебіторської та кредиторської заборгованостей тощо [8, с. 54]. 



ISSN 2312-6779. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 9 (1), 2015 

 85 

Про негативні зовнішні явища можуть свідчити певні економічні сигнали: 
зниження платоспроможності дебіторів; підвищення ненадійності якогось із 
партнерів, покупців чи постачальників; протидія державних органів та органів 
місцевого самоврядування; нестабільність економіки; погіршення екології у ре-
гіоні; підвищення рівня інфляції; агресивна скупка акцій, боргів підприємства; 
підвищена активність кредиторів щодо стягування боргів; недостатньо розвине-
на правова система захисту прав інвесторів і виконання законодавства; криза 
грошової, фінансової та кредитної систем; нерозвиненість ринків капіталу та їх 
інфраструктури; недосконалість механізмів формування економічної політики 
держави тощо. 

Етап 4. Створення переліку особливо небезпечних факторів, небезпек та 
загроз у діяльності підприємства.  

Для цьому етапі відбувається моніторинг небезпек і загроз: частота виник-
нення; ймовірність виникнення; можливість нейтралізації (прийняття); втрати; 
витрачені ресурси на нейтралізацію (прийняття); ранжування виявлених небез-
печних факторів за можливостями настання; ранжування виявлених небезпеч-
них факторів і загроз за ступенем впливу на підприємство; ранжування виявле-
них небезпечних факторів за можливостями вплинути на них чи нейтралізувати 
[9, с. 221]. 

Етап 5. Оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства.  
Методика оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки підприємства 

включає ряд етапів (кроків), тісно взаємопов’язаних між собою: 
1. Вибір системи показників оцінки фінансово-економічної безпеки. На да-

ному етапі необхідно здійснити вибір системи показників, які розкривають по-
тенційні можливості оцінки забезпечення фінансово-економічної безпеки під-
приємства, тобто відбувається побудова множини показників (індикаторів) 
фінансової безпеки 

2. Структуризація показників оцінки фінансово-економічної безпеки. На цьому 
етапі необхідно вказати конкретні показники, які будуть розкривати той чи ін-
ший блок характеристик. 

3. Обґрунтування методів оцінки фінансово-економічної безпеки. На цьому 
етапі розглядаються методи оцінки фінансово-економічної безпеки в частині ви-
користання її потенціалу. 

4. Формування комплексного інтегрального показника фінансово-економічної 
безпеки. На даному етапі відбувається вибір критерію ефективності фінансово-
економічної безпеки, який характеризує ступінь наближення підприємства до 
безпечного стану. 

5. Визначення порогових значень показників (індикаторів) фінансової безпеки. 
6. Оцінка рівня фінансово-економічної безпеки. На даному кроці відбувається 

оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки за обраною системою показ-
ників, моніторинг вибраних показників і зіставлення їх фактичних значень із по-
роговими. 

У процесі оцінки поточного рівня забезпечення фінансової складової еконо-
мічної безпеки підлягають аналізу: фінансова звітність і результати роботи під-
приємства (платоспроможність, фінансова незалежність, структура й викорис-
тання капіталу та прибутку); конкурентний стан підприємства на ринку (частка 
ринку, якою володіє суб’єкт господарювання; рівень застосовуваних технологій 
та менеджменту); ринок цінних паперів підприємства [7, с. 101–102]. 



ISSN 2312-6779. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 9 (1), 2015 

 86 

Під час оцінки фінансової безпеки передусім потрібно звертати увагу на зни-
ження ліквідності, підвищення кредиторської та дебіторської заборгованості, 
зниження фінансової сталості підприємства. 

На основі отриманих результатів необхідною є розробка програми заходів 
щодо підвищення рівня фінансової безпеки підприємства, що і проводиться на 
наступному етапі технології управління фінансовою безпекою. 

Етап 6. Вибір методів реагування на зміни, розроблення комплексу захо-
дів із забезпечення фінансової безпеки та рекомендацій щодо впровадження 
їх на практиці. Розрахунок фінансування можливих заходів. 

Процеси, що відбуваються на даному етапі: ідентифікація небезпек; створен-
ня алгоритму дій щодо нейтралізації небезпек і використання можливостей їх 
усунення; ухвалення рішення щодо реакції підприємства на зміни і можливі дії; 
визначення доцільності здійснення тих чи інших заходів; розроблення комплек-
су заходів щодо нейтралізації (зниження, прийняттю) небезпек та загроз; розро-
блення рекомендацій щодо впровадження їх на практиці; розрахунок фінансу-
вання можливих варіантів дій і вибір оптимального варіанту. 

Етап 7. Бюджетне планування реалізації розробленого комплексу заходів 
із забезпечення фінансової безпеки підприємства.  

Етап 8. Реалізація на практиці запланованих заходів з нейтралізації за-
гроз фінансовій безпеці підприємства у процесі здійснення його господар-
ської діяльності. 

На даному етапі відбуваються процеси: реалізації активних дій і заходів захи-
сту фінансово-економічних інтересів підприємства з використанням різних форм 
і способів захисту; координація заходів щодо забезпечення фінансової безпеки 
на підприємстві; організація взаємодії заходів з усіма підрозділами підприємства 
і здійснення єдиного управління процесом безпеки підприємства; організація 
взаємодії з державними та правоохоронними органами [10, с. 289-290]. 

Етап 9. Контроль за ходом реалізації запланованих заходів щодо нейтра-
лізації небезпек і загроз, та забезпечення достатнього рівня фінансово-еко-
номічної безпеки підприємства.  

Етап 10. Оперативне управління системою фінансової безпеки підприєм-
ства за допомогою механізму зворотного зв’язку, яке проявляється у кори-
гуванні наявної або розробці нової системи заходів із забезпечення достат-
нього рівня фінансової безпеки [11, с. 71]. 

Етап 11. Визначення інформації, яка є найбільш важливою для конкрет-
ного підприємства у процесі забезпечення фінансової безпеки на підприємс-
тві.  

На цьому етапі відбувається: аналіз минулого досвіду; визначення найбільш 
важливих джерел і каналів інформації; формування переліку симптомів і ознак 
зовнішнього і внутрішнього середовища, які свідчать про можливість виникнен-
ня небезпеки. 

На розглянутих етапах технології управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства відповідними засобами та методами її забезпечення виступають: 
засоби збору інформації; опитування працівників підприємства; проведення зустрі-
чей і консультацій з фахівцями, керівництвом підприємства, керівниками під-
розділів, відділів, з іншими особами – носіями інформації; огляд і вивчення ін-
формації, отриманої із зовнішнього середовища (наприклад, із ЗМІ); групування 



ISSN 2312-6779. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 9 (1), 2015 

 87 

отриманої інформації; методи оцінки точності, достовірності інформації та на-
дійності джерел; SWOT-аналіз; моделі кількісної оцінки змін; критерії віднесення 
до небезпек, загроз, можливостям; визначення та аналіз тенденцій; результати 
аналізу небезпек, загроз, можливостей; критерії визначення особливої небезпеки; 
критерії та результати ранжирування; періодичний перегляд небезпек і загроз 
і ступеня їх впливу на підприємство; алгоритм ранньої діагностики небезпек 
і можливостей; періодичний перегляд каналів і джерел інформації щодо надій-
ності, своєчасності, достовірності; удосконалення заходів з нейтралізації 
(прийняттю) небезпек [9, с. 221–222]. 

Для підвищення якості фінансової безпеки на підприємстві: 
- необхідно уважно стежити за фінансовим станом підприємства, проводити 

регулярний аналіз найважливіших фінансово-економічних показників, 
щоб знати поточний стан справ; 

- необхідна системність, тому як немає «важливих» або «неважливих» еле-
ментів у системі фінансової безпеки підприємства; 

- слід уникати надмірного зловживання позиковими засобами, якщо є мож-
ливість покриття заборгованості або розвитку за рахунок власних коштів, 
так як надмірне їх використання може призвести до зниження ліквідності 
та платіжності балансу з подальшим банкрутством. Виникає також ризик 
втрати власності (скупка акцій, боргів підприємства небажаними партне-
рами). В сучасних умовах, враховуючи різні ризики, співвідношення пози-
кового / власного капіталу має становити 30/70; 

- необхідно враховувати всі можливі сценарії розвитку і мати в запасі де-
кілька відпрацьованих варіантів протидії небезпекам та загрозам (напри-
клад, робота не з одним банком, а з кількома). 

- необхідно уважно стежити за такими показниками як операційний і фінан-
совий важіль, а також за їх співвідношенням. Взаємодія цих важелів є од-
ним з основоположних показників появи фінансових ризиків; 

- варто своєчасно підвищувати кваліфікацію співробітників підприємства, 
підвищувати їх дисциплінарну відповідальність, знижувати ризик не-
дбалих, недобросовісних або шахрайських дій з їх боку [1, с. 215–216]. 

Фінансова безпека в цілому досягається діяльністю не тільки у фінансовій 
сфері підприємства, а й у сполучених з нею сферах. Виходячи з цього, для підви-
щення рівня фінансово-економічної безпеки, зменшення ступеня впливу загроз 
і можливих завданих збитків, запобігання погіршенню фінансово-господарсько-
го стану підприємства, можна запропонувати наступний комплекс заходів: 

- збільшення прибутку за рахунок ліквідації збиткових (нерентабельних) 
виробництв, їх перепрофілювання з розширенням виробництва і реалізації 
перспективної продукції, продажу надлишкового майна, зниження витрат 
виробництва; 

- скорочення термінів реалізації продукції та обігу грошових коштів; 
- залучення довгострокових кредитів на освоєння виробництва перспективних 

видів продукції за умови забезпечення розрахункових термінів їх окупності; 
- своєчасне погашення заборгованості відповідно до черговості, встановле-

ної законодавством; 
- скорочення фіксованих витрат: комунальних платежів, адміністративно-

управлінських витрат; 
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- для скорочення збитків проводити аналіз за причинами та центрами відпо-
відальності (джерелам і винуватцям) з конкретними заходами щодо лікві-
дації збитків, встановлення порогу рентабельності (мінімально допусти-
мих обсягів виробництва); 

- мінімізація дебіторської заборгованості за рахунок передоплати замовни-
ками за укладеними договорами, підтримання балансу між дебіторською 
та кредиторською заборгованістю;  

- диверсифікація виробництва; 
- комплексна механізації та автоматизації виробничих процесів; 
- впровадження нової більш продуктивної техніки, удосконалення технології 

та організації виробництва; 
- більш активне використання механізмів лізингу та оренди обладнання для 

оновлення та модернізації технологій; 
- передача в оренду будівель, машин, устаткування по безперспективним 

виробництвам; 
- більш повне використання наявної робочої сили; 
- зростання продуктивності праці; 
- підвищення рівня оплати праці (за рахунок цього можлива зміна вікової 

структури персоналу); 
- підвищення кваліфікації персоналу; 
- перегляду (уточнення) норм трудових витрат і тарифів; 
- скорочення частки накладних витрат за рахунок скорочення чисельності 

допоміжного персоналу, скорочення працівників, зайнятих на безперспек-
тивних виробництвах. 

Дотримання перерахованих заходів забезпечить можливість тривалого і ефек-
тивного ведення бізнесу та сприятиме підвищенню рівня фінансово-економічної 
безпеки на підприємстві. 

Висновки. Дослідження показали, що в сучасних економічних умовах особли-
во гостро стоїть проблема забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарю-
вання. Повноцінне та ефективне вирішення задач, що стоять перед підприємниць-
кими структурами, багато в чому залежить від результативності їх господарської 
діяльності, яку вони здійснюють в умовах невизначеного і конкурентного сере-
довища, під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Керівники підпри-
ємства, його структурних підрозділів та служб, менеджери повинні приділяти 
велику увагу цьому питанню, враховуючи фінансову безпеку при розробці гене-
ральної фінансової стратегії підприємства. 

Технологія управління фінансово-економічною безпекою повинна забезпечи-
ти фінансову стабільність підприємства, вчасне попередження та приймання 
адекватних заходів щодо усунення складнощів у його діяльності. 

Фінансово-економічна безпека є однією з важливих складових забезпечення 
економічної безпеки підприємства. Виходячи з вищевикладеного матеріалу, по-
дальшого дослідження потребують питання щодо розробки концепції забезпе-
чення економічної безпеки на підприємствах, зокрема її фінансової складової. 
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Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІМІДЖУ 
ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ 

 
У статті на засадах системного аналізу існуючих підходів до визначення структурних 

елементів іміджу підприємств обґрунтовано елементи іміджу підприємств сфери послуг. За-
пропонована класифікаційна ознака факторів, що впливають на формування іміджу підпри-
ємства сфери послуг за групами суб’єктів взаємодії. 

Ключові слова: імідж підприємства, елементи іміджу, фактор, сфера послуг, суб’єкти взаємодії. 

В статье на основе системного анализа существующих подходов к определению струк-
турных элементов имиджа предприятий обосновано элементы имиджа предприятий сферы 
услуг. Предложен классификационный признак факторов, влияющих на формирование 
имиджа предприятия сферы услуг по группам субъектов взаимодействия. 

Ключевые слова: имидж предприятия, элементы имиджа, фактор, сфера услуг, субъекты взаи-
модействия. 

Based on a systemic analysis of existing approaches to the definition of structural elements of 
the image of the companies, the article contains a substantiation of elements of the service company 
image. The paper suggests classification criterion for factors influencing the formation of the image 
of the service industry enterprise according to the groups of interacting subjects. 

Keywords: company image, elements of the image, factor, service industry, subjects of interaction. 

В сучасних ринкових умовах, які характеризуються загостренням конкурент-
ної боротьби майже в усіх сферах бізнесу, перед підприємствами постає важливе 
завдання пошуку шляхів формування ефективного механізму управління. Одним 
із дієвих інструментів стратегічного управління, що набуває все більшої популя-
рності, є імідж підприємства. Імідж впливає на результативність господарської 
та економічної діяльності, успішність стратегічного розвитку, ефективність та 
стабільність функціонування в мінливому середовищі. Особливої актуальності 
формування та управління іміджем набуває для підприємств сфери послуг, що 
пов’язано, насамперед, зі специфікою послуги, як особливого виду товару, особ-
ливою роллю споживачів та персоналу підприємства у формуванні його іміджу. 
Останнім часом саме імідж стає вирішальним фактором конкурентної боротьби між 
підприємствами сфери послуг, а споживачі обирають виробника послуг здебільшо-
го спираючись на його імідж. Тому проблеми формування та управління іміджем 
підприємств, в тому числі у сфері послуг, набувають все більш актуальності. 

Теоретичні та практичні аспекти управління іміджем розглядали вітчизняні 
та закордонні науковці такі, як Н. В. Андерс, Б. Джи, Г. Даулинг, И. Ансофф, 
Л. В. Чубукова, Н. А. Патутіна, Я. В. Лісун, Т. В. Пархоменко, О. О. Ястремська, 
А. П. Яковенко, В. А. Рєшєтняк, Є. А. Блажнов, В. Я. Заруба, М. В. Томілова, 
І. В. Альошіна, О. Е. Бінєцький, С. М. Ілляшенко, А. В. Колодка, Д. Ю. Нагаів-
ська та інші. Проте, подальшого дослідження потребують питання, пов’язані 
з визначенням структури іміджу та факторів, які впливають на його формування. 

Метою статті є визначення складових елементів та структури іміджу під-
приємства, факторів та параметрів, які впливають на формування іміджу підпри-
ємства, з урахуванням специфіки сфери послуг.  

Імідж підприємства сфери послуг – це відносно стійке, емоційно забарв-
лене, уявлення образу підприємства, сформоване на основі особистого досвіду 
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та отриманої інформації про його реальні, декларовані та очікувані якості, хара-
ктеристики та показники, які мають економічну, соціальну та іншу значимість 
для суб’єктів взаємодії. Імідж є цілісним образом підприємства, що складається 
з певних елементів. З метою формування та ефективного управління іміджем 
підприємства необхідно чітко ідентифікувати елементи та уявляти структуру 
іміджу. Аналіз літературних джерел показав, що не дивлячись на достатню кіль-
кість напрацювань з цього питання, досі не існує загальноприйнятої точки зору 
на визначення елементів та структури іміджу підприємства. 

Так, на думку М. В. Томілової [1] імідж підприємства має ієрархічну структуру 
та складається з наступних елементів: імідж товару (функціональна цінність това-
ру та додаткові послуги), імідж споживача (стиль його життя, суспільний статус 
та характер), внутрішній імідж (культура організації та психологічний клімат 
в колективі), імідж керівника (зовнішність, вербальна та невербальна поведінка, 
соціально-демографічна приналежність, вчинки, психологічні характеристики), 
імідж персоналу (компетентність, культура, соціально-демографічні характерис-
тики), візуальний імідж (архітектура, дизайн приміщень, зовнішній вигляд пер-
соналу,  елементи фірмового стилю),  соціальний імідж,  бізнес-імідж (ділова ре-
путація, показники ділової активності).  

А.  П.  Яковенко [2]  розглядає структуру іміджу підприємства як поєднання 
внутрішнього та зовнішнього («імідж у споживача», «бізнес-імідж», «імідж для 
держструктур», «соціальний імідж») іміджів. Крім цього, виділяє фактори, які 
впливають на формування кожного елементу іміджу.  

І. В. Альошіна [3] стверджує, що імідж повинен бути різним для різних груп 
суспільства, тому виділяє імідж для міжнародної спільноти, імідж для партнерів, 
імідж для держструктур,  імідж для фінансового співтовариства,  імідж для пер-
соналу, імідж для суспільних організацій, імідж для місцевих громад, імідж для 
споживачів, тобто, імідж підприємства розуміє як його образ в уявлені суспіль-
них груп.  

Л. В. Чубукова [4] уточнює, що імідж підприємства є сукупністю уявлень сприй-
маючих груп, а іміджеутворюючі елементи формуються для кожної групи окремо.  

О. Е. Бінєцький [5] вважає елементами іміджу підприємства різні параметри, 
які поєднує в наступні блоки: історико-концептуальний, політичний, соціаль-
ний, фінансовий, управлінський (професійний), комунікаційний, стилістичний, 
товарний, науково-дослідницький (інноваційний), афективний. Цільові аудиторії 
автор поєднує у внутрішню та зовнішню групу.  

А.  В.  Колодка,  С.  М.  Ілляшенко [6] трактують корпоративний імідж як «син-
тез уявлень про організацію різних груп громадськості» та виділяють корпора-
тивний імідж для споживачів, партнерів, персоналу, міжнародних організацій, 
місцевої громадськості, громадських організацій, фінансових структур, держав-
них структур.  

Спираючись на вищезгадані підходи, можна зробити висновок, що за сучас-
них умов не існує чіткого розмежування між структурними елементами, які 
складають цілісний імідж підприємства та компонентами, які впливають на уяв-
лення про підприємство та формують імідж підприємства різними суб’єктами 
взаємодії. 

Отже, існує два підходи до визначення складових та структури іміджу під-
приємства: перший (І. В. Альошіна, А. В. Колодка, С. М. Ілляшенко) базується 
на виділенні елементів іміджу з точки зору уявлення підприємства суспільними 
групами та суб’єктами взаємодії з підприємством; другий (О. Е. Бінєцький, 
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А.П. Яковенко, М. В. Томілова) базується на тому, що структурними елемента-
ми цілісного іміджу підприємства вважають параметри та критерії, які вплива-
ють на формування уяви про підприємство у суб’єкта взаємодії, при цьому деякі 
фахівці, серед них М. В. Томілова, структурними елементами вважають локальні 
іміджі, такі як імідж товару, імідж керівника, імідж споживача та інші. 

Але існують і інші підходи, так, Л. В. Чубукова при досліджені структури імі-
джу підприємства робить спробу імідж сформований групами суб’єктів взаємо-
дії розглянути у взаємозв’язку з параметрами, характеристиками та іншими по-
казниками, які впливають на формування цілісного іміджу підприємства. Але 
чіткого розмежування структурних елементів іміджу та факторів і параметрів, 
які сприяють формуванню цілісного іміджу підприємства не проводить. 

Спираючись на проведене дослідження літературних джерел, розглянувши 
чисельні підходи до визначення складу та структури іміджу підприємства, мож-
на дійти висновку, що в цілому імідж підприємства необхідно розглядати як си-
нтез уявлень про підприємство, сформований в різних групах суб’єктів взаємодії 
з ним. Такий підхід ґрунтується на основній властивості іміджу – його багато-
гранності та множинності.  При цьому,  кількість груп суб’єктів взаємодії та їх 
склад будуть особливими для кожного конкретного підприємства, ці параметри 
можуть змінюватись в залежності від сфери діяльності, розміру підприємства, 
його організаційно-правової форми, форми власності та інших чинників. 
У зв’язку з цим не можливо сформувати універсальний склад та зміст іміджу,  
придатний для будь якого підприємства. Тобто для кожного підприємства зміст, 
структура та елементи іміджу будуть унікальними, властивими тільки йому, як 
власне обличчя. 

Підприємства сфери послуг мають специфічні особливості функціонування, 
враховуючи які, виділено наступні групи суб’єктів взаємодії з підприємством: 
власники, керівники, працівники підприємства, споживачі послуг, партнери, ор-
гани влади, суспільні організації, засоби масової інформації, населення. Відпові-
дно до зазначених груп суб’єктів взаємодії визначено наступні елементи іміджу 
підприємства сфери послуг (рис. 1): 

- імідж, який сформовано власниками підприємства; 
- імідж, який сформовано керівництвом підприємства; 
- імідж, який сформовано працівниками підприємства; 
- імідж, який сформовано споживачами послуг; 
- імідж, який сформовано партнерами (постачальниками, інвесторами, креди-

торами тощо); 
- імідж, який сформовано органами влади; 
- імідж, який сформовано суспільними організаціями; 
- імідж, який сформовано засобами масової інформації; 
- імідж, який сформовано населенням. 
Представники кожної групи формують уявлення про підприємство ґрунтую-

чись на отриману інформацію, враховуючи показники, характеристики, параме-
три,  які вважають значущими для себе.  Таким чином,  кожна група суб’єктів 
взаємодії формує імідж,  який є образом підприємства в уявленні членів даної 
групи. Цілісний імідж підприємства складається на основі синтезу іміджу, сфо-
рмованого в межах груп суб’єктів взаємодії. В середині кожної групи доцільно 
виділити власний набір іміджевих характеристик та окремі параметри і фактори, 
які обумовлюють уявлення членів групи про підприємство.  
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Рис. 1. Структурні елементи іміджу підприємств сфери послуг 
 (джерело: складено автором) 

 
Окрему увагу необхідно приділити розумінню таких понять як імідж товару, 

імідж споживача, імідж керівника, імідж персоналу, бізнес-імідж, візуальний 
імідж, імідж товару, імідж послуги, соціальний імідж, інші. В науковій літературі 
не існує однозначного трактування цих категорій у відношенні до загального 
іміджу підприємства. Деякі фахівці вважають їх елементами цілісного іміджу 
підприємства, інші науковці – параметрами, які характеризують та формують за-
гальний імідж підприємства. 

На наш погляд неоднозначність трактування пов’язана, насамперед, з дво-
якою природою цих явищ, які потрібно розглядати в двох аспектах: 

1) по відношенню до іміджу підприємства в цілому та іміджу , сформованому 
в межах певних груп взаємодії – це утворюючі імідж фактори; 

2) відокремлено – це певний підвид локального іміджу, який в свою чергу має 
власні іміджеутворюючі параметри. 

Так, наприклад, імідж споживача послуг можливо розглядати як самостійний 
локальний вид іміджу. Параметрами та характеристиками, які впливають на його 
формування є стиль життя, суспільний статус, місце проживання, зовнішність, ма-
теріальний та фінансовий стан споживача послуги. В свою чергу сформований 
імідж споживача послуги впливає на формування іміджу в межах груп суб’єктів 
взаємодії та цілісного іміджу підприємства.  При цьому,  в різних групах суб’єктів 
взаємодії імідж споживача послуг матиме не однакову значущість. Так, імідж спо-
живача послуг досить суттєво впливає на формування уявлення про підприємство 
споживачами послуг та персоналом підприємства, для інших груп суб’єктів взаємо-
дії може враховуватись, але не матиме вирішального значення (рис. 2). 
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Рис. 2. Формування локального іміджу споживача послуг  
(джерело: складено автором) 

 
Необхідним та важливим завданням в процесі формування та управління імі-

джем підприємства є визначення факторів, які впливають на його імідж. Ці пи-
тання достатньо опрацьовані науковцями, які в своїх працях розглядають факто-
ри, параметри, характеристики, показники, які є визначальними для формування 
іміджу підприємства. 

Так, Я. В. Лісун, Т. В. Пархоменко виділяють зовнішні та внутрішньо-організа-
ційні фактори в залежності від мікро-  та макросередовища підприємства [7].  
Д. Ю. Нагаівська розглядає дві групи факторів – зовнішнього та внутрішнього сере-
довища [8]. О. О. Ястремська пропонує фактори, які впливають на формування імі-
джу підприємства, розглядати в межах об’єктивної, обумовленої результатами 
господарської діяльності й використання ресурсів підприємства, та суб’єктивної, 
яка характеризується уявленнями про підприємство суб’єктами взаємодії, скла-
дових іміджу підприємства [9]. Н. А. Патутіна виділяє низку загальних іміджеу-
творюючих факторів, значущих для різних цільових аудиторій: споживачів, пар-
тнерів, державних та муніципальних структур, регіональних груп громадськості, 
персоналу [10]. 

Узагальнюючи теоретичні напрацювання стосовно елементів іміджу та фак-
торів, які впливають на його формування, запропоновано їх розподілення за 
групами суб’єктів взаємодії з підприємством, враховуючи особливості сфери 
послуг. Суб’єкти кожної групи мають свої інтереси, цілі та очікування стосовно 
підприємства, отже для кожної групи значущими будуть різні параметри, на ос-
нові яких буде сформовано імідж підприємства. В табл. 1 виділено основні, най-
більш вагомі фактори впливу на формування іміджу підприємств сфери послуг 
для кожної групи суб’єктів взаємодії,  з урахуванням їх інтересів та очікувань.  
При цьому, імідж споживача послуг, імідж керівника, імідж персоналу, імідж 
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товарів та послуг розглядаються як фактори, що впливають на формування 
іміджу підприємства представниками певних груп суб’єктів взаємодії. 

Слід звернути увагу, що в деяких групах є специфічні, цікаві тільки даним 
суб’єктам фактори, наприклад, умови та забезпечення безпеки праці значущі для 
працівників підприємства, а інші фактори присутні в різних групах, але мають 
різний ступінь впливу на уявлення образу підприємства у тих чи інших 
суб’єктів. Наприклад, інформаційна відкритість в тій чи іншій мірі цікавить пар-
тнерів підприємства, органи влади, суспільні організації, засоби масової інфор-
мації та населення, імідж товарів та послуг – партнерів та споживачів, імідж ке-
рівника – персонал, партнерів, громадські та суспільні організації, засоби 
масової інформації. 

 
Таблиця 1 

Іміджеутворюючі фактори в межах групи суб’єктів взаємодії з підприємством 
Імідж, який сфор-

мовано в групі 
суб’єктів взаємодії 
з підприємством 

Коло інтересів та 
очікування пред-
ставників групи 

суб’єктів взаємодії 

Фактори, які впливають на формування імі-
джу в межах групи суб’єктів взаємодії, врахо-

вуючи їх інтереси та очікування 

1 2 3 
Імідж, який сформо-
вано власниками 
підприємства 

Ринкова вартість, 
прибутковість під-
приємства, рівень 
дивідендів та інших 
доходів 

Ефективність використання всіх видів ресурсів.  
Рівень прибутковості. 
Місія та стратегія. 
Показники ділової активності. 
Фінансовий стан 

Імідж, який сформо-
вано керівництвом 
підприємства 

Матеріальна вина-
города, кар’єрнє 
зростання 

Місія та стратегія підприємства. 
Рівень конкурентоспроможності 
Система взаємодії з власниками. 
Імідж споживача послуг 

Імідж, який сформо-
вано працівниками 
підприємства 

Оплата та умови 
праці, психологіч-
ний комфорт, соціа-
льна захищеність 

Система заробітної плати та соціального захисту. 
Умови та забезпечення безпеки праці. 
Морально-психологічний клімат в колективі. 
Можливість кар’єрного росту, підвищення ква-
ліфікації, отримання освіти. 
Організаційна культура. 
Імідж керівника 

Імідж, який сформо-
вано споживачами 
послуг 

Якісні послуги за 
прийнятними ціна-
ми 

Імідж товарів та послуг. 
Цінова політика та програми лояльності. 
Фірмовий стиль. 
Імідж персоналу. 
Імідж споживача послуг 

Імідж, який сформо-
вано партнерами  

Стабільне співробі-
тництво, виконання 
договірних зо-
бов’язань.  

Надійність та стабільність. 
Лояльність до партнерів. 
Інформаційна відкритість. 
Імідж керівника. 
Імідж персоналу. 
Імідж товарів та послуг 

Імідж, який сформо-
вано органами влади 

Вирішення суспіль-
них та соціальних 
завдань 

Дотримання законності та правопорядку. 
Кількість робочих місць. 
Екологічні аспекти діяльності. 
Соціальні аспекти діяльності, благочинність. 
Місія та стратегія. 
Інформаційна відкритість 

Імідж, який сформо-
вано суспільними 
організаціями 

Відповідно до своїх 
завдань та функцій 

Інформаційна відкритість. 
Імідж керівника. 
Імідж персоналу. 
Інші в залежності від цілей, завдань та функцій 
організації 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 

Імідж, який сформо-
вано засобами масо-
вої інформації 

Висвітлення власної 
точки зору широким 
верстам населення 

Інформаційна відкритість. 
Імідж керівника. 
Імідж персоналу. 
Інші в залежності від цілей, завдань та функцій 
організації 

Імідж, який сформо-
вано населенням 

Позитивний вплив ре-
зультатів діяльності 
підприємства на різні 
сфери суспільного 
життя  

Роль підприємства в економічному, соціаль-
ному та культурному житті суспільства. 
Дотримання законності та правопорядку. 
Кількість робочих місць. 
Екологічні аспекти діяльності. 
Соціальні аспекти діяльності, благочинність. 
Роль та місце на ринку товарів та послуг. 
Інформаційна відкритість 

Джерело: складено автором на підставі [6–9]. 
 
Висновки. Імідж підприємства сфери послуг досить складний об’єкт управ-

ління, що потребує системного дослідження його структури, яка складається 
із взаємопов’язаних елементів. Імідж підприємства сфери послуг є синтезом 
іміджу сформованого в межах груп суб’єктів взаємодії з підприємством (влас-
ників, керівників, персоналу підприємства, споживачів послуг, партнерів, орга-
нів влади, суспільних організацій, засобів масової інформації та населення). Для 
кожної групи необхідно виділяти фактори та параметри, які впливають на 
сприйняття образу підприємства представниками групи, що дозволить сформу-
вати механізм ефективного управління іміджем підприємства. 
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Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича 

КОНЦЕПЦІЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
В ФОКУСІ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ 

 
У статті визначено концептуальні основи вивчення впливу факторів на розвиток регіо-

нальної економіки з необхідністю посилення їх регулюючої функції. Здійснено систематиза-
цію основних підходів до формування концепції факторів розвитку регіональної економіки. 
Обґрунтовано необхідність дослідження факторних впливів на розвиток регіональної еконо-
міки з позиції їх взаємозв’язку та виникненням екстернальних ефектів.  

Ключові слова: розвиток регіональної економіки, концепція факторів, множинні факторні 
впливи, екстернальні ефекти. 

В статье определены концептуальные основы изучения влияния факторов на развитие 
региональной экономики с необходимостью усиления их регулирующей функции. Проведе-
на систематизация основных подходов к формированию концепции факторов развития ре-
гиональной экономики. Обоснована необходимость исследования факторных влияний на 
развитие региональной экономики с позиции их взаимосвязи и возникновения экстерналь-
ных эффектов. 

Ключевые слова: развитие региональной экономики, концепция факторов, множественные фа-
кторные влияния, экстернальные эффекты. 

The article formulates the conceptual framework for studying the impact of factors upon the 
regional economy development with the necessity for reinforcing the regulatory function of such 
factors. The paper contains the systematization of major approaches to the formulation of the 
conception of regional economic development factors. It further provides a substantiation for the 
necessity to research factors impact upon regional economic development from the perspective of 
their interconnectedness and emergence of external effects. 

Keywords: regional economic development, conception of factors, multiple impacts of factors, 
external effects. 

Однією з важливих ознак регіональної економіки постає її дисипативність. 
Вона означає, що економіка як система перебуває в стані постійної мінливості та 
безперервно взаємодіє із зовнішнім середовищем при одночасному збереженні 
своїх загальних характеристик у силу базової стійкості. Процеси розвитку регіо-
нальної економіки є значно залежними від різномасштабних факторних впливів, 
які проявляються з відповідною силою, характером, мають свою просторово-
часову відмінність. Це означає, що в один період часу їх вплив набуває одних 
ознак, проте в інший часовий відрізок він може трансформуватись у складній 
взаємозалежності з іншими факторними детермінаціями. Складність факторних 
впливів на розвиток регіональної економіки як системи вимагає обґрунтування 

                                                
Ó Антохов А. А., 2015 
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відповідної концепції факторів – як у теоретико-методологічному, так і прикла-
дному сенсі. 

Дослідження факторних впливів на розвиток регіональної економіки зали-
шається актуальним предметом досліджень вітчизняних вчених. Існує чимало 
напрацювань щодо систематизації й характеристики окремих груп факторів із 
виявленням їх специфіки в регіональному розрізі. Прикладом цьому – праці 
О. Амоші, В. Геєця, М. Долішнього, Б. Заблоцького, С. Злупка, О. Крайник, 
І. Михасюка, С. Писаренко, У. Садової, Ю. Стадницького, О. Шаблія, Л. Шев-
чук, С. Шульц та ін. Актуальність обраної теми дослідження доводить потреба 
вдосконалення методологічних основ формування концепції факторів розвитку 
регіональної економіки з виділенням нових, більш прогресивних підходів. 

Метою статті є наукове обґрунтування та характеристика основних підходів 
до дослідження факторних впливів на розвиток регіональної економіки. Цілями 
при цьому будуть: 

- розкриття концептуальних основ вивчення впливу факторів на розвиток ре-
гіональної економіки з потребою посилення їх регулюючої функції; 

- систематизація підходів до формування концепції факторів розвитку регіо-
нальної економіки; 

- обґрунтування потреби дослідження факторних впливів на розвиток регіо-
нальної економіки з позиції їх взаємозв’язку та виникненням екстернальних 
ефектів.  

Фактор у класичному розумінні являє собою певну силу чи сукупність сил, 
умов чи причин, необхідних для здійснення будь-якого процесу (дії) [1, с. 46]. 
Концепція факторів розвитку регіональної економіки – основа комплексного ба-
чення множинності факторних впливів на дані процеси, які проявляються: 

1) відносно розвитку – діалектичний підхід дослідження факторних детермі-
націй; 

2) відносно регіональної економічної системи – системний підхід вивчення 
економічних процесів, способів організації ресурсного використання з відобра-
женням на комерційних та інших результатах; 

3) відносно формування нових викликів розвитку регіональної економіки 
в контексті потреби інтелектуалізації суспільства та можливого переходу до тех-
нолого-сингулярного етапу – прогресивно-еволюційний підхід вивчення фактор-
них детермінацій. 

Таким чином, формування концепції факторів розвитку регіональної еконо-
міки в сучасних умовах інтелектуалізації суспільства, можливого його переходу 
до технолого-сингулярного етапу дасть змогу не лише стимулювати, підтриму-
вати такі процеси (шляхом непрямого факторного впливу), але й розуміти взає-
мовплив регіональної економіки й інтелектуальної діяльності суспільства. 

Концепція факторів у першу чергу повинна дозволяти визначати пріоритети, 
найбільш ефективні способи впливу на розвиток регіональної економіки. Тому 
в теоретичному сенсі важливо не просто систематизувати численні фактори з 
розумінням їх найбільш типових ознак, але й обґрунтувати, котрі з них можуть 
слугувати потужними регуляторами процесів економічного зростання. У зв’язку 
з цим виділення й характеристика факторів має здійснюватись з акцентом на їх 
регулюючу функцію.  
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У вітчизняній науці вивчення факторних впливів на розвиток регіональної 
економіки досить часто передбачає дослідження системи факторів з виділенням 
серед них найбільш негативних (табл. 1). Можна сказати, що це перший спосіб 
формування концепції факторів – з точки зору їх деструктивності (руйнування 
усталеної системи взаємозв’язків), потреби першочергово нівелювання їхньої дії 
або способів впливу (підвищення стійкості системи). Очевидно, такі напрацю-
вання є важливими. Для українських реалій, коли гострі соціальні, економічні, 
інші проблеми вирішуються за крайньої необхідності, в умовах постійного бра-
ку бюджетних коштів, виділення найбільш «критичних загроз» є доцільним. 
Як приклад, у дослідженні О. Федосеєвої такими деструктивами, «з точки зору 
потреб структурної модернізації та адаптації економіки регіонів України», виді-
лено [2]: вичерпання поточних конкурентних переваг галузей економіки регіо-
нів, орієнтованих на зовнішній попит, унаслідок подорожчання імпортованих 
енергоресурсів; недостатній рівень використання інноваційного потенціалу як 
головного чинника адаптаційних можливостей економіки та зміцнення конку-
рентоспроможності; відсутність ефективних механізмів перерозподілу капіталу 
від традиційних до науково- та технологічно-містких секторів економіки.  

 
Таблиця 1 

Головні способи досліджень факторних впливів  
на розвиток регіональної економіки 
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ІІІ. Виділення факторів-сти-
муляторів підвищення конку-
рентоспроможності, іннова-
ційного розвитку, модернізації 
тощо 

ІV. Визначення множинного 
взаємозв’язку факторних 
впливів з характерними екс-
тернальними ефектами 
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Джерело: складено автором. 
 
У праці С. Козловського головними руйнуючими розвиток регіонів та їх 

економіки факторами визначено: загальний депресивний стан економіки і не-
обхідність фінансової підтримки ряду господарських суб’єктів; нерівномірність 
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соціально-економічного розвитку міст та районів, які вимагають надання дота-
цій територіям,  що не забезпечують власну дохідну базу бюджету;  низький рі-
вень матеріального забезпечення працівників бюджетної сфери, пенсіонерів, 
студентів; стале безробіття; незадовільний стан навколишнього середовища [3]. 

Таким чином, за першим напрямом вчені зосереджують увагу на прикладних 
проблемах, без формування методологічної основи факторного впливу, в котрій 
виявляється ймовірнісна множина діючих і прихованих факторів. На наше пере-
конання, перший підхід формування концепції факторів розвитку регіональної 
економіки має право на життя та може бути ефективним, але якщо головні де-
структиви виділяються не лише з позиції потреби їх нагального вирішення, але 
й подальшої наслідковості нівелювання їхньої дії. Для прикладу, деструктив не-
обхідності цільової державної фінансової підтримки низки суб’єктів господарю-
вання, яка в реальності часто відбувається на суб’єктивних засадах, можна 
трансформувати у позитивний фактор через наукове обґрунтування її доціль-
ності. Таке обґрунтування може передбачати визначення обсягів та характеру 
фінансування тих суб’єктів, які виконують умови соціальної відповідальності 
бізнесу (в тому числі відносно свого персону й належної оплати його праці), 
активізують інноваційну діяльність. Відтак надалі дані суб’єкти за умов наро-
щування інноваційного потенціалу можуть стати прикладом наслідування для 
інших підприємств, слугуватимуть потужним каталізатором формування розви-
неного бізнес-середовища. 

Перший підхід у науковому сенсі є потрібним з метою послаблення соціаль-
ної напруги. Водночас у цьому вбачається серйозна загроза. Постійна практика 
вирішення гострих конфліктних питань, як от масове безробіття, незадовільні 
умови (безпека) праці, відсутність соціальних гарантій, труднощі ведення ма-
лого і середнього бізнесу тощо, насправді демотивують владу до пошуку управ-
лінських рішень, спрямованих на причини економічної стагнації чи занепаду. 
Вирішення тих соціальних питань, які викликають найбільший осуд суспільства, 
не веде до межі конфліктної ситуації, коли населення проявляє свою позицію 
і в формі масових страйків тисне на владу з метою реалізації нею більш ефекти-
вних рішень. Послаблення конфліктних ситуацій веде до соціальної апатії, що, 
на думку багатьох фахівців, є вигідним для сучасної влади. Водночас траєкторію 
розвитку регіонів змінюють кризи [4, с. 7]. Тому кризові явища в конфліктоген-
ній площині часто є потрібними, адже слугують рушієм подальших прогресив-
них змін – через вимушені мобілізацію ресурсів, переосмислення підходів до ор-
ганізації економічного, суспільного життя, ціннісно-ментальні трансформації. 

Поширений також підхід до дослідження факторних детермінацій за ознакою 
просторової приналежності (див. табл. 1). Розподіл факторів на мега- (глобаль-
ні), макро- (національні), мезо- (регіональні), мікро- (субрегіональні, локальні) 
дає важливу перевагу –  розуміти,  на які з них регіон,  в особі місцевих органів 
державної влади, територіальних громад, може реально впливати, здійснюючи 
таким чином опосередковане регулювання процесів економічного розвитку. 
Фактично просторове масштабування факторного впливу передбачає розробку 
факторної моделі регіонального розвитку. Як приклад використання даного під-
ходу, – праця В. Реутова. Факторну модель регіонального розвитку вчений про-
тиставляє ринковій, використання котрої «переконало в неміцності і недостатній 



ISSN 2312-6779. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 9 (1), 2015 

 101 

ефективності концепції саморегулювання регіонального розвитку, що вимагає 
введення в національну практику регіонального розвитку цілісної системи 
принципів регулювання». У факторній моделі вчений окремо виділяє загально-
системні фактори (економічні, соціальні, політичні, екологічні) і фактори як 
джерела росту регіону (природно-ресурсні, «трудові», інноваційні, інвестиційні 
ресурси, ресурси попиту) [5].  

Підхід до вивчення факторних детермінацій за ознакою просторової прина-
лежності одразу «відкидає» можливості регіону впливати на прояви окремих 
факторів, які спричинені системами вищого порядку. Сучасні реалії спростову-
ють цей факт. Регіони постають потужними агентами розвитку національної 
економіки. Їх висока автономність у забезпеченні власного розвитку через фор-
мування самодостатніх економічних систем, які мають більш самостійні міжна-
родні (транскордонні) торговельні зв’язки, робить можливим їх потужне лобі на 
загальнодержавному рівні. Тому розвиток регіональної економіки може слугу-
вати потужним рушієм національних економічних прогресивних змін, проте за 
умов орієнтації першої на інноваційні ідеї, що можуть бути впроваджені у шир-
ших просторових масштабах. Окрім того, можливості перетворення зовнішніх 
негативних детермінацій у внутрішні регулятори надає процес інтерналізації. 
Це також розширює можливості регіонів впливати на характер факторних дете-
рмінацій вищого просторового рівня. 

Досить «адаптативним» до поточних вимог наукових досліджень є ще один 
напрям вивчення факторних детермінацій розвитку регіональної економіки – 
з  позиції їх стимулювання підвищення конкурентоспроможності регіону, забез-
печення його інноваційного розвитку, модернізації. Для різних періодів еконо-
мічного розвитку України та її регіонів ставились різні цілі – перехід до ринко-
вого типу відносин, перехід до економіки знань (коли наука перетворюється 
у безпосередню продуктивну силу суспільства [6, с. 81]), забезпечення іннова-
ційного прориву, модернізації, інформатизації тощо. Сьогодні вкотре актуалі-
зується контекст досліджень в умовах реалізації адміністративно-територіальної 
реформи в України. Залишаються актуальними дослідження процесів сталого 
розвитку. У контексті виділення факторів розвитку регіональної економіки 
в умовах переходу до ринку показовим є дослідження В. Павлова, який виділяв 
4 основні групи чинників – державна регіональна політика; чинники, що реалі-
зують економічні відносини в регіоні (ринкова трансформація); природно-ре-
сурсний та виробничий потенціал регіону; організаційно-управлінські чинники 
[7, с. 18–19]. Фактично всі вони залишаються актуальними і в нових умовах, 
проте з принциповою відмінністю – посиленням значимості людського потенці-
алу та інформаційного чинника. Надалі в контексті слідування цілям переходу 
до економіки знань, модернізації, інноваційного вектору розвитку вчені почали 
обґрунтовувати потребу підтримки інституцій, форм, процесів, які повинні бути 
головними стимуляторами розвитку економіки регіонів. Найчастіше це класте-
ри, наявні підприємства, їх мережа та рівень інтеграції, людський капітал, інно-
вації, інституційний потенціал, структура економіки, інфраструктура, інвесту-
вання, інтернаціоналізація, геополітичне розташування [8, с. 14; 9, с. 6; 10, с. 231; 
11–13]. Нині всі ці декларовані пріоритети модернізації, інноваційного прориву, 
переходу до економіки знань залишаються примарним невтіленням у життя, а їх 
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вибіркові ознаки є стихійно набутими – завдяки високій адаптативності еконо-
мічно активного населення України до глобальних викликів. Постає необхід-
ність окреслення більш реальних векторів подальшого розвитку регіонів та їх 
економік. Тому дослідження факторів з позиції їх стимулятивного характеру має 
бути наразі спрямованим на: 

- солідаризацію суспільства – за економічними, соціальними, духовними ін-
тересами; 

- ресурсну мобілізацію – з включенням резервів в економічні процеси,  вико-
ристанням ресурсів за призначенням (жодні корупційні механізми є неприпус-
тимі); 

- забезпечення інноваційного прориву, відчутного в глобальних масштабах.  
Доволі прогресивним є спосіб дослідження факторного впливу на основі 

виявлення їх взаємозв’язку з відповідними екстернальними ефектами (4-й спо-
сіб, представлений у табл. 1). У теоретико-методологічному сенсі при формулю-
ванні концепції факторів важливо більше заглибитись не стільки в систематиза-
цію факторів за відповідною ознакою та їх вплив на розвиток регіональної 
економіки, скільки в їх взаємну обумовленість. Фактично сили, рушії, дії стають 
факторами лише під впливом тих чи інших законів або закономірностей розвит-
ку,  тобто самі вимагають особливих умов існування [14, с.  221]. Відтак на фоні 
численних досліджень факторних детермінацій недостатньо проробленими за-
лишаються питання впливу тих факторів, яким властива нерівномірність і зміни 
залежно від конкретних обставин, що вимагає від органів влади відповідного 
моніторингу ситуації та вироблення механізмів належного реагування [15]. 

Отже, формування концепції факторів розвитку регіональної економіки по-
винно мати належну методологічну основу. З-поміж основних підходів тради-
ційним залишається вивчення факторів з позицій їх деструктивності, стимуля-
тивності, просторової вимірності. Водночас слід розуміти, що фактор має бути 
потужним регулятором процесів економічного зростання в регіонах. Тому ак-
туалізується підхід до вивчення факторних детермінацій з позиції їх взаємо-
зв’язку, виникнення між ними екстернальних ефектів. Даний підхід повинен 
стати основним у сучасних умовах інтелектуалізації суспільства та підвищення 
ролі в даних процесах розвитку регіональної економіки. 
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 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 
НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІННЯ 

СФЕРОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ 
 

У статті розглянуто основи управління сферою фізичної культури та спорту з позицій  
забезпечення людського розвитку; проаналізовано існуючу структуру управління цієї сфери 
в Україні; визначено вплив державних та недержавних організацій на розвиток фізичної 
культури та спорту. 

Ключові слова: людський розвиток, спорт, фізична культура, управління, система. 

В статье рассмотрены основы управления сферой физической культуры и спорта с пози-
ций обеспечения развития общества; проанализирована существующая структура управле-
ния этой сферой в Украине; определено влияния государственных и негосударственных 
организаций на развитие физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: развитие общества, спорт, физическая культура, управление, система. 

The article investigates the bases of management of the physical culture and sport sphere from 
the perspectives of society development assurance. The paper provides an analysis of the existing 
structure of management of this sphere in Ukraine, defining influences of the state and non-state 
organizations on development of physical culture and sport. 

Keywords: development of society, sport, physical culture, management, system. 

Людський розвиток – це процес зростання людських можливостей за рахунок 
тривалого та здорового життя, рівня освіченості, користування політичними 
й економічними свободами, правами людини та суспільною повагою до особис-
тості. Його складовою є необхідність ведення здорового способу життя.  

У цьому контексті особлива увага приділяється питанням визначення інсти-
туційних умов та базових інститутів такого типу розвитку, зокрема, дослідженню 
інститутів управління сферою фізичної культури та спорту, як головного чинника 
людського розвитку в сучасних умовах.  

Результати досліджень свідчать, що основна спрямованість в діяльності спор-
тивних організацій в перші два десятиліття ХХІ ст. пов'язана з підвищенням уваги 
більшості держав до спорту вищих досягнень і масового спорту у зв'язку із де-
мографічними змінами у складі населення. Значні зміни в організації фізкульту-
рно-оздоровчої і спортивно-масової роботи безпосередньо пов'язані з питаннями 
поліпшення матеріально-спортивної бази та кадрового забезпечення, що у сучас-
них умовах є серйозною проблемою в Україні на всіх рівнях управління.  

Становлення концепції людського розвитку відбувалося на основі наукових 
розробок провідних вчених А. Сени, Т.-В. Шульца, Г.-С. Беккера, Е. Денісона, 
Дж. Мінцера, Л. Хансена, Дж. Кендріка та ін. Певний внесок у дослідження 
проблем людського розвитку здійснили українські та російські вчені,  а саме:  
Л. Шевченко, О. Гриценко, Т. Камінська, В. Автономов, Д. Богиня, О. Грішнова, 
А. Докторович, Е. Лібанова, В. Марцинкевич, В. Мандибура, С. Мочерний, 
А. Чухно та ін. Проблеми управління сферою фізичної культури і спорту дослі-
джувались у роботах таких учених, як Е. Вільчковський, Л. В. Волков, Т. Круце-
вич, Л. Сергієнко, Б. Шияна, О. Вацеба [1] та ін. Поряд з цим й досі залишається 
багато невирішених питань, пов’язаних із окремими аспектами людського роз-
витку,  зокрема,  з управлінням сферою фізичної культури і спорту,  як головної 
передумови людського розвитку. 

                                                
© Саричев  В. І., 2015 
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Метою даної статті є систематизація теоретичних основ й переосмисленням 
ролі та місця органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських 
організацій та установ у розвитку галузі фізичної культури і спорту, як чинників 
людського розвитку. 

Таким чином, ця галузь є організованою відкритою ієрархічною соціально-
економічною системою, яка складається із взаємопов’язаних елементів. Управ-
ління її розвитком, з позицій діяльнісного підходу, можна визначити як цілесп-
рямований, систематичний, організуючий, координуючий та контролюючий 
вплив з боку системи органів управління на галузь фізичної культури та спорту 
з метою підвищення ефективності її функціонування, задоволення потреб дер-
жави, суспільства та окремих громадян у фізичній культурі та спорті. 

Головною метою розвитку фізичної культури і спорту в Україні та світі є підви-
щення рівня фізичної активності і дієздатності населення та зростання «капіталіза-
ції» людського ресурсу. При цьому особлива увага приділяється ресурсному забез-
печенню мети розвитку та узгодженню дій виконавців і адміністраторів. 

Підтримка сфери фізичної культури і спорту здійснюється за допомогою: 
прямого регулюванням – фінансуванням відповідних заходів і структур; непрямим 
регулюванням – через створення умов для ефективного функціонування фізкуль-
турно-спортивних структур і споруд. 

Фінансування розвитку цієї сфери здійснюється, відповідно до Закону України 
«Про фізичну культуру та спорт»  [2]  та ін.  актів,  зазвичай,  за рахунок коштів 
державного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених зако-
нодавством.  

 

 
Рис. 1. Фінансування сфери фізичної культури та спорту та соціальної сфери в Україні 

 за рахунок державного бюджету 
 (джерело: складено автором на основі [3]) 

 
Результати дослідження констатують нестійку динаміку фінансування як об-

сягів фінансування цих сфер, так і їх кореляцію. Така динаміка свідчить про не-
послідовність реформ та відсутність фінансового забезпечення розвитку. Крім 
того, слід зазначити, що ці показники не повністю відображують реальне стано-
вище, адже, частково зміна цих показників спричинена впливом інфляції.  

Виконання завдань розвитку фізичної культури та спорту ускладнювалося 
низкою причин, основною з яких є брак фінансування. Як правило, фінансові 
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ресурси складаються з членських внесків і витрачаються, насамперед, на потреби 
«спорту високих досягнень». 

В системі управління сферою фізичної культури та спорту виділяють наступні 
рівні управління: вищий рівень управління – Міністерство України у справах 
сім’ї, молоді та спорту, Національний олімпійський комітет України, Спортивний 
комітет України, Національні федерації з видів спорту, Центральні ради фізкуль-
турно-спортивних товариств (ФСТ), Всеукраїнський центр фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх» та ін.; рівень суб’єкта представляють структурні 
підрозділи з фізичної культури та спорту обласних держадміністрацій, обласні 
федерації з видів спорту, обласні ради ФСТ, обласні центри фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх» та ін.; районний, міський рівень – структурні під-
розділи з фізичної культури та спорту районних держадміністрацій або органів 
місцевого самоврядування для міст обласного значення, міські федерації з видів 
спорту, районні ради ФСТ, міські та районні центри фізичного здоров’я насе-
лення «Спорт для всіх», фізкультурні спортивні обладнання тощо. Але первинною 
(основною) організаційною ланкою управління фізичною культурою та спортом 
є спортивні клуби й колективи фізичної культури за місцем роботи і навчання, 
за місцем проживання, спортивними спорудами, базами та ін., де безпосередньо 
проводяться навчально-тренувальна робота і фізкультурно-оздоровчі заняття 
для населення різних соціально-демографічних груп. 

Ієрархія такого типу управління передбачає певну автономію управління на 
кожному рівні. В цілому, всі складові цієї системи можна поділити на державне 
та суспільне управління. Організаційні рівні управління сфери фізичної культури 
та спорту представлені у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Організаційні рівні системи управління сфери фізичної культури та спорту 
 Рівень управління Сфери впливу 

Державне управління, 
яке здійснюють органи 

публічної влади 
 

- розвиток високого спорту; 
- освіта та підготовка кадрів (менеджерів,  спортсменів)  у сфері фі-
зичної культури та спорту; 
- економічні важелі впливу (виділення коштів з державного бюдже-
ту, податкові пільги для спонсорів, спортивних закладів та ін.) 

Громадські організації 
фізкультурно-спор-

тивної спрямованості 

- створення нового та підтримка функціонування існуючого ком-
плексу спортивних послуг; 
- спонсорство розвитку фізичної культури та спорту 

Державний 
спортивний 

заклад 

- створення умов для заняття спортом; 
- «розвиток пріоритету» – «спорт для всіх» 

П
ід

пр
иє

мн
иц

ьк
і ф

і-
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ул
ьт
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но

-
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і о

рг
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Приватний 
спортивний 

заклад 

- отримання прибутку за рахунок надання конкурентоспроможних 
спортивних послуг 

Джерело: вдосконалено автором. 
 
Органами публічної влади здійснюється управління на рівні двох гілок влади: 

представницької та виконавчої. До органів публічної влади відносять: органи 
державної влади (міністерства, обласні управління, районні відділи) та органи 
місцевого самоврядування (сільські, міська та районні ради). 

Найвищим органом управління всіма сферами народного господарства є Пре-
зидент та Уряд країни, які складають виконавчо-розпорядчий орган держави 
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і забезпечують практичний розвиток сфери фізичної культури та спорту одно-
часно з розвитком інших сфер [4; 5].  

Національна рада з питань фізичної культури та спорту – консультативно-
дорадчий орган при Президентові України, працює під його керівництвом 
з метою підвищення ефективності державної політики у сфері фізичної культури 
та спорту. У своїй діяльності вона керується Конституцією та законами України, 
підзаконними актами Президента України, Кабінету Міністрів України тощо. 

Уряд країни затверджує положення про Міністерство, приймає постанови 
з актуальних питань розвитку фізичної культури і спорту, організує їх виконання 
і здійснює контроль за ходом виконання постанов та розпоряджень. 

Сфера фізичної культури та спорту України має у своєму складі велику кіль-
кість підсистем – організацій (установ), які можна поділити на дві групи: перша 
включає державні та самоврядні, а друга – громадські організації.  

Управляння сферою фізичної культури та спорту здійснюється на державних 
та громадських засадах. Державні органи управління, які впливають на розвиток 
фізичної культури та спорту, можна поділити за ознакою компетенції на три 
групи: органи загальної, відомчої та спеціальної компетенції. 

До першої групи належать такі, які у своїй діяльності розглядають та вирі-
шують питання розвитку сфери фізичної культури та спорту. Вони визначають 
повноваження інших органів управління цією сферою, а також питання міжгалу-
зевого характеру (будівництво спортивних комплексів, підготовки спеціалістів 
з фізичного виховання, спорту та ін.). До них належать Ради народних депутатів, 
на чолі з Верховною Радою України. Це вищий орган законодавчої влади, який 
приймає законодавчі акти, що регулюють розвиток фізичної культури та спорту 
в країні. У складі Верховної Ради є Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму, який вивчає проблеми функціонування цих сфер, бере участь 
у розробці рішень Ради, ініціює законопроекти та здійснює їх експертизу. 

Аналогічні функції виконують ради обласного, міського й районного рівнів. 
Крім того, Ради народних депутатів, обласні, міські та районні адміністрації 
формують склад та керують діяльністю відповідних управлінь, відділів – дер-
жавних органів спеціальної компетенції, які опікуються розвитком фізичної 
культури та спорту. 

Рішення місцевих Рад носять нормативний характер і є обов’язковими для 
виконання всіма організаціями, які функціонують на їх територіях. Змістом ро-
боти постійних депутатських комісій є розподіл бюджетних коштів, створення 
чи ліквідація комунальних установ, організацій, підприємств сфери фізичної 
культури та спорту. 

Другу групу державних органів, які беруть участь у розвитку сфери фізичної 
культури та спорту, складають органи відомчої компетенції – ряд міністерств та 
їх органи на місцях. Для керівництва в рамках міністерств утворені відповідні 
управлінські структури. Так, в системі Міністерства освіти і науки України діє 
комітет фізичної культури та спорту, який керує розвитком фізичної культури та 
спорту дітей, учнівської та студентської молоді. У підпорядкування обласних 
управлінь фізичної культури та спорту Комітету фізичної культури та спорту 
Міністерства освіти і науки України знаходяться, окрім навчальних закладів, 
дитячі спортивні школи. 

Третю групу органів державного управління складають органи спеціальної 
компетенції – Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, а на облас-
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них, міських та районних рівнях – управління, відділи, сектори відповідних 
державних адміністрацій.  

Міністерство забезпечує реалізацію державної політики з питань фізичної 
культури та спорту, несе відповідальність за їх розвиток, у межах своєї компете-
нції організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний 
контроль. 

До складу Міністерства входять відповідні департаменти: фізичної культури 
та неолімпійських видів спорту, олімпійського спорту; зі сприяння соціальному 
становленню молоді та ін. [6]. Міністерству підпорядковуються структурні під-
розділи з фізичної культури і спорту обласних й районних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування для міст обласного призначення. 

Очолює систему – Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх», який є державною бюджетною організацією для провадження 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності населення за місцем прожи-
вання та в місцях масового відпочинку і належить до групи державних органів 
спеціальної компетенції.  

У системі фізкультурного руху також функціонують недержавні громадські 
організації, які поділяються на керівні організації й ради фізкультурно-
спортивних товариств та первинні осередки. На сьогодні в Україні функціонує 
чотири товариства: «Україна», «Спартак», «Колос», «Динамо», які є масовими, 
самостійними та добровільними громадськими організаціями. 

Значну групу керівних громадських організацій складають Спортивні феде-
рації, які виконують завдання підготовки спортсменів, тренерів, суддів; забезпе-
чення успішних виступів на Олімпійських іграх, чемпіонатах Світу та Європи, 
інших змаганнях; соціального захисту спортсменів, тренерів; піклування про ве-
теранів; пропаганди видів спорту. 

Також до спортивних організацій України входять Національний олімпій-
ський комітет України, Національний комітет спорту інвалідів України, Націо-
нальний спортивний комітет України, Олімпійська Академія України, Українська 
спортивна асоціація, Всеукраїнська спортивна спілка школярів та Всеукраїнська 
спортивна спілка студентів.  

У ХХ столітті процеси глобалізації, стрімке зростання об’єму інформації, ін-
тенсифікація комунікацій, технологічний прогрес, поряд з умовами невизначе-
ності й ризику, поставили нові вимоги до управління (менеджменту), до органі-
зацій та співробітників, в тому числі – в сфері фізичної культури та спорту [6]. 

Популяризацію здорового способу життя, як ключового елементу концепції 
людського розвитку, здійснюють й міжнародні спортивні організації. Такі фіз-
культурно-спортивні об'єднання є громадськими організаціями, а їх членами 
є національні спортивні організації (в ряді випадків – міжнародні об’єднання, що 
мають відношення до галузі фізичного виховання, спорту, а також окремі особи).  

Міжнародні організації у сфері спорту виникли в ході тривалого процесу роз-
витку міжнародних відносин. Спочатку міжнародні спортивні відносини вира-
жалися, в основному, в двосторонніх контактах національних спортивних орга-
нізацій, що здійснювалися здебільшого у формі змагань. Спортивні зв'язки між 
країнами здійснювалися за допомогою договірних відносин у межах міжурядо-
вих угод про культурне і наукове співробітництво. Протоколи про спортивний 
обмін в таких угодах були складовою частиною угоди. 

Важливо звернути увагу на те, що Міжнародні спортивні федерації (МСФ) 
створюються і діють не тільки в цілях розвитку професійного спорту (спорту 
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високих досягнень), а й так званого «Спорту для всіх», «масового спорту» 
(в прямому сенсі масової фізичної культури). В статутах організацій містяться 
відповідні рядки: ФІФА – «сприяти розвитку гри в футбол будь-яким шляхом, 
який визнаний придатним ФІФА або її виконавчим комітетом»; ФІБА – «поши-
рення аматорського баскетболу у всьому світі»; ФІВБ – «сприяння розвитку 
волейболу в різних країнах» тощо.  

Державне управління розвитком галузі не може бути, по-перше, без контролю 
за функціонуванням галузі, а по-друге, за реалізацією програм розвитку. Отже, 
спорт можна розглядати як соціальну систему великої складності, що включає 
в себе декілька відносно самостійних підсистем і велику кількість організацій.  

Ринок спортивних послуг характеризується нестабільністю за більшістю по-
казників: низька активність населення щодо купівлі фізкультурно-спортивних 
послуг у зв’язку з його низькою купівельною спроможністю; рівень заробітної 
плати у сфері фізичної культури та спорту нижчий за середній по Україні, що 
дестимулює молодих людей розвиватися у спортивній галузі; найбільша кіль-
кість зайнятих у спортивній сфері є викладачами загальноосвітніх навчальних 
закладів,  можна також відзначити низький рівень заробітної плати і у цій сфері 
діяльності.  

Таким чином, створення інституційних умов для всебічного розвитку людини 
залишатися актуальним. На сучасному етапі людського розвитку зберігається 
необхідність всебічної підтримки сфери фізичної культури і спорту з боку дер-
жави та інших суб’єктів господарювання. При цьому для формування інститу-
ційних умов людського розвитку, на наш погляд, необхідно визначити вплив його 
базових інститутів (зокрема, міжнародних організацій), що є перспективою для 
подальших досліджень в цьому напрямку.  
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Полтавська державна аграрна академія 
 

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ПІД ЧАС 
КОНФЛІКТІВ У МАРКЕТИНГОВІЙ І РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті розглядаються етичні аспекти ділового спілкування під час конфліктів, що мають 

місце в маркетинговій і рекламній діяльності, досліджуються основні шляхи їх вирішення 
як на законодавчому рівні, так і на основі зміни концептуальних основ маркетингової діяль-
ності. Запропоновані підходи сприяють посиленню етичної складової ринкової діяльності.  

Ключові слова: маркетингова, рекламна діяльність, етика бізнесу, етичні принципи, етичний 
конфлікт, етичні цінності, суб’єкти маркетингової діяльності, етичні дилеми, ділове спілкування, 
нормативна культура, концепція соціально-етичного маркетингу, концепція маркетингу відносин, 
управлінський етичний тренінг, соціальний аудит, етичний кодекс. 

В статье внимание сосредоточено вокруг этических аспектов делового общения во время 
конфликтов, которые проявляются в маркетинговой и рекламной деятельности, исследова-
ны основные пути их решения как на законодательном уровне, так и путем изменения 
концептуальных основ маркетинговой деятельности. Предложенные подходы будут способ-
ствовать усилению этической составляющей рыночной деятельности. 

Ключевые слова : маркетинговая, рекламная деятельность, этика бизнеса, этические принципы, эти-
ческий конфликт, этические ценности, субъекты маркетинговой деятельности, этические дилеммы, 
деловое общение, нормативная культура, концепция социально-этического маркетинга, концепция 
маркетинга отношений, управленческий этический тренинг, социальный аудит, этический кодекс. 

The article concentrates on the ethical aspects of business communication in the time of 
conflicts that surface within marketing and advertisement activity, investigating the ways of their 
solution both on the legislative level and through the changes in conceptual framework of 
the marketing activity. Proposed approaches would contribute to the enhancement of the ethical 
constituent of the market activity. 

Keywords: marketing activity, advertising activity, business ethics, ethical principles, ethical conflict, 
ethical values, subjects of marketing activities, ethical dilemmas, normative culture, conception of social 
and ethical marketing, conception of relationship marketing, ethical management training, social audit, 
code of ethics. 

На сьогодні маркетинг як система ведення бізнесу в Україні перебуває на 
етапі становлення. Слід зазначити, що маркетинг впливає на всі сфери людської 
діяльності, свідомість і поведінку людини, й дедалі все більш відчутним є реагу-
вання маркетингу як системи на всі суттєві зміни в суспільстві. Реклама міцно 
ввійшла в сучасну дійсність, вона є частиною ринкового маркетингу, основна 
задача якої полягає в забезпеченні безперебійного збуту продукції. Реклама 
виконує подвійну роль : з одного боку доводить до споживачі інформацію, яка 
є необхідною для купівлі товару, з іншого – вона поєднуючи свою інформативність 
з переконливістю та навіюванням, здійснює на людину емоційно-психологічний 
вплив. Найбільш яскраво етичні принципи, що лежать в основі сучасного бізнесу, 
проявляються саме в сфері маркетингу,  так як через систему маркетингових за-
ходів налагоджується взаємодія з постачальниками, конкурентним середовищем, 
цільовими споживачами, конкурентними аудиторіями, партнерами, державними 
органами та суспільством у цілому, що закладає об’єктивні передумови до появи 
етичних конфліктів під час ділового спілкування. 

                                                
Ó Шупта І. М., 2015 
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У сучасній зарубіжній та вітчизняній науковій літературі дедалі більшу увагу 
привертають етичні сторони ділового спілкування, управління та маркетингу, 
що зосереджені навколо питань підвищення рівня культури, що сприяють міні-
мізації етичних конфліктів, які мають місце в маркетинговій і рекламній діяль-
ності. Окремим питанням етичних аспектів ділового спілкування під час конф-
ліктів у маркетинговій і рекламній діяльності приділялась увага в працях: 
Абабкової М. Ю., Віленіуса М., Воронкової В. Г., Малмеліна Н., Картаджайя Х., 
Колстера Т., Котлера Ф., Попокової Є. Г., Решетнікової І. Л., Романенко І. П., 
Сетіавана А.,  Суворіної А.  П.,  О’Шонессі та інших як зарубіжних,  так і вітчиз-
няних дослідників. 

Метою статті є дослідження етичних аспектів ділового спілкування під час 
конфліктів у маркетинговій і рекламній діяльності. 

Реклама продукції чи послуг діловій практиці оцінюється, перш за все з еко-
номічної точки зору, тобто головний акцент робиться на економічній функції 
реклами, а саме на збільшенні прибутку, зростанні ринкової ефективності. Рек-
ламу вважають важливим компонентом загальної структури ділової активності, 
який саме і стимулює споживання до рівня, котрий можна порівняти з рівнем 
виробництва. Об’єм рекламного медійного ринку в Україні в 2014 р. за даними 
Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК) знизився на 20 %, в 2015 р.  спад змен-
шиться та складе 1% [10]. 

Найбільше в 2014 р. постраждала преса – спад збільшився 33 %. Зовнішня 
реклама впала на 31 %, реклама в кінотеатрах – на 25 %, телебачення – на 20 %, 
радіо – на 15 %. Єдиним сегментом медійного ринку, який виріс, став інтернет – 
зростання на 3 %. Таким чином, рекламний медіаринок України втратив у наці-
ональній валюті в поточному році приблизно п’яту частину свого минулорічно-
го обсягу. За прогнозом ВРК, в 2015 р. Інтернет залишиться єдиним сегментом, 
який буде зростати на 9 %. Телебачення, радіо, реклама в кінотеатрах, за прогнозом, 
залишаться в межах обсягів 2014 року, зовнішня реклама зменшиться на 1 %, 
преса впаде на 16 % [10]. 

Спілкування завжди пов’язане з певним предметом спілкування, який визна-
чає сутність і специфіку спілкування. Існує спілкування інтимне, професійне, 
світське, ділове та ін. Предметом ділового спілкування виступає «діло», справа, 
коли співрозмовники взаємодіють з приводу конкретного «діла». Так, предме-
том ділового спілкування в контексті представленої статті є маркетингова і рек-
ламна діяльність. За оцінкою Американської асоціації маркетингу, маркетинг як 
філософія сучасного бізнесу визначає стратегію й тактику фірми в умовах кон-
куренції. Вона представляє собою орієнтовану на споживача виробничо-збутову 
діяльність, що забезпечує фірмі довгостроковий максимальний прибуток від 
реалізації її продукції» [13, с. 196]. 

Слід наголосити на тому факті,  що маркетингова та рекламна діяльність не 
повинні шкодити суспільству, відповідати, прийнятим у компанії принципам, 
стандартам у відповідності до чинного законодавства та розробленим кодексам 
ділової поведінки, чітко слідувати моралі, етичним нормам, бути відповідаль-
ною по відношенню до споживачів, громади й суспільства в цілому.  

Американський дослідник Р. Баумгарт наводить дані опитувань 1700 читачів 
журналу «Harvard Business Review – популярного видання серед бізнесменів, за 
даними якого можна констатувати, що 94 % респондентів розглядають необмежену 
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максимізацію прибутку в бізнесі як аморальну дію. І лише 15 % опитаних пого-
дилися із висловлюванням стосовного того, що: «Все, що дозволяє робити гар-
ний бізнес є етичним» [5, с. 324]. 

Виходячи з цих (як і низки інших) отриманих під час опитування даних,  
Р. Баумгарт робить наступний висновок: «Керівники бізнесу набагато частіше, 
ніж це прийнято вважати, стурбовані соціальною відповідальністю бізнесу. 
Вони розглядають свої корпорації як мікрокосмос суспільства, в якому вони 
функціонують» [5, с. 325].  

Тобто можна констатувати, що етика маркетингу, котра зароджується, зосе-
реджена навколо етичних проблем, які виникають перед маркетологами при ви-
рішенні різноманітних ринкових задач. На нашу думку, неетична поведінка 
означає реалізацію іншої системи цінностей, такої, що суперечить діючій в сус-
пільстві, навіть шкодить їй. 

На сьогодні поряд із такими загальноприйнятими підходами в організації ма-
ркетингової діяльності, як концепція виробництва, концепція продукту, концеп-
ція збуту та концепція маркетингу, виокремлюють також і концепцію соціально-
етичного маркетингу, за якої саме мораль є регулятором багатьох сфер життя, 
в тому числі й включаючи маркетингову, професійну діяльність, політику та на-
уку, особисті, внутрішньогрупові й міжгрупові, міжнародні стосунки. В той же 
час мораль є предметом вивчення етики, виступає в ролі особливої форми сус-
пільної свідомості та одного з різновидів суспільних стосунків. У бізнес-сфері 
дуже часто етика та особистий інтерес співпадають, образ етичного підприємст-
ва може сприятливо впливати на сприйняття підприємства, а отже дозволяє до-
могтися успіхів в економічній діяльності.  

Визначимо основні фактори, в силу яких етичні аспекти маркетингової та 
рекламної діяльності впливають на цінності, й спробуємо їх розподілити між 
такими суб’єктами маркетингової діяльності, а саме (табл. 1):  

1) по відношенню до співробітників, 
2) по відношенню до ринкових партнерів,  
3) по відношенню до акціонерів. 
 

Таблиця 1 
Розподіл етичних цінностей при взаємодії  

з різними суб’єктами маркетингової діяльності 
Етичні цінності 
по відношенню 

до співробітників 

Етичні цінності 
по відношенню 

до ринкових партнерів 

Етичні цінності 
по відношенню 
до акціонерів 

– урахування індивідуальних особ-
ливостей; 
– надання можливості для повного 
розкриття індивідуальності; 
– захист від необґрунтованого втру-
чання; 
– гарантія прав; 
– справедлива оплата; 
– соціальні гарантії; 
– урахування сфер персональної 
відповідальності; 
– участь в управління тощо 

– конфіденційність у спіль-
ній роботі; 
– відмова від обману; 
– гарантоване оптимальне 
постачання; 
– увага до споживачів; 
– чесність в конкуренції тощо 
 

– рівноцінна участь в розпо-
ділі прибутку; 
– чесна поінформованість; 
– спільні дії;  
– захист інтересів власників 
тощо 

Джерело: систематизовано автором за [2].  
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У загальному сенсі конфлікт – це відносини між суб’єктами соціальної взаємо-
дії, що характеризуються їх протиборством на основі протилежно спрямованих 
мотивів або суджень. Конфлікт у маркетинговій і рекламній діяльності – це 
конфлікт,  що виникає в системі соціальної взаємодії суб’єктів і об’єктів марке-
тингового управління, тобто це конфлікт між членами управлінського апарату, 
між керівниками й виконавцями, між первинними групами, різними підрозділами 
в цій системі з приводу цілей, методів і засобів управлінської й організаційної 
діяльності, а також її результатів і соціальних наслідків.  

Теоретики маркетингу практично завжди обумовлюють його соціальну зна-
чущість та прагнуть знайти в ньому певну «етичну чистоту». Проте, соціальна 
роль маркетингу є суперечливою, адже як писав Ж. Ламбен: «Менеджери з мар-
кетингу частіше за будь-кого серед функціональних менеджерів зіштовхуються  
з етичними дилемами» [7, с. 425]. 

Маркетинг як технологія маніпулювання свідомістю споживача призводить 
до відчутних соціокультурних «побічних ефектів», аналіз яких підриває довіру 
суспільства до ринкової економіки й підкреслює слабкі сторони суспільства 
споживання в довгостроковій перспективі:  «у фірми більш немає імунітету від 
соціального впливу й відповідальності перед суспільством. Дані соціальні об-
меження є вираженням нових потреб суспільства ... і підштовхують компанії до 
усвідомлення супутніх результатів їх маркетингової діяльності». Мова йдеться 
про свободу вибору, екології та інших загальногуманітарних цінностей поза 
ринком. 

Конфлікти є необхідною умовою існування й розвитку соціальної групи, що 
поєднують в собі як конструктивне, так і руйнівне начало. При грамотному 
управлінні та вмілому використанні творчого потенціалу конфлікту можна до-
могтися певних результатів.  

Із розвитком ринкових умов і впровадженням конкурентних відносин пи-
тання дотримання етичних норм поведінки набувають усе більшої значущості, 
оскільки конкуренція являє собою варіант конфліктної ситуації, яка за визначе-
них умов може перерости у відкритий конфлікт.  

У широкому розумінні конфлікт – це усвідомлювані суперечності, протидії, 
протиборства осіб і груп з приводу різних цілей, значущих для них інтересів, 
цінностей, установок.  

Конфлікт, який має місце в маркетинговій і рекламній діяльності, зумовле-
ний суперечностями, основні причини яких криються в специфічних сторонах 
саме цієї сфери діяльності. Етичний конфлікт – це ситуація, за якої виникає 
протиріччя між нормами професійної етики та тими обставинами, що склалися 
в процесі професійної діяльності. 

Основними сторонами такого конфлікту є суб’єкти соціальної взаємодії, 
що знаходяться в стані конфлікту або ж явно чи неявно підтримують конфлік-
туючих. 

Такими суб’єктами можуть виступати, з одного боку : 
– рекламодавець – виробник чи продавець товару чи якась інша особа, яка 

визначає об’єкт рекламування і /чи змісту реклами; 
– рекламовиробник – особа, яка здійснює, повністю чи частково доведення 

інформації за допомогою готової для розповсюдження реклами; 
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– рекламорозповсюджувач – особа, яка здійснює розповсюдження реклами 
будь-яким способом, у будь-якій формі з використанням будь-яких засобів.  

Відповідальність цих суб’єктів є багатовимірною, й може полягати в ство-
ренні етичної, достовірної й правдивої реклами у відповідності до загальних 
і галузевих етичних принципів. 

З іншого боку такими суб’єктами є : 
– споживачі, тобто ті, хто купує товари та послуги, які зацікавлені в соціаль-

ній відповідальності компаній, етичності рекламної діяльності та інших бізнес-
рішеннях; 

– державні та суспільні органи – ті, хто регламентує діяльність на рекламному 
ринку.  

На сьогодні при бурхливому розвитку ринків рекламні технології послідовно 
змінюються залежно від жорсткості конкуренції, відбувається постійний пошук 
нових шляхів доведення до кінцевого споживача інформації про продукт. Одно-
часно зменшується рівень довіри до традиційних рекламних методів просування 
(шляхом створення асоціативних образів). 

Розглянемо, яким чином відбувається законодавче регулювання в маркетин-
говій і рекламній діяльності в Україні. Основним нормативним документом, 
який регламентує правові відносини є Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 із 
змінами, внесеними Законом України №1033 від 17.05.2007 [6]. 

Окрім того, Ст. 11 Декрету КМУ»Про місцеві податки і збори» від 20.05.1993 
№56-93 містить основні положення про податок з реклами. 

Серед різноманітності Законів можна знайти також і окремі статті, що стосу-
ються регулювання комунікаційної діяльності (а саме, реклами), хоча регулю-
вання процесу стимулювання збуту продукції законодавчо не закріплено. Окре-
мі положення про рекламу зосереджені в Законах України,  зокрема :  «Про 
охорону прав на знаки для товарів та послуг»; «Про інформацію»; «Про авто-
рське право і суміжні права»; «Про видавничу справу»; «Про друковані ЗМІ 
(пресу) в Україні»; «Про телебачення та радіомовлення»; «Про захист інформа-
ції в автоматизованих системах»; «Про захист від недобросовісної конкуренції»; 
«Про підприємництво»; «Про захист прав споживачів»; окремі статті Конститу-
ції України; Господарський кодекс; Постанови КМ України, такі як «Про за-
твердження типових правил розміщення зовнішньої реклами», «Про затвер-
дження порядку накладання штрафів за порушення законодавства про рекламу».  

Варто зазначити, що крім законодавчої, у світі значно поширена практика са-
морегулювання. Проте в Україні, як і в інших пострадянських країнах, система 
саморегулювання починає тільки розвиватися. 

Виокремимо етичні дилеми, що є характерними для вітчизняного маркетингу 
та реклами, котрі можуть спровокувати появу конфліктів (табл. 2). 

Важливо не просто виокремити проблемні місця в тому чи іншому різновиді 
діяльності стосовно етичних аспектів, проте знайти способи попередження 
можливих етичних конфліктів чи конструктивного вирішення зазначених кон-
фліктів. 

Виокремимо фактори, що служитимуть базою для втілення етичних принци-
пів в практику маркетингової та рекламної діяльності з метою попередження 
можливих етичних конфліктів.  Ця діяльність,  на нашу думку,  може вестися за 
двома напрямами:  
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1. Розвиток нормативної культури – зразків адекватної та правильної пове-
дінки. 

2. Поновлення та розвиток сучасних концепцій маркетингу, зокрема концеп-
ції соціально-етичного маркетингу та концепції маркетингу відносин. 

 
Таблиця 2 

Етичні дилеми, характерні для вітчизняного маркетингу та реклами,  
що можуть спровокувати появу конфліктів  

Групи  етичних дилем Характеристика дилеми 
1 2 

1. Застосування рекламних повід
омлень, що вводять споживача в 
оману, випадки «шахрайства» 

За допомогою форм прямого маркетингу відбувається втор-
гнення в особисте життя громадян за допомогою бази даних 
споживачів. Наприклад, це можуть бути некоректні порів-
няння (лавірування багатозначністю слова «перший»; «пе-
рший» = «кращий» і «перший серед» тощо. Це також випа-
дки наведення результатів досліджень сумнівних за репре-
зентативністю досліджень («Ariel – порошок №1 в Європі»). 

2. Вживання специфічних порів-
нянь зі словом «нема» (рос. «нет») 

Подібні заяви звичайно не претендують на абсолютні ствер-
дження того, що товар є не є найкращим, а лише конста-
тують, що цей товар є одним із найкращих, тому споживачі 
сприймають рекламу так, як це «потрібно» компанії. На-
приклад, реклама підгузків «Нuggies» («Нuggies» – нет бо-
лее сухих подгузников», «Orbit» – нет лучшей защиты от 
кариеса») тощо. 

3. Поява реклами на військову 
тематику чи із зображеннями 
сцен жорстокості 

Демонстрація продукції, що пропагує насильство та жорс-
токість – невиправданої жорстокості, безжалісності та егої-
зму як способів вирішення конфліктів чи досягнення поста-
влених цілей; самоцільну демонстрацію методів 
виготовлення використання або застосування звичайної зброї. 

4. Рекламний вплив на дітей і під-
літків 

Подібна реклама має сильний вплив на дитячу психіку, 
граючи на дитячих емоціях, а діти психологічно (в силу 
своєї вікової відмінності) не в змозі протистояти впливу те-
левізійної реклами, використовуючи власні установки й по-
гляди 

5. Шахрайство та нечесність при 
прямому маркетингові (директ-
маркетинг) 

Об’єм поштових розсилок, телевізійної реклами негайного 
відгуку, особистих продаж, інтеренет-торгівлі в Україні не-
впинно зростає, так само як зростає кількість порушень за-
конодавства, зокрема бази даних отримуються в банках, 
ЖЕКах, виборчих комісіях, вишукуються на форумах, дош-
ках оголошень тощо 

6. Випадки надмірного тиску на 
покупця, що здійснюється з боку 
продавця з метою купити той чи 
інший товар 

Так, представники торгових компаній некоректно представ-
ляють клієнтові переваги свого продукту. Трапляються ви-
падки, коли критикується продукт конкурента, перебіль-
шуються його недоліки, натомість у вигідному світлі 
власний продукт. Це може бути нав’язлива презентація 

7. Реклама продукції, якість якої 
викликає сумніви 

Випадки навмисного псування, тобто змішування якісних 
і неякісних продуктів із метою збільшення обсягів та кі-
лькості (наприклад, додавання машинного масла до хар-
чового) 

8. Нав’язування стереотипів Сцени реклами, коли, з одного боку, жінок постійно зобра-
жають основними виконавцями хатньої роботи, а з іншого – 
саме жінки уособлюють відверто сексистські образи; рек-
ламний імідж людей похилого віку постає як образ неміч-
них, пристарілих, непривабливих, неспроможних зарадити 
в найпростіших ситуаціях 
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Закінчення табл. 2 
1 2 

9. Крос-культурні чи інші пору-
шення етики в рекламі 

Етичність рекламної діяльності дає підстави дотримуватися 
не лише діючого законодавства, проте й культурних тради-
цій суспільства (наприклад із 1980 р. у Саудівській Аравії 
заборонено в рекламі використовувати зображення жінок, 
в Індонезії вважається образливим показувати в рекламі 
свиней) 

10. Використання прихованої рек-
лами 

Прихована реклама активно застосовується на українському 
телебаченні у вигляді непрямої реклами і може бути пред-
ставлена як редакційний матеріал, як спонсоринг, та як 
Product Placement (PP). Наприклад, на телеканалі «Новий» 
після новин йшов коментар щодо горілки «Хортиця». Акту-
альний інформаційний привід – підвищення рівня захисту 
від підробок. Ще один приклад: на 5-му каналі Національна 
рада з питань телебачення і радіомовлення зафіксувала про-
тягом доби 48 випадків трансляції рухомого рядка з інфор-
мацією рекламного характеру: «Цифрове телебачення ХХХ 
пропонує перегляд найкращих телеканалів...» із вказівкою 
вартості пакету та координатами провайдера. Всупереч за-
конодавству така реклама не була ідентифікована. 

Джерело: досліджено автором на основі [3; 4; 6; 8; 9; 12]. 
 
Перша концепція демонструє можливість досягнення консенсусу та об’єд-

нання інтересів виробників і споживачів у рамках довгострокових інтересів сус-
пільства та збереження навколишнього середовища. В сучасних умовах, відпові-
дно до принципів екологічно збалансованого сталого соціально-економічного 
розвитку, концепція соціально-етичного маркетингу є однією з провідних. Базо-
ві положення цієї концепції викладені у фундаментальній праці норвезьких уче-
них Х. Войте та У. Якобсена «Ринкова економіка». 

Друга концепція маркетингу відносин є останньою концепцією маркетингу 
поряд із концепцією соціально-етичного маркетингу. Суть концепції зводиться 
до побудови довгострокових взаємин між компанією та споживачем, формуван-
ня лояльності з боку споживача.  Як засвідчує практичний досвід,  успіху в біз-
нес-діяльності можна досягти, коли дотримуватися вимог не лише права, проте 
й ділової моралі, тим самим попереджуючи появу етичних конфліктів. Вони 
зводяться до наступного: не спізнюватися; бути не багатослівним, просто до-
тримуватися даних обіцянок; бути доброзичливим та привітним; слідкувати не 
лише за своїми словами, проте й за зовнішнім виглядом; володіти мистецтвом 
усної та писемної форм ділового спілкування. 

При створенні бази, яка буде взята за основу при попередженні етичних кон-
фліктів у маркетинговій і рекламній діяльності, доцільно скористатися й зарубі-
жним досвідом. 

У світовій практиці існує сім основних механізмів, за допомогою яких можна 
впровадити в практику ділового спілкування етичні норми [1, с. 40].  

До них слід віднести: 
1. Етичні кодекси. Так, близько 90 % зарубіжних компаній впроваджують 

етичні норми за допомогою зазначених кодексів (Кодекс поведінки Амери-
канської маркетингової асоціації, Міжнародний кодекс ІСС/ЕSOMAR, Між-
народний кодекс рекламної практики, Кодекс використання Інтернету для 
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маркетингових цілей). Такі кодекси повинні розроблятися спеціально створеним 
органом – комітетом, комісією. Вони повинні вказувати на те, хто повинен нести 
дисциплінарну відповідальність за недотримання даного кодексу. 

2. Комітети з етики великих корпорацій. Їх створюють і використовують 
в цілях: 

– Проведення діагностики корпоративної культури; оцінки та реалізації вста-
новлених і прийнятих норм, стандартів, цінностей, принципів і цінностей; коор-
динації діяльності компаній і галузей у сфері ділової етики, корпоративної соці-
альної відповідальності, корпоративного управління. 

– Проведення етичних експертиз, що представляють собою всебічний аналіз 
конкретного аспекту діяльності організації чи окремого проекту. Результатом 
такої експертизи стає система пропозицій, спрямованих на поліпшення мораль-
ного клімату в організації, її іміджу в очах громадськості, внесення коректив у 
діяльність організації. Коли з тих чи інших причин проблеми організації не мо-
жуть бути вирішені власними силами, до проведення етичної експертизи запро-
шуються незалежні консультанти з етики ззовні. 

– Організації навчальних програм, тренінгів, у т.ч. розв’язання етичних кон-
фліктів і морально-етичних проблем. 

– Проведення консультування з питань тлумачення принципів і норм кодек-
сів етики / інших документів етичного плану, прийнятих в даній організації / га-
лузі – в конкретних ситуаціях; із питань корпоративної культури та етикету 
(насамперед культури та етикету країн, з якими співпрацює компанія); складан-
ня документів соціальної звітності; формування корпоративної культури, під-
тримки іміджу компанії / галузі. 

– Здійснення контролю за виконанням співробітниками та компаніями мора-
льних принципів і правил, які декларуються етичними документами. 

– Здійснення посередницьких функцій між конфліктуючими сторонами, на-
дання сприяння при вирішенні конфліктів. 

– Розробки системи й процедури інформування про порушення (конфлікти) 
та забезпечення її функціонування, а саме: вироблення висновків/постанов щодо 
спірних морально-етичних питань та здійснення діяльності по накладенню мо-
ральних, дисциплінарних санкцій на порушників. 

– Організація та проведення досліджень з метою вивчення та адаптації кра-
щої практики в сфері управління діловою етикою, соціальною відповідальністю 
бізнесу, а також у сфері корпоративного управління. 

3. Управлінський етичний тренінг, що представляє собою набори етичних 
норм, своєрідні етичні модулі, які включаються в загальну програму практичної 
підготовки менеджерів нижчої та середньої ланки. Таким чином комітети з етики 
обслуговують вищий рівень менеджменту, допомагаючи знайти індивідуальні 
нетривіальні рішення різних етичних проблем, а управлінський тренінг постачає 
низовий та середній менеджмент набором готових рішень, які вкладаються в рамки 
етичних вимог.  

4. Соціальний аудит – це процес оцінювання, підготовки звіту, підвищення 
ефективності функціонування й стилю роботи організації, засіб виміру її впливу 
на суспільство в цілому. За допомогою соціального аудиту можна виміряти 
ступінь корпоративної соціальної відповідальності. Ним оцінюються насамперед 
формальні й неформальні правила поведінки всередині організації, думки 
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сторін, зацікавлених у діяльності компанії з метою вибору умов, сприятливих 
для менеджменту якості та розвитку людських ресурсів. Подібно внутрішньому 
фінансовому аудиту, соціальний аудит вимагає чіткої постановки критеріїв 
дослідження: яких результатів компанія прагне досягти, думка яких груп гро-
мадськості впливає на успіх її бізнесу, і в яких показниках буде вимірюватися її 
ефективність. 

5. Юридичний комітет, який займається контролем за дотриманням корпора-
цією всіх законів, у тому числі й підзаконних актів, що носять етичний характер: 
щодо захисту навколишнього середовища, захисту прав людини тощо. 

6. Служби, які розглядають претензії громадян з етичних питань. Співробіт-
ники таких служб розглядають скарги, конфлікти, претензії з етичних питань, 
що надходять як від співробітників організації, так і ззовні.  

7. Зміни в корпоративній структурі. За даними, що характеризує світову еко-
номіку, лише деякі корпорації приймають внутрішні структурні зміни з метою 
пристосування до етичних вимог. 

Слід зазначити, що на сьогодні в Україні назріла необхідність соціального 
контролю над економікою, її планомірному регулюванні в інтересах суспільства. 
Тобто, суспільству необхідно проявляти свої інтереси шляхом соціального конт-
ролю : люди повинні об’єднуватися в групи для досягнення колективних цілей, 
взаємодіяти один із одним визначеним, стійким чином. Це повинен бути й вста-
новлений опір політиці підприємців із боку нової, зростаючої «врівноваженої 
сили» (термін Дж. Гелбрейта), тобто суб’єктів громадянського суспільства, а саме: 
союзів споживачів, екологічного руху, профспілок тощо. 

Підсумовуючи проведене дослідження, можна зробити такі висновки: 
– Прискорення темпів економічного зростання призводить до соціальної на-

пруги й зумовлює пошуки нової парадигми розвитку. Економічні та соціальні 
проблеми сучасного суспільства, що зумовлюють також і етичні проблеми, які 
лежать в основі конфліктів під час ділового спілкування в маркетинговій і рек-
ламній діяльності, багато в чому зумовлені кризою індустріалізму як ідеології 
розвитку людства.  

– Розширене виробництво призводить до кризи ідей. Тому логічно, що нині 
активізується рух на захист прав споживачів, утворюються товариства спожи-
вачів – незалежні організації, які захищають права покупця: контролюючі якість 
споживчих товарів органи, які публікують рекомендації для споживачів, готу-
ють пропозиції для урядових органів у справах торгівлі. 

–  На даному етапі більшість фірм вже визнали всі нові права,  завойовані 
споживачами. Заперечення можуть виникати лише з приводу низки конкретних 
положень законодавства, якщо вони не сприяють вирішенню наявних у спожи-
вачів проблем найкращим чином. Але в будь-якому випадку визнаються права 
споживача на отримання інформації та захисту. 
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 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
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КОНТРАДИКТОРНИЙ ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ 

 
Розкрито контрадикторний характер впливу фінансової глобалізації на формування гло-

бальної фінансової архітектури у контексті зміни парадигми світового фінансового середо-
вища. Уточнено внутрішні протиріччя фінансової глобалізації та охарактеризовано страте-
гічну роль інституційного середовища у її функціонуванні. 

Ключові слова: світове фінансове середовище, фінансова глобалізація, глобальна фінансова ар-
хітектура, фінансова інтеграція, валютно-фінансові кризи, міжнародні фінансові інституції. 

Раскрыт контрадикторный характер влияния финансовой глобализации на формирова-
ние глобальной финансовой архитектуры в контексте смены парадигмы мировой финансо-
вой среды. Уточнены внутренние противоречия финансовой глобализации и характеризи-
рована стратегическая роль институциональной среды в ее функционировании. 

 Ключевые слова: мировая финансовая среда, финансовая глобализация, глобальная финансо-
вая архитектура, финансовая интеграция, валютно-финансовые кризисы, международные финан-
совые институции. 

The article reveals the impact of financial globalization on the formation of the global financial 
architecture in the context of a changing paradigm of the global financial environment. The paper 
specifies internal contradictions of financial globalization and characterizes the strategic role of 
the institutional environment in its functioning. 

Keywords: global financial environment, financial globalization, global financial architecture, finan-
cial integration, monetary and financial crisis, international financial institutions. 

Розвиток глобальної економіки детерміналізує прискорення процесів фінан-
сової глобалізації, які якісно і кількісно модифікують її інституційне середови-
ще, а також взаємозв'язок і взаємозалежність всіх складових світової фінансової 
системи. Ці зміни мають неоднозначний контрадикторний характер. З одного 
боку, відбувається зниження витрат транскордонного фінансового співробітницт-
ва і, як наслідок, підвищення ефективності перерозподілу глобального капіталу 
та збільшення темпів зростання національних економік. З іншого боку, поглиб-
лення взаємозв'язків і взаємозалежностей економічних і фінансових підсистем 
світової економіки продукує нові ризики, які пов'язані зі збільшенням потоків 
спекулятивного капіталу і його дестабілізуючим впливом, що породжує фінан-
сові кризи. Виникає питання про низьку ефективність фінансових інструментів 
і інститутів, тобто фінансова глобалізація створює внутрішні суперечності в са-
мій системі. Як наслідок виникає об'єктивна необхідність у формуванні дієвих 
механізмів регулювання та використання всіх елементів світової фінансової сис-
теми, при цьому на передній план виходять проблеми подальшої трансформації 
світової фінансової архітектури. 

Фундаментальні основи фінансового глобалізму закладено в працях зару-
біжних вчених,  зокрема П.  Баклі [1],  Дж.  Даннінга [2],  Ч.  Кіндлебергера [3],  
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П.  Кінена [4], Р.  Манделла [4], М.  Фрідмена [5], М.  Флемінга [6]. В українській 
економічній літературі проблемам міжнародної економічної інтеграції та глоба-
лізації, тенденціям та шляхам розвитку національних та міжнародних фінансо-
вих ринків присвячено роботи О. Білоруса [7], Д. Лук’яненка [8], З. Луцишин [9], 
О.  Рогача [10],  А.  Філіпенка [11]  та ін.  Разом з тим,  питання комплексного до-
слідження механізмів, які впливають на трансформацію фінансової архітектури, 
не знайшли достатнього обґрунтування і належного аналізу в науковій літературі. 

Мета статті полягає в уточненні впливу фінансової глобалізації на форму-
вання глобальної фінансової архітектури у контексті зміни парадигми світового 
фінансового середовища. 

Епіцентром процесів фінансової глобалізації виступає світовий фінансовий 
ринок, що демонструє високі темпи розвитку та на 2013 рік досягнув 242 трлн дол. 
Водночас, за даними «McKinsey Global Institute» [12] світова фінансова криза 
призвела до зупинки бурхливого зростання. Зокрема, світові фінансові активи 
або вартість власного капіталу ринкової капіталізації, корпоративних і  держав-
них облігацій, а також позик, зростає лише на 1,9% на рік з початку кризи, у порів-
нянні з середньорічним зростання у 7,9% з 1990 по 2007 рр. (рис. 1). Це уповільнен-
ня не обмежується скороченням частки позикових коштів в країнах з розвиненою 
економікою, а й поширюється на ринки, що розвиваються.  

 

 
Рис. 1. Динаміка структури глобальних фінансових активів в 1995–2013 рр., трлн дол. США 

(джерело: McKinsey Global Institute [12]) 
 
Розвиток світового фінансового ринку на сучасному етапі має ряд особливостей, 
які крім позитивного впливу на функціонування глобальної економіки нерідко 
несуть і руйнівний ефект. Вивчення диспропорцій світового фінансового ринку 
допоможе розробити систему рекомендацій щодо реформування архітектури  
світового фінансового ринку. Це, у свою чергу, сприятиме згладжуванню нега-
тивних тенденцій і стимулюванню його ефективного розвитку. На підставі до-
слідження виділено і проаналізовано основні позитивні та негативні наслідки 
фінансової глобалізації для розвитку світової фінансової архітектури (рис. 2).  
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Рис. 2. Наслідки фінансової глобалізації для розвитку світової фінансової архітектури 

(джерело: розробка автора) 
 

Сучасна фінансово-економічна криза оголила існуючі в даний час прогалини 
в регулятивній основі світової фінансової системи. Все більше число експертів 
та аналітиків, що займаються вирішенням цієї проблеми, бачать вирішення про-
блеми саме в цих процесах, де взаємопов'язаність і взаємозалежність очевидні. 
Уніфікація систем регулювання національних фінансових ринків стане основ-
ним кроком до гармонізації їх функціонування в рамках світової фінансової сис-
теми, а отже, призведе до зміцнення та підвищення її стабільності. 

Як свідчать дані, найбільш важливою компонентою світової фінансової архі-
тектури є фінансові інститути. Адже їх діяльність – це сукупність складних ба-
гаторівневих контрактних відносин, здійснення величезного числа трансакцій, 
розподіл активів і формування інвестиційних ресурсів для зростання економіки. 

Їх трансформація є значущим фактором фінансово-економічного зростання та 
соціального розвитку, оскільки визначає темп і рівень розвитку національної, 
регіональної та глобальної економік. Фінансові інститути, відіграючи роль 
джерел централізації і перетіканню капіталів, формують світову фінансову архі-
тектуру. При цьому безпосередній вплив на їх перетворення надають світові 
фінансові ринки, тому що розвиток фінансових ринків усіх рівнів має зараз най-
важливіше значення для стійкості світової фінансової архітектури і успішного 
розвитку національних економік.  

В умовах трансформації світової фінансової архітектури і створення нової 
системи глобального регулювання світового фінансового ринку регіональні ін-
теграційні угрупування активізують свою діяльність шляхом створення нових 
інститутів, які здатні забезпечити захист від системних фінансових криз у май-
бутньому. Так, в Європейському Союзі було висунуто пропозицію про створен-
ня Європейського стабілізаційного механізму (European Stabilization Mechanism, 
ESM) – постійно діючого фонду фінансової стабілізації Єврозони розміром 
500 млрд євро. Причому передбачається, що ESM повністю консолідує у себе 
функції, що раніше виконувалися Європейським фондом фінансової стабільнос-
ті (European Financial Stability Facility, EFSF) і Європейським механізмом фінан-
сової стабілізації (European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM). Станом 
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на квітень 2013 року, ESM схвалив два Кредитні договори фінансової допомоги 
у розмірі 100 млрд євро, призначених для рекапіталізації іспанських банків та 
9 млрд євро для виплат на Кіпрі комбінованої суверенної державної програми 
фінансової допомоги [13]. 

У травні 2012 р. Європейським центральним банком була висунута ідея про 
створення банківського союзу, який міг би об'єднати держави Єврозони або бі-
льшість країн Європейського союзу. Банківський союз ЄС дозволив би зміцнити 
національні банки, знизити їх залежність від урядових фінансів, наданих для ви-
купу суверенних боргів. Крім того, завданнями Банківського союзу було б поси-
лення нагляду в банківському секторі Єврозони, а також створення загально-
європейської системи захисту вкладів. У разі формування такого союзу для прямої 
рекапіталізації європейських банків могли б бути використані кошти ESM. Ідея 
Банківського союзу могла б бути реалізована у відносно короткі терміни, оскільки 
для цього практично не потрібно суттєво змінювати законодавство і домовленості 
всередині ЄС. У той же час при його формуванні з'являються ті ж протиріччя між 
країнами-донорами та країнами–реципієнтами фінансової допомоги. 

Водночас, слід відзначити, що на сьогоднішній день відбувається часткове 
розмивання меж між регіональними, національними та міжнародними фінансо-
вими ринками. У цьому зв'язку світова фінансова архітектура характеризується, 
насамперед, посиленням взаємозв'язку і взаємозалежності національних фінан-
сових систем внаслідок фінансової глобалізації; національним та наднаціональ-
ним регулюванням, а також дерегуляцією і перерегулюванням фінансових сек-
торів і, як наслідок, виникненням фінансових криз. Як свідчать дані, фінансова 
криза – це явище, яке пов'язане з серйозним і глибоким порушенням стійкості 
фінансових ринків усіх рівнів (країни, регіону або всього світу), яке виявляється 
в погіршенні основних фінансово-економічних показників і параметрів та в кін-
цевому підсумку розповсюджується на всі сегменти даних ринків (фондового, 
кредитного, валютного, страхового). Не відбудеться автоматичного повернення 
до відносної стабільності фінансових ринків і економічного розвитку в цілому, 
оскільки стан сучасної «деформованої» світової фінансової архітектури впливає 
на стрімкий розвиток фінансової кризи шляхом виникнення двох основних вза-
ємопов'язаних питань – проциклічності та фінансових інновацій. Процикліч-
ність, відповідно, викликано помилковими стимулами розвитку фінансових 
і нефінансових організацій: система винагород топ-менеджменту та пруденцій-
ного нагляду, які в період економічного підйому не враховують довгострокові 
ризики та орієнтуються на короткостроковий результат, тим самим посилюючи 
коливання економічної активності. Фінансові інновації, що включають в себе 
абсолютно нові фінансові інструменти, технології та продукти і нетрадиційні 
фінансові інститути також виявляються одним з факторів нестабільності світової 
фінансової архітектури, яка в даний час вимагає ефективного регулювання 
і контролю. Слід акцентувати, що на даний момент зберігається однополярна 
структура світової фінансової архітектури, яка включає в себе ряд наступних рис:  

- англо-саксонська модель фінансів;  
- долар США як світова резервна валюта; 
- глобалізація в різних її проявах; фінансовізація із сек'юритизацією;  
- зростаючі потоки портфельних і прямих інвестицій на високоприбуткові 

ринки, що розвиваються; 
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- високі ризики і волатильність, системні ризики, фінансові буми і кризи по 
всьому фінансовому простору. 

Цікаву концепцію реформування архітектури світового фінансового ринку 
пропонує російський вчений В. Д. Андріанов [14]. На його думку, в рамках ре-
формування основними кроками мають бути: 

- збільшення транспарентності фінансових ринків і регулюючих органів за 
допомогою більш повного і своєчасного розкриття інформації та посилення під-
звітності суб'єктів ринку; 

- підвищення якості регулювання з боку національних та наднаціональних 
органів влади, а також міжнародних організацій; 

- забезпечення узгодженості, цілісності функціонування ринків, тобто суміс-
ності національних юрисдикції та принципів дії регулятивних механізмів; 

- зміцнення співробітництва між національними наглядовими інстанціями 
і органами влади в процесі розробки регламентованих норм та здійснення анти-
кризових заходів у всіх секторах фінансового ринку, у тому числі стосовно до 
транскордонного руху капіталів; 

- реформування міжнародних фінансових організацій. 
В цілому слід зазначити особливу важливість і терміновість розробки заходів 

у галузі регулювання діяльності учасників світового фінансового ринку, які 
зміцнили свої позиції в останні роки. Поняття «системність» придбало широке 
поширення, даний термін застосовують і щодо ризиків глобальної економіки, 
і щодо течії кризи на світовому фінансовому ринку, і стосовно до ринкових грав-
ців – фінансових інститутів. З цього витікає, що наростаюча системність вимагає 
системного підходу до поняття регулювання нового укладу світового порядку. 
Отже, регулювання світового фінансового ринку має перестати існувати роздроб-
лено, сегментовано. Навпаки, регулювання світового фінансового ринку в умовах 
побудови нової його архітектури має стати всеосяжним, має охоплювати всі його 
області, всіх учасників, бути однаковим і загальновизнаним. 

Висновки. На основі проведеного аналізу сучасного стану глобального фі-
нансового ринку світова фінансова архітектура повинна сприйматися як глобаль-
ний демократичний продукт, створений для посилення стабільності світової фі-
нансової системи з метою недопущення майбутніх криз і бути новим механізмом 
управління світовою спільнотою як єдиним цілим, не обмежуючи при цьому су-
веренітет країн, через систему міжнародних норм і правил, інститутів та інстру-
ментів фінансового ринку. Слід зазначити, що суб’єкти, які беруть участь у про-
цесах фінансової глобалізації, вже здійснюють певні заходи, спрямовані на 
запобігання і керування новими кризами, та позначають свої ініціативи як фор-
мування нової світової фінансової архітектури. Однак потрібно підкреслити, що 
вони зачіпають питання, що стосуються вироблення системних регуляторних та 
наглядових механізмів світової фінансової системи, а не перетворення світової 
фінансової архітектури. У цьому зв'язку, перед усім світовим експертним спів-
товариством вже виникла об'єктивна необхідність в трансформації світової фі-
нансової архітектури. Всі подальші процеси, що відбуваються в структурі світової 
фінансової архітектури, слід вивчати через призму модифікованої фінансово-
економічної парадигми, що визначає майбутній розвиток світової фінансової сис-
теми.  В її основі лежить зростаюча роль фінансового капіталу,  що виявляється,  
зокрема, у процесах відриву фінансової сфери від виробничого сектора економіки. 
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ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНИХ СТРУКТУР МІЖНАРОДНОЇ ВЛАДИ 
НА НОРМАТИВНО-ЦІННІСНІ ЗАСАДИ 

СВІТОВОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 

У статті аналізуються теоретико-методологічні підходи щодо пояснення впливу інституцій-
них структур міжнародної влади на нормативно-ціннісні засади світового інтеграційного 
розвитку, обґрунтовано тенденцію до оформлення багатополюсної конфігурації зв’язків, від-
носин та взаємодій між акторами міжнародних відносин, визначено чинники трансформації 
інституційних структур міжнародної влади та адаптаційних властивостей світової системи 
господарства. 

Ключові слова: міжнародна влада, інституційні структури, інтеграційний розвиток, міжнародні 
відносини, міждержавне співробітництво, світова система господарства. 

В статье анализируются теоретико-методологические подходы относительно влияния 
институциональных структур международной власти на нормативно-ценностные принципы 
мирового интеграционного развития, обоснована тенденция к оформлению многополюсной 
конфигурации связей, отношений и взаимодействий между акторами международных отно-
шений, определены факторы трансформации институциональных структур международной 
власти и адаптационных свойств мировой системы хозяйства. 

Ключевые слова: международная власть, институциональные структуры, интеграционное развитие, 
международные отношения, межгосударственное сотрудничество, мировая система хозяйства. 

The article analyzes theoretical and methodological approaches with regard to the influence of 
institutional structures of international power upon normative and value principles of the global 
integration development, substantiates the tendency towards the formation of multipolar 
configuration of connections, relations and interactions between actors of international relations, 
and determines factors of transformation of institutional structures of international power and 
adaptation properties of the world economic system. 

Keywords: international power, institutional structures, integration development, international relations, 
interstate cooperation, world economic system. 

Системні геополітичні та геоекономічні трансформації кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. визначили відповідні зміни у архітектоніці міждержавної взаємодії. 
Процеси глобалізації світової економіки, інформаційно-технологічна революція, 
участь більшості держав світу в діяльності ООН та інших міжнародних органі-
заціях свідчать про розширення масштабів взаємодій акторів міжнародних від-
носин. Понад те, новітні інформаційно-комунікаційні технології дають можли-
вість акторам міжнародних відносин своєчасно реагувати на зміни впливу 
інституційних структур міжнародної влади на нормативно-ціннісні засади світо-
вого інтеграційного розвитку. 

Теоретичними дослідженнями різних аспектів впливу інституційних структур 
міжнародної влади на засади світового інтеграційного розвитку займались такі вче-
ні,  як Дж.  Аррігі [1],  С.  Амін [2],  У.   Бек [3],  О.  Білорус [4],  І.  Валлерстайн [5],  
А. Гальчинський [6], В. Дементьєв [7], М. Кастельс [8], Г. Колодко [9], Дж. Ней-
сбіт [10], М. Портер [11], Дж. Розентау [12], В. Сіденко [13], Дж. Стігліц [14], А. Тол-
стухов [15], Е. Тоффлер [16], Ф. Утар [2], С. Шергін [17], А. Філіпенко [18] та інші. 

Дослідники акцентують увагу на принципово нові тенденції світового ін-
теграційного розвитку, що у ряді випадків призводять до виникнення внутріш-
ніх і регіональних конфліктів, які ставлять перед державами і міжнародними 

                                                
Ó Далевська Н. М., 2015 
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організаціями, як суб’єктами міжнародних відносин, завдання щодо їх упере-
дження, локалізації і врегулювання. 

Метою статті є аналіз теоретико-методологічних підходів щодо пояснення 
впливу інституційних структур міжнародної влади на нормативно-ціннісні заса-
ди світового інтеграційного розвитку, визначення чинників трансформації ін-
ституційних структур міжнародної влади та адаптаційних властивостей світової 
системи господарства. 

Сучасні тенденції світового економічного розвитку, зокрема, збільшення інтен-
сивності обміну капіталу, товарів, послуг, робочої сили, інформації, диверсифікація 
міжнародних економічних відносин, домінування у інфраструктурі господарської 
діяльності і виробничих процесах інформаційно-комунікаційних систем зумо-
влюють загострення проблеми трансформації інституційних структур міжнародної 
влади. 

Визначаючи проблему світових конфліктів і перерозподілу влади, Е. Тоффлер 
зазначає: «Ми вступаємо в еру метаморфоз влади. Ми живемо в момент, коли вся 
структура влади, що скріплювала світ, дезінтегрується. Цілком інша структура на-
буває форми. І це відбувається на всіх рівнях людського суспільства» [16, с. 22–23]. 
Е. Тоффлер досліджує трансформації влади, які відбуваються в бізнесі, економіці, 
політиці і світі взагалі в епоху «суперіндустріального» інформаційного суспільства. 
Базовими категоріями влади з точки зору її розподілу між основними світовими 
гравцями для Е. Тоффлера є насильство, багатство і знання. Тобто, влада, як примус 
стосовно людей діяти певним чином, використовує або силу, або економічну мо-
гутність, або перевагу у знаннях (розумі), – чи, власне, певну комбінацію цих чин-
ників.  Але якщо раніше в цій тріаді гору брали перші два фактори – або сила,  або 
багатство, – то основна метаморфоза сучасної влади полягає в тому, що «і сила, і ба-
гатство стали вражаюче залежати від знання» [16, с. 39]. 

За визнанням М. Кастельса, «новий світ набув обриси в кінці нашого тисячо-
ліття. Він зародився десь в кінці 1960-х – середині 1970-х рр. в історичному 
співпаданні трьох незалежних процесів: революції інформаційних технологій; 
кризи як капіталізму,  так і етатизму,  з їх наступною реструктуризацією; розкві-
том культурних соціальних рухів, таких як лібертаризм, боротьба за права лю-
дини, фемінізм, захист навколишнього середовища. Взаємодія між цими проце-
сами і спровокована ними реакція створили нову домінуючу соціальну 
структуру, сітьове суспільство; нову економіку, інформаційно-глобальну; і нову 
культуру, культуру реальної віртуальності. Закладена в цій економіці, в цьому 
суспільстві і цій культурі логіка також лежить в основі суспільних дій і соціаль-
них інститутів взаємозалежного світу» [8, с. 336–337].  

Досліджуючи динамічні зміни, що відбуваються у світі, І. Валлерстайн ви-
значав, що сучасний стан світ-системи характеризується відхиленням від стану 
рівноваги та досягненням точки біфуркації, «соціум першої половини XXI сто-
ліття за своєю складністю, нестійкістю і водночас відкритістю набагато переви-
щить все бачене нами в столітті XX. Сучасна світ–система, як система історич-
на,  вступила в стадію завершальної кризи і навряд чи буде існувати через 
п’ятдесят років» [5, с. 5]. При цьому важливо враховувати, що з одного боку, 
актори міжнародних відносин координують свою діяльність за допомогою но-
вих систем транспортних і інформаційних комунікацій, а з іншого боку, поді-
лений колись на сфери впливу між декількома імперіями і військово-політич-
ними блоками світ після розпаду колоніальної системи, Радянського Союзу 
і світової системи соціалізму виявився політично і економічно більш ніж раніше 
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диференційованим. Як наслідок, 10% населення споживає 90% природних ба-
гатств.  20% жителів планети контролює 70% глобальної торгівлі товарами і на-
дання послуг. США, охоплюючи 4% населення світу, використовують 40% сві-
тових споживчих ресурсів [19, с. 8]. 

Звернемо увагу на те, що сучасна світова система господарства характери-
зується підвищеним впливом фінансових організацій на інституціональне управ-
ління політикою і економікою на глобальному, регіональному і національному 
рівнях. У стосунках з фінансовими організаціями національні держави не є при-
вілейованими і конкурують за капітал поряд з іншими суб’єктами світового гос-
подарства. Така система відрізняється від попередньої, Бреттон-Вудскої, в якій 
міжнародні фінанси розташовувалися у сфері міждержавних відносин [20, с. 20]. 
Як наслідок, відбувається зниження ефективності традиційних інструментів на-
ціональної зовнішньоекономічної політики (валютні та курсові регулятори, та-
рифне регулювання зовнішньої торгівлі, нарощування експортної потужності 
держави), яке країни намагаються компенсувати розширенням спектра власне 
регулюючих заходів в зовнішньоекономічній сфері та налагодженням дво- та ба-
гатостороннього міждержавного співробітництва.  

Будучи найвищою формою кооперативних зв’язків між державами, міжнародні 
інститути здатні виконувати казуальні та конститутивні функції як на рівні акто-
рів, обумовлюючи їхні властивості та моделі поведінки і надаючи їм додаткові ка-
нали впливу, так і на рівні структури системи, створюючи миротворчі принципи 
регулювання міжнародних процесів та фіксуючи певну конфігурацію позицій ак-
торів міжнародних відносин по відношенню до того чи іншого об’єкту регулю-
вання. Головна концептуальна і методологічна складність теоретичного аналізу 
міжнародних інститутів пояснюється їхньою подвійною природою – вони наділені 
як функціональними якостями структури, так і поведінковими якостями акто-
рів [21]. Але, як зауважує Н. Липко, інтернаціоналізація національних регуляторних 
систем із передачею певних повноважень національних урядів у зовнішньоекономі-
чній сфері на рівень двосторонніх та багатосторонніх торговельно-економічних 
угод та домовленостей різного типу провокує своєрідний парадокс: країни мають 
відмовитися від частини національного суверенітету, щоб його зберегти. І, якщо 
міждержавне економічне співробітництво є, як правило, добровільним, то взаємо-
відносини із ТНК країн-лідерів на ринках інших країн є, переважно, вимушеним із 
недостатньо прозорими переговорно-узгоджувальними процедурами [22, с. 419]. 

Зокрема, Т. Парсонс, кажучи про соціальну дію в термінах норми, наголошує: 
коли нормативний елемент наражається на опір у перебігу реалізації соціальної дії, 
це стає джерелом соціальної напруженості й потенційного конфлікту [23, с. 480]. 
За таких умов постає проблема перегляду нормативно-ціннісних засад світового 
інтеграційного розвитку. При цьому необхідність у діяльності інститутів міжна-
родної влади для управління багатьма сферами міжнародного життя внаслідок 
глобалізації та посилення взаємозалежності не тільки зберігається,  але й підви-
щується. О. Шаповалова зазначає, що складається парадоксальна ситуація, коли 
функціональна цінність міжнародних інститутів зростає, а політична знижується. 
Тому перед світовою спільнотою стоїть нагальна дилема, або адаптувати інститу-
ційний вимір міжнародної системи у відповідності з нинішніми структурними тен-
денціями і таким чином забезпечити кооперативний характер міжнародних відно-
син, або покладатися на позаінституційні механізми утвердження політичного 
балансу, зберігаючи внутрішню цілісність діючих інститутів, що, втім, не гарантує 
превалювання кооперативних принципів взаємодії [24, с. 216–217]. 
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На думку Дж. Сороса, глобалізація не сприяє виникненню рівних можливос-
тей між окремими країнами світу, оскільки, по-перше, фінансові ринки регу-
люються «консорціумом регулюючих органів, який представляє розвинені краї-
ни світу»,  а,  по-друге,  США,  які володіють правом вето у Світовому банку та 
Міжнародному валютному фонді, є «рівнішими» за інші країни [25, с. 134]. Але, 
разом з тим, не можна не помітити, що в останні роки стійкою тенденцією між-
народних відносин стає зміна якісного та кількісного складу акторів міжнарод-
них відносин, а саме держав, міжнародних організацій, транснаціональних 
корпорацій, окремих соціальних груп, громадських рухів та осіб, що призводить 
до ускладнення та формування між ними надзвичайно складних комплексів 
взаємодій.  Разом із тим,  значна кількість держав втрачає свою роль домінуючої 
форми організації соціально-політичного простору. Це, зокрема, стосується так 
званих «держав, що занепадають» (failed states), держав, «що не відбулися», 
«крихких» (fragile) держав. У той же час зростає кількість недержавних акторів. 
Значні зміни спостерігаються в ієрархії акторів міжнародних відносин. Відбува-
ється послаблення базових інститутів міжнародного регулювання, які виявилися 
неспроможними протидіяти сучасним викликам та загрозам [26, с. 66]. 

Внаслідок цього на початку XXI століття посилюється тенденція до оформ-
лення багатополюсної конфігурації зв’язків, відносин та взаємодій між акторами 
міжнародних відносин з різними центрами тяжіння. Зрозуміло, що в результаті 
збільшення кількості складових елементів та їх взаємопов’язаності поміж собою 
трансформується сама структура світової системи господарства і, відповідно, 
нормативно-ціннісні засади світового інтеграційного розвитку. 

 
Таблиця 1 

Формування нормативно-ціннісних засад світового інтеграційного розвитку 
Чинники трансформації 
інституційних структур 

міжнародної влади 

Адаптаційні властивості світо-
вої системи господарства 

Нормативно-ціннісні засади 
світового інтеграційного роз-

витку 
Розвиток сучасних інфор-
маційних технологій 

Зрушення в економічній та кому-
нікаційних сферах, криза соціаль-
них інститутів, зміна парадигми 
світового економічного розвитку 

Диверсифікація міжнародних 
економічних відносин, транс-
формація ролі держави в еконо-
мічному і політичному житті 
суспільства, посилення міждер-
жавного регулювання 

Поширення глобальних 
інформаційних мереж 

Вертикальна дезінтеграція транс-
національних корпорацій, підви-
щення інтегрованості світових фі-
нансів 

Створення мереж і нових коре-
лятивних взаємозв’язків між еле-
ментами міжнародної системи 

Зміни в ієрархії акторів 
міжнародних відносин 

Послаблення базових інститутів 
міжнародного регулювання (ОЕСР, 
МВФ і спеціалізованих організа-
цій ООН), які виявилися неспро-
можними протидіяти сучасним ви-
кликам та загрозам 

Розробка нових правил поведін-
ки суб’єктів на світовій арені,  
посилення процесів інституціо-
налізації інтересів акторів між-
народних відносин на засадах 
стратегічного партнерства 

Активізація розвитку ре-
гіоналізації 

Формування нових торговельно-
економічних блоків між країнами, 
що мають різний рівень соціаль-
но-економічного розвитку (інтег-
раційні угоди «Північ–Південь»), 
посилення й поглиблення інтегра-
цій та взаємодії країн «Північ–
Південь» 

Домінування міжнародного вну-
трігалузевого поділу праці, захист 
навколишнього природного сере-
довища, посилення ефективності 
глобального управління, інсти-
туційналізація інтеграційних ін-
тересів акторів міжнародних від-
носин 
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Одночасно з руйнацією біполярного світового порядку відбувається приско-
рений процес трансформації Вестфальського порядку. Національні держави 
з’єднуються і перез’єднуються сьогодні у складних економічних, організацій-
них, адміністративних, правових і культурних процесах і структурах, які обме-
жують і контролюють їхню дієвість на нормативно-ціннісних засадах світового 
інтеграційного розвитку (табл. 1).  

Виходячи з названих тенденцій, О. Білорус справедливо зауважує, що є всі 
підстави вважати, що почався і поглиблюється кризовий спад в умовах нової 
глобалізованої економіки. Система глобалізму не стала антикризовим меха-
нізмом. З цієї точки зору трансформація глобального корпоративізму, або сис-
теми корпоративного глобалізму, в систему взаємовигідної інтеграції й коорди-
нації розвитку всіх країн світу є неминучою [4, с. 51]. 

Отже, легітимна можливість впливу інституційних структур міжнародної влади 
на нормативно-ціннісні засади світового інтеграційного розвитку визначається ста-
ном розвитку сучасної системи міжнародних відносин та нормами, правилами, ме-
ханізмами завдяки яким здійснюється управління світовою системою господарства.  

Висновки. Динамічні процеси трансформації інституційних структур міжна-
родної влади виступили каталізаторами творення концептуального забезпечення 
відповідної структури міждержавних взаємовідносин на нормативно-ціннісних 
засадах світового інтеграційного розвитку. Взаємовідносини акторів міжнарод-
них відносин, кількість яких постійно зростає, а ступінь взаємозалежності поси-
люється, перебувають під впливом складних та багатогранних процесів світо-
вого інтеграційного розвитку, які разом з іншими факторами обумовлюють 
трансформацію інституційних структур міжнародної влади. Насамперед, це наяв-
ність наднаціональних владних структур різних рівнів і масштабів, які базують-
ся на можливостях застосування потенціалу світового інтеграційного розвитку. 
Водночас необхідність комунікативної дії акторів в межах світового політико-
економічного простору і спільна відповідальність щодо проблем, пов’язаних 
з навколишнім середовищем, визначають використання когнітивного виміру 
нормативної бази процесів інституціоналізації інтересів акторів міжнародних 
відносин на засадах стратегічного партнерства 

Перспективами подальших наукових досліджень у даному напрямі є визна-
чення геостратегічної специфіки інтеграційних регіональних процесів в межах 
світового політико-економічного простору.  
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