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ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТАМИ  
ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

CONTENT OF E-COMMERCE ENTERPRISES MANAGEMENT 
AS SUBJECTS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
У статті проаналізовано специфіку управління підприємствами електронної комерції як суб’єктами 

інноваційного підприємництва. Визначено типи електронної комерції, з’ясовано специфіку управління кож-
ним із них. Існує шість основних таких типів: бізнес-бізнес (B2B); бізнес-споживач (B2C); споживач-споживач 
(C2C); споживач-бізнес (C2B); бізнес-адміністрація (B2A); споживач-адміністрація (C2A). До сучасних бізнес-
моделей електронної комерції відносять електронний обмін інформацією (Electronis Data Interchange, EDI); 
електронний рух капіталу (Electronic Funds Transfer, EFS); електронну торгівлю (E-Trade); електронні гро-
ші (E-Cash); електронний маркетинг (E-Marketing); електронний банкінг (E-Banking); електронні страхові 
послуги (E-Insurance) тощо. Розкрито зміст кожного з видів управління.

Ключові слова: управління, підприємства електронної комерції, інноваційне підприємство, електронна 
торгівля, компанія.

В статье проанализирована специфика управления предприятиями электронной коммерции как субъ-
ектами инновационного предпринимательства. Определены типы электронной коммерции, выяснена 
специфика управления каждым из них. Существует шесть основных таких типов: бизнес-бизнес (B2B); 
бизнес-потребитель (B2C) потребитель-потребитель (C2C); потребитель-бизнес (C2B); бизнес-адми-
нистрация (B2A); потребитель-администрация (C2A). К современным бизнес-моделям электронной ком-
мерции относят электронный обмен информацией (Electronis Data Interchange, EDI); электронное дви-
жение капитала (Electronic Funds Transfer, EFS); электронную торговлю (E-Trade); электронные деньги 
(E-Cash); электронный маркетинг (E-Marketing); электронный банкинг (E-Banking); электронные страхо-
вые услуги (E-Insurance) и др. Раскрыто содержание каждого из видов управления.

Ключевые слова: управление, предприятия электронной коммерции, инновационное предприятие, 
электронная торговля, компания.

In the article the specifics of management of e-commerce enterprises as subjects of innovative entrepreneurship 
are analyzed. The types of e-commerce are defined and the specifics of management of each of them are clarified. 
There are six main types: business to business (B2B); business consumer (B2C); consumer-consumer (C2C); con-
sumer business (C2B); business administration (B2A); consumer administration (C2A). Modern business models of 
e-commerce include: electronic information exchange (Electronic Data Interchange, EDI); electronic movement of 
capital (Electronic Funds Transfer, EFS); e-commerce (E-Trade); electronic money (E-Cash); electronic marketing 
(E-Marketing); electronic banking (E-Banking); electronic insurance services (E-Insurance), etc. The content of each 
of the types of management is revealed. The main management tools within the implementation of the e-commerce 
enterprise development strategy are identified. Depending on how the income is generated or how there is an ex-
change between the buyer and the seller; there are ways to organize the activities of the enterprise in the field of 
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e-commerce. In general, the main functions of e-commerce enterprise management are presented: determination of 
project requirements (tasks); search and evaluation of possible partners (performers); selection of suppliers of prod-
ucts that best meet the needs; involvement of performers and distribution of works; constant control and manage-
ment of the enterprise, including the redistribution of resources and tasks. Modern enterprise management systems 
in the field of e-commerce, built on the basis of the latest innovative technological solutions, such as ERP-systems, 
enable the management of enterprises to solve business problems, which are defined in this article. The author 
formed the process of creating a management system for e-commerce enterprises as a form of innovative entrepre-
neurship, which involves the implementation of specific stages. With this in mind, the enterprise e-commerce should 
consider when forming management system, based on the latest innovative technological solutions that this system 
should include the following five key elements.

Keywords: management, e-commerce enterprises, innovative enterprise, e-commerce, company.

Постановка проблеми. Ринок електронної ко-
мерції є хоча й перспективним, проте водночас над-
звичайно складним середовищем для підприємців 
та їх організацій. Швидке прискорення й доступність 
технологій формують нову економіку з різними фор-
мами розподілу, маркетингу, продажу та організації 
роботи. Атрибутами цієї економіки є руйнування про-
сторово-часових кордонів між фірмами, постачаль-
никами, клієнтами та конкурентами. Підприємства, 
які акцентують увагу на інноваціях і швидкому ре-
агуванні на зміни, можуть найкраще підходити для 
виявлення нових можливостей та ідей для їхнього ін-
тернет-бізнесу, і саме виявлення таких можливостей, 
на нашу думку, може мати вирішальне значення для 
ініціювання інновацій та змін, пов’язаних з поліпшен-
ням продуктів/послуг, технологічних можливостей і 
пошуком альтернативних ринків та можливостей у 
сфері електронної комерції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
думку дослідника М. Сінгха, інновації в електронній 
комерції мають бути спрямовані на те, щоби здійсню-
вати зміни в культурі та стратегічній поведінці компа-
нії, що зазвичай описуються як система загального 
значення в організації, яка визначає, як вона працює 
і які цілі планує досягти [1, c. 12–14]. Визначення та 
створення стратегічних можливостей електронної 
комерції для суб’єкта інноваційного підприємництва, 
на нашу думку, приведуть до розуміння інновацій та 
їх обґрунтування для поліпшення бізнесу, конкурен-
тоспроможності та обслуговування клієнтів. В цьому 
контексті актуальним є визначення змісту управління 
підприємствами електронної комерції як суб’єктами 
інноваційного підприємництва, що пов’язано з потре-
бою ідентифікації специфіки такого управління від-
повідно до типологізації електронної комерції.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є визначення змісту управління 
підприємствами електронної комерції як суб’єктами 
інноваційного підприємництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Типи електронної комерції, вибір конкретного з яких 
значною мірою визначає характер управління під-
приємствами електронної комерції, виокремлюють-
ся на основі критерія специфічності здійснюваних 
онлайн-транзакцій. Існує шість основних таких типів:

– бізнес-бізнес (B2B);
– бізнес-споживач (B2C);
– споживач-споживач (C2C);
– споживач-бізнес (C2B);
– бізнес-адміністрація (B2A);
– споживач-адміністрація (C2A).

Всі вони представляють різну динаміку та харак-
тер здійснення процедур купівлі-продажу товарів 
[2, с. 115–120; 3; 4, c. 105–110].

B2B належить до всіх електронних транзакцій 
товарів і продажів, які проводяться між двома ком-
паніями. Цей тип електронної комерції зазвичай ха-
рактеризує взаємодію між виробниками продукту й 
оптовими торгівцями, які рекламують продукт спо-
живачам для купівлі. Іноді це дає змогу оптовикам 
випереджати своїх конкурентів [5, c. 15–17].

Мабуть, найпоширеніша форма електронної ко-
мерції B2C спеціалізується на електронній торгівлі 
між бізнесом і споживачами. Ця категорія електро-
нної комерції також дає змогу компаніям розвивати 
взаємовідносини з кінцевими споживачами своєї 
продукції, що дає можливість виробляти та доводи-
ти до споживача продукцію більш персоналізовано 
[6, c. 69–72]. Для кінцевих споживачів такий спосіб 
взаємодії є цікавим через те, що він дає їм змогу 
робити покупки безпосередньо за найвигіднішими 
цінами, ознайомлюватись із відгуками клієнтів і зна-
ходити в мережі Інтернет товари, з якими вони б не 
зіткнулися у світі роздрібної торгівлі.

Тип електронної комерції C2C охоплює всі елек-
тронні транзакції, які відбуваються між споживачами. 
Як правило, ці транзакції здійснюються онлайн-плат-
формами (такими як PayPal), але часто, особливо 
останніми роками, здійснюються з використанням 
соціальних мереж (Facebook, Instagram тощо) і веб-
сайтів [7, c. 33–35].

C2B – це не досить поширений тип, який пе-
редбачає, що споживач робить доступними для 
купівлі підприємствами свої послуги або продукти 
[6, c. 69–72]. Такий тип електронної комерції є до-
сить поширеним у середовищі пошуку фахівців для 
бізнесу. Прикладом цього може бути графічний ди-
зайнер, що налаштовує логотип компанії, або фото-
граф, що робить фотографії для веб-сайту електро-
нної комерції.

B2G належить до всіх транзакцій між компаніями 
та органами публічної влади та управління. Це сфе-
ра, яка включає безліч послуг, особливо в таких галу-
зях, як соціальне забезпечення, зайнятість і юридич-
ні послуги [7, c. 33–34].

Ще одна популярна категорія електронної ко-
мерції C2G охоплює всі електронні транзакції між 
приватними особами та органами публічної влади й 
державного управління. Його приклади включають 
податки (подання податкових декларацій) та охорону 
здоров’я (планування зустрічі за допомогою онлайн-
сервісу) [8, c. 125–133].
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Таблиця 1
Домінуючі стратегічні переваги використання підприємствами електронної комерції  

конкретних типів електронної комерції
Стратегічна ринкова 

перевага
Типи електронної комерції

Бізнес-бізнес (B2B) Бізнес-споживач (B2C) Бізнес-адміністрація (B2G)
Електронна комерція 
надає продавцям 
глобальне охоплення, 
суттєво порушуючи 
географічні бар’єри. 
Продавці й покупці 
можуть зустрічатися у 
віртуальному світі, без 
перешкод стосовно місця 
розташування одне одного.

Відчутна, але не домінуюча 
перевага, що суттєво 
прискорює динаміку 
розвитку бізнесу не лише 
на локальних ринках, але 
й на глобальному ринку 
(торгівля на Amazon, оптові 
закупівлі на Alibaba тощо).

Домінуюча перевага, що 
дає змогу розвиватись 
глобальним ринковим 
гравцям (Amazon, Ebay, 
Aliexpress тощо) та 
має значну динаміку 
розвитку, яка визначає 
загальний тренд розвитку 
електронної комерції у 
світі.

Слабко відчутна перевага, 
що лише за останні роки 
активізувалась через 
доступ бізнесу до участі 
в електронних торгах 
(наприклад, Prozorro в 
Україні) та має передусім 
локальний характер 
розвитку.

Електронна комерція 
істотно знижує вартість 
транзакції через передусім 
суттєву економію на 
постійних, логістичних та 
транзакційних витратах. 
Це дає змогу компаніям 
отримувати суттєво більш 
високий прибуток.

Домінуюча перевага, що 
характеризує орієнтацію 
бізнесу на мінімізацію 
неефективних бізнес-
контактів та створення 
оптимальних логістичних 
ланцюгів.

Відчутна, але не домінуюча 
перевага, що суттєво 
прискорює динаміку 
розвитку бізнесу через 
створення централізованих 
логістичних центрів.

Слабко відчутна перевага 
передусім через локальний 
характер взаємодії та 
потребу формування 
спеціальної пропозиції для 
публічних органів влади, 
що ускладнює уніфікацію 
процесів.

Забезпечує швидку 
доставку товару з 
мінімальними зусиллями 
з боку клієнта. 
Скарги клієнтів також 
розглядаються швидко. 
Це також економить час, 
енергію та зусилля як 
для споживачів, так і для 
компанії.

Відчутна, але не домінуюча 
перевага, актуалізація 
якої потребує уніфікації 
стандартів взаємодії з 
клієнтами (час доставки, 
рівень сервісу, реакція 
на рекламації тощо) 
та поширення їх серед 
підприємств-посередників.

Домінуюча перевага, що 
дає змогу розвиватись 
глобальним ринковим 
гравцям (Amazon, Ebay, 
Aliexpress тощо) та 
має значну динаміку 
розвитку, яка визначає 
загальний тренд розвитку 
електронної комерції у 
світі.

Слабко відчутна перевага 
передусім через часто 
бюрократизовані 
процедури взаємодії 
між постачальником 
та споживачем, тобто 
держорганом, яка може 
бути активізована через 
розвиток сервісів державних 
електронних торгів.

Зручність, яку пропонує 
електронна торгівля для 
споживача, адже покупець 
може робити покупки 
24×7; веб-сайт функціонує 
завжди, у нього немає 
робочого часу, як у 
роздрібному магазині.

Відчутна, але не домінуюча 
перевага, що суттєво 
прискорює динаміку 
розвитку бізнесу через 
створення централізованих 
центрів обробки 
інформації.

Домінуюча перевага, що 
дає змогу розвиватись 
як глобальним ринковим 
гравцям, так і локальним 
підприємствам та 
підприємцям цієї сфери, а 
також має значну динаміку 
розвитку.

Слабко відчутна перевага 
передусім через локальний 
характер взаємодії та 
потребу формування 
спеціальної пропозиції для 
публічних органів влади, 
що ускладнює уніфікацію 
процесів.

Електронна комерція 
також дає змогу клієнту 
та бізнесу бути на 
зв’язку безпосередньо, 
без посередників. Це 
пришвидшує спілкування 
й транзакції та дає 
змогу більш оптимально 
використовувати наявні 
ресурси.

Слабко відчутна перевага 
передусім через специфіку 
взаємодії бізнесу з 
бізнесом, який частіше 
за все є посередником 
у стосунках виробника з 
кінцевим споживачем.

Домінуюча перевага, що 
дає змогу розвиватись 
як глобальним ринковим 
гравцям, так і локальним 
підприємствам та 
підприємцям цієї сфери, а 
також має значну динаміку 
розвитку.

Домінуюча для цього типу 
перевага, що дає йому 
змогу розвиватись та мати 
значну динаміку розвитку 
через використання 
платформ прямої взаємодії 
«постачальник – держава» 
(спеціалізовані електронні 
торговельні майданчики).

Джерело: розробка автора

Зважаючи на сформульовану в роботі потребу 
визначення змісту управління підприємствами елек-
тронної комерції як суб’єктами інноваційного підпри-
ємництва, вважаємо, що доцільно зосередитись на 
проблематиці управління тими типами електронної 
комерції, де бізнес є ініціатором процесу взаємодії з 
клієнтами, тобто формує пропозицію товарів та по-
слуг у сфері електронної комерції на ринку. Такими 
типами є бізнес-бізнес (B2B); бізнес-споживач (B2C) 
та бізнес-адміністрація (B2G).

Доцільно диференціювати стратегічні переваги, 
які отримують підприємства електронної комерції, 

що використовують певний конкретний тип електро-
нної комерції як основний (табл. 1).

Водночас підприємства електронної комерції в про-
цесі функціонування (як і перед початком такого функ-
ціонування) мають враховувати недоліки, характерні 
для електронної торгівлі як специфічної бізнес-сфери.

1) Витрати на запуск масштабного порталу елек-
тронної комерції досить високі. Налаштування апа-
ратного й програмного забезпечення, вартість на-
вчання співробітників, постійне обслуговування та 
обслуговування потребують значного фінансування, 
щоби бути конкурентоспроможними на динамічно-
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му, але й висококонкурентному ринку електронної 
комерції (з пропозицією на мільйонах інтернет-май-
данчиків та сайтів) [8, c. 105–107].

2) Індустрія електронної комерції має високий 
ризик провалу за дотримання неефективної страте-
гії розвитку та під впливом зовнішніх обставин. Так, 
багато компаній на хвилі доткомів 2000-х років зазна-
ли невдачі, проте високий ризик невдачі зберігається 
навіть сьогодні (з урахуванням високого рівня конку-
ренції) [9, c. 27–30].

3) Електронна комерція може відчуватись спожи-
вачем певною мірою безособовою та не орієнтованою 
на персональну взаємодію. Їй бракує теплоти міжосо-
бових стосунків, що важливо для багатьох товарних 
напрямів, брендів і продуктів. Відсутність індивідуаль-
ного підходу може стати недоліком для багатьох видів 
послуг і продуктів, таких як дизайн інтер’єру, одяг у 
преміум-сегменті, ювелірний бізнес [10, c. 40–45].

4) Безпека залишається проблемою для електро-
нної комерції, попри значний поступ у цьому напрямі 
в останні десятиліття. В електронній комерції спосте-
рігається безліч порушень безпеки, коли інформація 
клієнтів була вкрадена або було завдано фінансових 
збитків продавцям чи покупцям Крадіжка кредитних 
карт, крадіжки особистих даних тощо (або навіть сам 
потенціал цього навіть з дуже малою ймовірністю 
реалізації) залишаються великою проблемою для 
клієнтів [11, c. 25; 8, c. 128–130].

Зміст управління підприємствами електронної ко-
мерції як суб’єктами інноваційного підприємництва піс-
ля визначення орієнтиру діяльності, а саме ключової 
переваги, притаманної тому чи іншому типу електронної 
комерції, передбачає формування певної бізнес-моделі, 
що дає відповідь на питання про те, як компанія отри-
муватиме дохід, використовуючи ті ключові конкурентні 
можливості, які надає електронна комерція, тобто така 
модель дає можливість не лише будувати управління 
діяльністю підприємства з огляду на переваги елек-
тронної комерції як сфери бізнесу, але й формувати 
конкурентні переваги [10, c. 40–45], що вирізнятимуть 
конкретне підприємство, що є суб’єктом управління, від 
інших підприємств електронної комерції.

З огляду на швидкий розвиток електронного біз-
несу діапазон наявних бізнес-моделей у цій сфері 
значно виріс. Так, на початку історії формування 
електронної комерції традиційним способом веден-
ня бізнесу в цій сфері були онлайн-вітрини магазинів 
або отримання від традиційних магазинів онлайн-за-
мовлень. Згодом з’явилися більш інноваційні моделі 
й почав розвиватись напрям створення віртуальних 
ринків або мереж, у яких поширювались динамічні й 
швидкі за термінами реалізації відносини між вироб-
никами, продавцями та споживачами.

До сучасних бізнес-моделей електронної ко-
мерції відносять електронний обмін інформацією 
(Electronis Data Interchange, EDI); електронний рух 
капіталу (Electronic Funds Transfer, EFS); електро-
нну торгівлю (E-Trade); електронні гроші (E-Cash); 
електронний маркетинг (E-Marketing); електронний 
банкінг (E-Banking); електронні страхові послуги 
(E-Insurance) тощо [12, с. 126].

Сучасна електронна комерція працює на високо-
конкурентному ринку, де стійкі конкурентні переваги 

практично неможливі, оскільки тут присутні мінімаль-
ні бар’єри для нових учасників і конкурентів. У літера-
турі були різні погляди на переваги першопроходьців 
електронного бізнесу [11, c. 26–30]. Загальне переко-
нання у світі електронної комерції полягає в тому, що 
безпечніше й дешевше для більшості підприємств 
електронної комерції імітувати першопрохідника в 
середовищі електронного бізнесу, де існують більш 
високий рівень технічної невизначеності та швидкий 
рівень технологічних інновацій.

Незважаючи на потенціал електронної комерції для 
надання організаційних конкурентних переваг, були 
проведені лише обмежені наукові дослідження стосов-
но стратегічного впровадження електронної комерції 
на рівні підприємства [9, c. 15–22; 13, c. 530]. Водно-
час такі дослідження можуть мати значний вплив на 
підприємства електронної комерції та ефективність їх 
ринкової діяльності незалежно від їх розміру.

Узгодження технологій та типів електронної ко-
мерції з корпоративними рішеннями спрямоване на 
те, щоби продемонструвати й посилити ефектив-
ність корпоративних рішень у цій сфері. Так, нещо-
давні винаходи у сфері інтернет-технологій сприяли 
зростанню електронного бізнесу, але все ще існує 
багато можливостей зробити діяльність підприємств 
у сфері електронної комерції більш ефективною за 
допомогою вдосконалення системи управління [14].

Помилки, яких найчастіше припускаються підпри-
ємства під час розроблення стратегій у сфері елек-
тронної комерції, включають неправильні прогнози, 
що виникають через нездатність керівників бізнесу 
перевірити працездатність власних ідей з орієнта-
цією на аналогічні приклади. Також проблемою є 
неправильне оцінювання ресурсних можливостей 
компанії без урахування додаткових джерел фінан-
сування, які даватимуть змогу компанії розвиватися 
в початковий період, коли може не бути очікуваного 
припливу клієнтської бази.

Під час розроблення стратегії для підприємства 
електронної комерції важливо чітко визначити, чи 
буде це підприємство економічним суб’єктом, що 
працює лише онлайн, або він також функціонувати-
ме на ринку в традиційній формі. З огляду на це для 
корпоративного бізнесу в Інтернеті можна викорис-
товувати одну з таких трьох базових стратегій:

1) трансформація традиційного offline-бізнесу ком-
панії в online з урахуванням нових можливостей, що 
з’являються у сфері електронної комерції; при цьому 
компанія, як і раніше, залишається і в offline-бізнесі, 
отже, створюється компанія «змішаного» типу;

2) утворення дочірньої компанії, яка перебуває в 
ексклюзивних відносинах з материнською й реалі-
зує функції ведення бізнесу материнської компанії у 
сфері електронної комерції;

3) придбання наявного інтернет-проекту для роз-
витку бізнесу підприємства у сфері електронної ко-
мерції [9, c. 15–22; 13, c. 530].

Основні управлінські інструменти в межах реа-
лізації стратегії розвитку підприємства електронної 
комерції представлено на рис. 1.

З огляду на значну кількість інструментів електро-
нної комерції доцільність їх використання залежить 
від специфіки, цілей та типу конкретного бізнесу. Так, 



10

Держава та регіони

інтернет-сайт, що є майже обов’язковою інвестицією 
кожної компанії у сфері електронної комерції, є спо-
собом інформування клієнтів, а також представлен-
ня йому своїх товарів та послуг.

Мета позиціонування в пошукових системах по-
лягає в досягненні максимально можливих позицій у 
результатах пошуку з урахуванням конкретних клю-
чових слів [15, c. 124]. Цей інструмент є дуже ефек-
тивним і водночас відносно дешевим.

Найбільш важливі функції веб-сайту включають 
просування компанії або її конкретного продукту, під-
вищення впізнавання бренду, активізацію нових і під-
вищення лояльності наявних клієнтів. Цей канал є 
основним або додатковим каналом розподілу.

Блог – це щоденник, який зберігається в мережі й 
містить інформацію, шо має інтерес для читачів. Він 
відіграє важливу роль у наданні можливості взаємо-
дії між компанією та її клієнтами.

Ще один е-бізнес-інструмент – це соціальні ме-
режі, які останнім часом отримали значну популяр-
ність. Просуваючи свої продукти або бренди в таких 
соціальних мережах, як Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, компанії можуть використовувати соціальні 
відносини для зміцнення власного іміджу. Користу-
вачі соцмереж часто рекомендують цікавий контент 
для своїх друзів і діляться своєю думкою про товари 
й послуги конкретного бренду.

Ефективна стратегія електронного бізнесу із за-
діянням доцільного інструментарію, який відповідає 
специфіці певного типу електронної комерції, здій-
снює позитивний вплив на успіх інноваційного інтер-
нет-підприємства. Це відкриває додаткові можливос-
ті для тих підприємців, що здатні гнучко, адаптивно 
та креативно будувати систему управління власним 
бізнесом у сфері електронної комерції. Таке управ-
ління, на нашу думку, має базуватись на потребі 
впровадження нових, інноваційних рішень в еконо-
міці, виробництві та організації діяльності підпри-
ємства електронної торгівлі, що забезпечить цьому 
підприємству ринкові конкурентні переваги.

Залежно від того, як генерується дохід або як від-
бувається обмін між покупцем і продавцем, можна 
застосовувати такі способи організації діяльності 
підприємства у сфері електронної комерції (табл. 2).

Характерними особливос-
тями організації діяльності під-
приємств електронної комерції 
є відкрита розподілена струк-
тура; гнучкість; мобільність; 
пріоритет горизонтальних 
зв’язків; відносна автономність 
та вузька спеціалізація учасни-
ків підприємства; високий ста-
тус інформаційних і кадрових 
засобів інтеграції. Однією з 
найважливіших переваг такої 
організації є суттєво менша, 
ніж у підприємств традиційних 
сфер, особливо виробництва, 
потреба залучення стартово-
го капіталу, оскільки більшість 
необхідних ресурсів можна 
залучити на контрактній осно-

ві та оплачувати за ступенем споживання (плата за 
хостинг, Інтернет, користування автоматизованими 
системами управління тощо). Іншою перевагою є іс-
тотне скорочення часу, необхідного для підготовки 
до реалізації чергового проєкту [6, c. 60].

Можна загалом представити основні функції 
управління підприємством електронної комерції та-
ким чином:

– визначення вимог (завдань) проєкту;
– пошук та оцінювання можливих партнерів (ви-

конавців);
– виділення постачальників продукції, які опти-

мально відповідають потребам;
– залучення виконавців і розподіл робіт;
– постійний контроль та управління діяльністю 

підприємства, включаючи перерозподіл ресурсів і 
завдань [6, c. 61–62].

Одним з найбільш важливих кроків, спрямованих 
на підвищення ефективності діяльності підприємства 
у висококонкурентному бізнес-середовищі іннова-
ційного підприємництва, є впровадження автомати-
зованих систем управління підприємством електро-
нної комерції. В цьому сенсі важливо проаналізувати 
останні тенденції у сфері автоматизації управління 
з використанням сучасних інформаційних технологій 
та провідних управлінських концепцій.

Основою управління підприємствами у сфері 
електронної комерції в технологічній галузі є систе-
ма управління ресурсами підприємства (Enterprise 
Resource Planning, ERP). Класична ERP-система 
включає управління закупівлями, виробництвом, 
збутом, складськими запасами, трудовими ресурса-
ми. Така система створює можливості для автома-
тичного планування завантаження виробничих ліній 
підприємств (поповнення складських запасів торго-
вельних майданчиків) на основі показників обсягу 
реалізованого товару, його номенклатури й плано-
ваних термінів постачання, сформованих на основі 
замовлень покупців [15, c. 151–165].

В процесі прийому замовлення ERP-система роз-
раховує собівартість і ціну одиниці товару, при цьо-
му враховуються всі витрати (зокрема, на доставку), 
пов’язані з необхідністю задоволення специфічних 
вимог клієнта.

Рис. 1. Базові інструменти управління підприємствами електронної комерції  
як суб’єктами інноваційного підприємництва

Джерело: розроблено автором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфічні об’єкти 
управління 

Специфічні інструменти 

Інструментарій управління підприємствами електронної комерції 

Позиціонування 

Планування 

Організація діяльності 

Поточне керівництво 

Аналіз та контроль 

Веб-сайт 

Блог 

Сторінка в 
соцмережі 

Копірайтинг 

Забезпечення 
техобслуговування 

Пошукова 
оптимізація 

Реклама в 
Інтернеті 



11

Серія: Економіка та підприємництво, 2020 р., № 3 (114) частина 2

На базі сучасних комп’ютерних технологій ство-
рено покоління систем управління ERP (Enterprise 
Resource Planning), що є плануванням ресурсів під-
приємства або системою управління ресурсами. Такі 
системи дають можливість працювати на інтегрова-
ному інформаційному полі безлічі видалених корис-
тувачів, що забезпечує максимальний ефект під час 
управління великими виробництвами й корпораціями. 
Елементи програмного забезпечення цієї системи, 
призначені для підтримки різних функцій підприєм-
ства, безперервно взаємодіють між собою. Фактично 
така система намагається «відтворити» бізнес-про-
цеси в програмному забезпеченні й супроводжувати 
кожну дію того чи іншого співробітника [9, c. 55–65].

В сучасних умовах діяльності підприємств елек-
тронної комерції поняття ERP-систем та їх значення 
для розвитку ринку значно розширилися. Зрозуміло, 
не йдеться про ключові зміни, оскільки системи пере-
дусім планують розподіл ресурсів, проте цією сферою 
застосування не обмежуються. Так, на цьому етапі по-
дібні системи є набором інтегрованих рішень у сфері 
інформаційних технологій, що дають змогу створити 
єдине середовище для автоматизації планування, об-
ліку, контролю та аналізу всіх основних бізнес-опера-
цій підприємства, таких як виробництво, фінанси, по-
стачання, збут, зберігання, технічне обслуговування. 
До цього переліку можна додати реалізовані у деяких 
ERP-системах рішення стосовно SSM (підтримка 
управління збутом і сервісом), SCM (управління лан-
цюжками постачань), PDM (дані про продукцію), а іно-
ді CRM (взаємодія з клієнтами) [13, c. 527–535].

Сучасні системи управління підприємствами у 
сфері електронної комерції, побудовані на базі новіт-
ніх інноваційних технологічних рішень, такі як ERP-
системи, дають можливість керівництву підприємств 
розв’язувати такі бізнес-задачі (рис. 2).

Уніфікована природа систем управління підпри-
ємствами у сфері електронної комерції, побудованих 

на базі новітніх інноваційних технологічних рішень, 
на нашу думку, дає значні переваги, включаючи змен-
шення кількості помилок, велику швидкість та ефек-
тивність доступу до інформації. Правильно органі-
зований доступ допоможе менеджерам підприємств 
електронної комерції швидко зорієнтуватись у мін-
ливому бізнес-середовищі, підвищити ефективність 
управлінських рішень за рахунок оперативного ін-
формування про проблему та її точної ідентифікації.

Процес створення системи управління підприєм-
ствами електронної комерції як форми інноваційного 
підприємництва передбачає реалізацію таких етапів 
(сформовано автором).

1) Розроблення бізнес-стратегії підприємства на 
основі визначення пріоритетів розвитку, притаман-
них певному типу електронної комерції, та іденти-
фікації власних пріоритетів розвитку, що складають 
основу конкурентних переваг на висококонкурентно-
му ринку електронної комерції.

2) Аналіз діяльності підприємства електронної 
комерції, визначення власних проблем розвитку, ре-
сурсних можливостей та обмежень.

3) Реорганізація діяльності підприємства елек-
тронної комерції на основі пріоритетів, цілей та за-
вдань, визначених стратегією розвитку.

4) Вибір (розроблення) системи управління під-
приємствами у сфері електронної комерції, побу-
дованої на базі новітніх інноваційних технологічних 
рішень, для її впровадження на підприємстві.

5) Впровадження системи управління підприєм-
ствами у сфері електронної комерції, побудованої на 
базі новітніх інноваційних технологічних рішень.

6) Використання (експлуатація + супровід) систе-
ми управління підприємствами у сфері електронної 
комерції, побудованої на базі новітніх інноваційних 
технологічних рішень.

Управління підприємствами електронної комерції 
як форми інноваційного підприємництва має чітко 

Таблиця 2
Способи організації діяльності підприємства у сфері електронної комерції

Спосіб Характеристики
Інтернет-магазин з 
власними продуктами

Має ті ж характеристики, що й фізичний магазин, але в онлайн-версії.

Dropshipping Клієнтом сприймається як звичайний інтернет-магазин. Різниця полягає в тому, що 
продукт відправляє не продавець інтернет-магазину, а третя сторона.

Партнерська електронна 
комерція

В цьому разі магазин не лише не відправляє товар, але й не здійснює купівлю через 
його платформу. Ці підприємства переспрямовують потоки клієнтів у різні магазини в 
обмін на комісію, яку вони отримують після завершення купівлі.

Членство Призначене для покупок, що повторюються. Зростання продажів досягається через 
використання періодичних підписок (щотижня, щомісячно, раз на два місяці тощо). 
Зараз популярними є так звані коробки-сюрпризи, тобто ящики, які надсилаються 
кожного місяця з різними продуктами, наприклад щомісячні ящики з різним пивом. 
Замість того, щоби продавати продукт тільки один раз, магазини пропонують 
можливість отримувати його із заданою періодичністю.

Торговий майданчик Онлайн-універмаг. Це веб-сайт, де різні продавці пропонують свою продукцію з одного 
або декількох секторів. Американський Amazon, як і українські Rozetka.ua, F.ua, також 
є прикладом торгового майданчику, хоча він також працює як звичайний інтернет-
магазин, кожен може продавати за допомогою платформи в обмін на комісію.

Послуги Навчання, консультування, наставництво або будь-який інший обмін часу на гроші – 
це ще один життєздатний варіант того, щоби почати та розвинути бізнес у сфері 
електронної комерції.

Джерело: складено на основі джерел [11; 16; 17]
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відповідати пріоритетам конкретного бізнесу в кон-
кретній сфері (електронній комерції) та включати 
шляхи досягнення такої відповідності, що передба-
чає врахування таких чинників:

– час зміни технологій виробництва;
– тривалість життєвого циклу продуктів, що ви-

пускаються (реалізуються) підприємством електро-
нної комерції;

– довгострокові плани постачальників технічних 
рішень;

– термін амортизації використовуваних систем;
– плановані зміни у сфері управління людськими 

ресурсами.
Не менш важливим моментом є ступінь відповід-

ності пріоритетів автоматизації управління електро-
нним бізнесом та загальної стратегії бізнесу компанії, а 
саме чітке визначення цілей, які мають бути досягнуті.

Підприємства електронної комерції мають бути 
готові ефективно керувати всіма своїми каналами 
продажів, включаючи дистриб’юторів, дилерів і неза-
лежних агентів, а також вирішувати питання органі-
зації власної системи електронних закупівель, кана-
лів продажів через онлайн-майданчики і продажів з 
використанням мобільних пристроїв.

На наше переконання, численні ІТ-платформи 
(веб-сайт, мобільні додатки, соцмережі тощо) елек-
тронної комерції, об’єднані підприємством у єдину 
систему, здатні об’єднати всі аспекти комерційної 
діяльності підприємства та ефективно вирішити про-
блему інтеграції з уже наявними системами управ-
ління, які безпосередньо пов’язані з найважливішими 
управлінськими функціями підприємства. З огляду 
на це підприємство електронної комерції має перед-
бачити під час формування системи управління, по-
будованої на базі новітніх інноваційних технологіч-
них рішень, що така система має містити п’ять таких 
ключових елементів (табл. 3).

Висновки. Отже, результати дослідження пока-
зали, що підприємництво та інновації є вирішальним 
фактором для довгострокової стійкості електронної 
комерції та електронного бізнесу. Підприємці пови-
нні мати можливість виявляти та використовувати ці 
ключові характеристики для створення нових про-
дуктів і послуг, виходу на нові ринки, підвищення ло-
яльності клієнтів, досягнення ринкового лідерства, 
оптимізації бізнес-процесів, підвищення ефектив-
ності використання людського капіталу та застосу-
вання новітніх технологій.

Рис. 2. Бізнес-задачі, які розв’язуються за допомогою систем управління 
підприємствами у сфері електронної комерції, побудованих  

на базі новітніх інноваційних технологічних рішень
Джерело: розроблено автором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бізнес-задачі 
підприємств 
електронної 

комерції 

скорочення загальних витрат робочого часу за рахунок виключення дублювання даних 
різними службами та організації безперешкодного обміну даними між відділами 
компанії та прискорення обміну інформацією 

ефективне планування всієї фінансової 
та господарської діяльності 

забезпечення довіри інвесторів шляхом 
підвищення прозорості бізнесу 

зниження ризиків та 
збільшення прибутків за 
рахунок оперативного 
ухвалення рішень і 
підвищення їх точності 

розмежування доступу до 
інформації відповідно до 
посад співробітників і 
реалізації функцій безпеки 

Таблиця 3
Ключові елементи системи управління підприємства електронної комерції,  

побудованої на базі новітніх інноваційних технологічних рішень
Елемент системи Характеристика

Управління 
контентом

Механізм управління контентом має бути загальним для всіх IT-платформ (веб-сайт, мобільні 
додатки, соцмережі тощо) підприємства, особливо коли через них здійснюється взаємодія з 
діловими партнерами та клієнтами.

Управління 
замовленнями

Користувачі IT-платформ (веб-сайт, мобільні додатки, соцмережі тощо) повинні мати можливість 
перевіряти стан замовлення й отримувати всю інформацію по ньому, але управління 
замовленням здійснюється безпосередньо через відповідний додаток електронної комерції.

Аналітика 
електронного 
бізнесу

Хоча внутрішні користувачі корпоративного порталу повинні мати можливість ознайомитися 
з аналітичними звітами, їх створення має забезпечувати потреби компанії в прийнятті 
управлінських рішень.

Інтерактивна 
система продажів

Управління продажами має здійснюватися через спеціалізовані IT-платформи (веб-сайт, 
мобільні додатки, соцмережі тощо), а не бути одним з аспектів корпоративного порталу.

Управління 
каталогом

Занесення інформації не обов’язково має управлятися окремо через IT-платформи; часто 
підприємство використовує наявну систему управління замовленнями.

Джерело: побудовано на основі аналізу джерел [8; 15; 18]
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Підприємства електронної комерції, які дотриму-
ються більш консервативної та оборонної стратегії 
управління для збереження свого позиціонування 
на ринку, можуть неповною мірою цінувати інновації, 
пов’язані зі впровадженням додаткових маркетинго-
вих стратегій або вдосконаленням бізнес-процесів. 
З огляду на те, що підприємства електронної торгів-
лі, які займають лідируючі ринкові позиції, швидко 
реагують на зміни у своєму середовищі, з більшою 
ймовірністю виявляють і оцінюють нові можливості 
та ідеї і їх перспективи для їх бізнесу, виявляється 
доцільним підкреслити важливість здійснення по-
стійних змін у стратегічній орієнтації проінноваційних 
підприємств електронної комерції, що дасть змогу 
отримати додаткові можливості для успіху в цій су-
часній формі інноваційного підприємництва.

Разом з орієнтацією на гнучкість, адаптивність 
та інноваційність підприємства електронної комер-
ції, на нашу думку, мають приділяти постійну увагу 
проблемам ефективного використання власних ре-
сурсів, що можна досягти через прийняття управлін-
ських рішень, які дають змогу позбавитися від усіх 
зайвих і таких, що не приносять прибутку, процесів 
між замовленням і його виконанням; створити струк-
туру ефективних, взаємовигідних взаємовідносин 
з компаніями, що є ринковими партнерами. Також 
доцільно розробити та реалізувати в межах підпри-
ємства технічну ІТ-архітектуру, що підтримує макси-
мально можливий спектр взаємодії всіх учасників 
процесів купівлі-продажу товарів та послуг і забез-
печення цих процесів.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ 
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE ENTERPRISE  
IN THE SYSTEM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Організаційна культура підприємств є ключовою складовою частиною корпоративної соціальної від-

повідальності у контексті сталого розвитку. Метою статті є маркетингове дослідження особливос-
тей організаційної культури підприємств у системі корпоративної соціальної відповідальності та вияв-
лення на основі результатів анкетного опитування проблем і перспектив її розвитку в сучасних умовах. 
Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові методи аналізу й синтезу, узагальнен-
ня, структурно-логічний, економіко-статистичний, експертного опитування. У статті викладено ре-
зультати проведеного експертного опитування як методу емпіричного дослідження задля визначення 
сучасних проблем, особливостей і перспектив розвитку організаційної культури підприємств у системі 
корпоративної соціальної відповідальності. Проаналізовано й узагальнено діючі корпоративні кодекси на 
великих вітчизняних підприємствах. Запропоновано внесення змін і доповнень до змісту кодексів корпо-
ративної етики щодо визначення основних напрямів стратегічного управління розвитком організаційної 
культури та механізмів його організаційно-економічного, маркетингового, фінансового та інформацій-
ного забезпечення.

Ключові слова: підприємство, організаційна культура, корпоративна соціальна відповідальність, кор-
поративний кодекс, сталий розвиток, напрями вдосконалення, експертне опитування.
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Организационная культура предприятий является ключевой составляющей корпоративной соци-
альной ответственности в контексте устойчивого развития. Целью статьи является маркетинго-
вое исследование особенностей организационной культуры предприятий в системе корпоративной 
социальной ответственности и выявление на основе результатов анкетного опроса проблем и пер-
спектив ее развития в современных условиях. Для достижения поставленной цели использованы обще-
научные методы анализа и синтеза, обобщения, структурно-логический, экономико-статистический, 
экспертного опроса. В статье изложены результаты проведенного экспертного опроса как метода 
эмпирического исследования с целью определения современных проблем, особенностей и перспектив 
развития организационной культуры предприятий в системе корпоративной социальной ответствен-
ности. Проанализированы и обобщены действующие корпоративные кодексы на крупных отечествен-
ных предприятиях. Предложено внесение изменений и дополнений в содержание кодексов корпоратив-
ной этики касательно определения основных направлений стратегического управления развитием 
организационной культуры и механизмов его организационно-экономического, маркетингового, финан-
сового и информационного обеспечения.

Ключевые слова: предприятие, организационная культура, корпоративная социальная ответ-
ственность, корпоративный кодекс, устойчивое развитие, направления совершенствования, эксперт-
ный опрос.

Organizational culture of enterprises is a key component of corporate social responsibility in the context of sus-
tainable development. The purpose of the article is a marketing study of the features of organizational culture of 
enterprises in the system of corporate social responsibility and identification based on the results of a questionnaire 
survey of problems and prospects for its development in modern conditions. To achieve this goal used general 
scientific methods of analysis and synthesis, generalization, structural-logical, economic-statistical, expert survey. 
The article presents the results of an expert survey as a method of empirical research to identify current problems, 
features and prospects for the development of organizational culture of enterprises in the system of corporate social 
responsibility. It was found that the food industry, construction, information and hotel services have not developed a 
code of corporate ethics, which should define the behavior and a clear set of values of the company. The weakness-
es of the surveyed enterprises include insufficient attention to the implementation of a customer-oriented approach in 
understanding the wishes and needs of their customers, organizational training and staff development opportunities. 
This is due to the fact that Ukrainian companies do not invest sufficient investment in staff development, although 
they point to this area as a priority in the transformation of organizational culture. The current corporate codes at 
large domestic enterprises are analyzed and generalized. The key corporate values on which the organizational cul-
ture of companies should be formed and developed are established, namely: potential of employees, professional-
ism, responsibility, development of employees and improvement of their professional skills and abilities, leadership, 
teamwork, customer orientation, quality of service, aspiration to improve, openness, transparency, reliability, unity 
of purpose and partnership, efficiency and focus on results. It is proposed to make changes and additions to the 
content of codes of corporate ethics in terms of determining the main directions of strategic management of organi-
zational culture and mechanisms of its organizational and economic, marketing, financial and information support.

Keywords: enterprise, organizational culture, corporate social responsibility, corporate code, sustainable devel-
opment, directions of improvement, expert survey.

Постановка проблеми. Сучасність диктує нові 
вимоги до розвитку бізнесу, першочерговими з яких 
визнано корпоративну соціальну відповідальність 
(КСВ) як філософію організації підприємницької ді-
яльності у контексті сталого розвитку. Одним з важ-
ливих елементів КСВ є модернізація організаційної 
культури підприємств. Це відповідає Стратегії стало-
го розвитку «Україна – 2020», Цілям сталого розви-
тку до 2030 року, Стратегії сприяння розвитку соці-
альної відповідальності бізнесу в Україні на період 
до 2020 року, у якій формування корпоративної куль-
тури віднесено до основних напрямів СВБ.

З огляду на це необхідними є подальший роз-
виток теоретичних положень, обґрунтування науко-
во-методичних положень і розроблення практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення управління роз-
витком організаційної культури підприємств у систе-
мі корпоративної соціальної відповідальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чну увагу зарубіжні та вітчизняні науковці (Ф. Котлер, 
Н. Лі [1], О. Ерхемжамц, В. Лі, А. Венкатесваран [2], 
А. Нійхоф, Т. Бруїн, О. Фісшер, Дж. Йонкер, Е. Карс-
сінг, М. Шокер [3], Л. Сакконі [4], А. Мак-Вілліямс, 

Д. Зігель [5], С. Ааронсон [6], А. Перес, І. Боске [7], 
Р. Вокч [8], Б. Шихі [9], М. Кітцмюллер, Дж. Шимшак 
[10], А. Колот [11], О. Новікова, М. Дейч, О. Панькова 
[12], Т. Власова [13], О. Головінов [14], О. Затєйщи-
кова [15], М. Буковинська [16], К. Комарова, Н. Ко-
вальчук [17], В. Крівоус [18], Т. Зінчук, Є. Левківський 
[19], Н. Погуда, К. Павловська [20], Л. Матросова 
[21]) приділяють концептуальним, методологічним і 
практичним засадам корпоративної соціальної від-
повідальності як чиннику сталого розвитку. Вирішен-
ню різноманітних проблем управління розвитком 
організаційної культури підприємств присвячено ро-
боти таких науковців, як Д. Денісон [22], К. Йілмаль, 
Е. Ергун [23], М. Міллінгтон, Дж. Шульц [24], К. Кеме-
рон, Р. Квін [25], Г. Хофстеде [26], І. Лапіна, І. Каїріса, 
Д. Араміна [27], Г. Ахмаді, А. Нікооравеш, М. Мерпур 
[28], Д. Ардити, С. Наяк, А. Дамчі [29], Х. Джигол [30], 
А. Квілінський [31], Д. Сурінгентьяс, А. Судіро, Е. Тро-
ена, Д. Іраванто [32], О. Харчишина [33], К. Фокіна-
Мезенцева [34], І. Отенко, М. Чепелюк [35], С. Лисе-
вич [36], О. Андросова [37].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас, незважаючи на таку 
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Таблиця 1
Експертна оцінка особливостей організаційної культури підприємств харчової промисловості  

у системі корпоративної соціальної відповідальності

Твердження Відповіді, % експертів
так ні частково

Вкладання інвестицій у модернізацію своєї організаційної культури 50,0 14,3 35,7
Реалізація концепції сталого розвитку, одним з елементів якого є 
організаційна культура 42,9 21,4 35,7

Питання розвитку організаційної культури представлено в місії компанії 
або основних принципах ведення бізнесу 35,7 7,1 57,2

Впровадження спеціальних програм з трансформації організаційної 
культури в рамках Корпоративного кодексу 28,6 21,4 50,0

Організаційна культура є важливою складовою частиною корпоративної 
відповідальності бізнесу 28,6 7,1 64,3

Формування й реалізація Корпоративного кодексу, ключовим елементом 
якого є організаційна культура 21,4 35,7 42,9

Відповідність організаційної культури цілям і принципам сталого розвитку 21,4 14,3 64,3
Неналежна увага до модернізації організаційної культури, що призводить 
до погіршення фінансового стану підприємства 14,2 42,9 42,9

Примітка: частку розраховано до загальної кількості експертів відповідного виду економічної діяльності
Джерело: складено авторами за результатами анкетування

пильну увагу до окресленої проблеми з боку вче-
них, актуальним і необхідним залишається про-
ведення подальших наукових досліджень щодо 
виявлення особливостей організаційної культури 
підприємств різних видів економічної діяльності як 
важливого елементу корпоративної соціальної від-
повідальності.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті полягає в маркетинговому 
дослідженні особливостей організаційної культури 
підприємств у системі корпоративної соціальної від-
повідальності та виявленні на основі результатів ан-
кетного опитування проблем і перспектив її розвитку 
в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
оцінками експертів агенції “Conference Board” у со-
ціально відповідального бізнесу темпи зростання 
доходів на інвестований капітал становлять 9,8%; з 
активів – 3,6%; від реалізації продукції – 2,8%; при-
бутку – 63,5%.

У результаті дослідження «Розвиток корпо-
ративної соціальної відповідальності в Україні: 
2010–2018», проведеного Центром «Розвиток КСВ», 
встановлено, що політика розвитку й поліпшення 
умов праці є пріоритетним напрямом реалізації КСВ 
(76% респондентів). Компанії впроваджують соці-
альні проєкти перш за все задля покращення своєї 
репутації (26% опитаних) і збільшення лояльності 
персоналу (23%). Політика СВ реалізується вже 83% 
українських підприємств. Однак лише 52% з них ма-
ють стратегію, а 24% – бюджет на програми й захо-
ди з КСВ. При цьому 35% респондентів сказали про 
збільшення спеціального бюджету на програми КСВ 
за останні 3 роки. Систему показників для оцінюван-
ня результатів програм з КСВ використовують тільки 
12% опитаних.

У червні-серпні 2019 року проведено власне екс-
пертне опитування задля виявлення особливостей 
розвитку організаційної культури підприємств різних 
видів економічної діяльності [38–40]. Так, на підставі 

емпіричного дослідження виявлено, що підприєм-
ства харчової галузі впроваджують механізми кор-
поративної соціальної відповідальності, вкладають 
інвестиції в трансформацію організаційної культури, 
реалізують концепцію сталого розвитку. Водночас 
організаційна культура частково відповідає цілям і 
принципам сталого розвитку. Встановлено, що ні в 
усіх компаніях діє Корпоративний кодекс (табл. 1).

Керівники підприємств харчової промисловості 
прагнуть приділяти увагу корпоративній соціальній 
відповідальності, ключовим елементом якої є орга-
нізаційна культура, але більшість обстежених під-
приємств переважно ставить за мету збільшення 
обсягів реалізації готової продукції споживачам і, 
відповідно, зростання рівня рентабельності від реа-
лізації продукції.

Більшість респондентів відзначили, що компанії у 
сфері будівництва не вкладають інвестиції в транс-
формацію організаційної культури, не реалізують 
концепцію сталого розвитку, не приділяють належної 
уваги розробленню корпоративних кодексів. Все це 
не відповідає цілям сталого розвитку (табл. 2).

У ході обстеження виявлено, що підприємства у 
сфері інформаційних і готельних послуг не реалізу-
ють концепцію сталого розвитку, у них не розробле-
но Корпоративного кодексу. Організаційна культура 
не відповідає цілям і принципам сталого розвитку 
(табл. 3, 4). Як правило, керівники цих підприємств 
ставлять за мету зниження витрат і, відповідно, 
збільшення рівня прибутковості.

Здебільшого Корпоративні кодекси (Кодекси кор-
поративної етики) розроблено й затверджено на ве-
ликих підприємствах України. Серед них можна на-
звати такі, як ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «Метінвест 
Холдинг», ДТЕК, НАК «Нафтогаз України», АТ «За-
порізький Завод Феросплавів», “Kernel” (агробізнес), 
АТ «Укрзалізниця», «Нова Пошта».

Корпоративний кодекс визначає основні прин-
ципи етичних норм компанії та вимоги до поведінки 
співробітників, якими вони мають керуватися у своїй 
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діяльності. Метою Кодексу є закріплення норм і пра-
вил поведінки співробітників компанії, засад взаємо-
відносин на всіх рівнях, корпоративних цінностей, 
усвідомлення індивідуальної ролі кожного співро-
бітника в досягненні стратегічних цілей підприєм-
ства. Кодекс регулює взаємовідносини між усіма 
суб’єктами корпоративної етики для забезпечення 
розвитку організаційної культури й високих стандар-
тів ділової поведінки у компанії.

На основі узагальнення діючих Кодексів корпо-
ративної етики на вітчизняних підприємствах вста-
новлено ключові корпоративні цінності, на яких 
має формуватися й розвиватися організаційна 
культура (рис. 1).

Висновки. В результаті проведеного дослідження 
виявлено, що на підприємствах харчової промисло-

вості, у сфері будівництва, у галузі з надання інфор-
маційних і готельних послуг не розроблено Кодексу 
корпоративної етики, який має визначати поведінку 
й чіткий набір цінностей компанії. До слабких сторін 
обстежених підприємств можна віднести недостатню 
увагу до впровадження клієнтоорієнтованого підходу 
до розуміння побажань і потреб своїх споживачів, ор-
ганізаційного навчання й можливостей розвитку пер-
соналу. Це обумовлено тим, що українські підприєм-
ства не вкладають достатніх інвестицій у підвищення 
кваліфікації співробітників, хоча й вказують на цей 
напрям як пріоритетний під час трансформації орга-
нізаційної культури.

Отже, доцільним є внесення змін і доповнень до 
діючих Корпоративних кодексів, а саме визначення 
основних напрямів стратегічного управління розви-

Таблиця 2
Експертна оцінка особливостей організаційної культури будівельних підприємств  

у системі корпоративної соціальної відповідальності

Твердження Відповіді, % експертів
так ні частково

Компанія вкладає інвестиції в модернізацію своєї організаційної культури 16,6 66,7 16,7
Компанія впроваджує спеціальні програми з трансформації організаційної 
культури в рамках Корпоративного кодексу – 83,3 16,7

Компанія не приділяє належної уваги модернізації організаційної культури, 
що призводить до погіршення фінансового стану підприємства 33,4 33,3 33,3

Компанія реалізує концепцію сталого розвитку, одним з елементів якого є 
організаційна культура – 66,7 33,3

Питання розвитку організаційної культури представлені в місії компанії або 
основних принципах ведення бізнесу – 66,7 33,3

Організаційна культура є важливою складовою частиною корпоративної 
відповідальності бізнесу 16,7 50,0 33,3

У компаніє діє Корпоративний кодекс, ключовим елементом якого є 
організаційна культура – 66,7 33,3

Організаційна культура відповідає цілям і принципам сталого розвитку – 83,3 16,7 
Примітка: частку розраховано до загальної кількості експертів відповідного виду економічної діяльності
Джерело: складено авторами за результатами анкетування

Таблиця 3
Експертна оцінка особливостей організаційної культури підприємства  

у сфері інформаційних послуг у системі корпоративної соціальної відповідальності

Твердження Відповіді, % експертів
так ні частково

Компанія вкладає інвестиції в модернізацію своєї організаційної культури 36,8 21,1 42,1
Компанія впроваджує спеціальні програми з трансформації організаційної 
культури в рамках Корпоративного кодексу 42,1 31,6 26,3

Компанія реалізує концепцію сталого розвитку, одним з елементів якого є 
організаційна культура 31,6 36,8 31,6

Компанія не приділяє належної уваги модернізації організаційної культури, 
що призводить до погіршення фінансового стану підприємства 26,3 47,4 26,3

Питання розвитку організаційної культури представлені в місії компанії 
або основних принципах ведення бізнесу 26,3 31,6 42,1

Організаційна культура є важливою складовою частиною корпоративної 
відповідальності бізнесу 42,1 31,6 26,3

У компаніє діє Корпоративний кодекс, ключовим елементом якого є 
організаційна культура 31,6 42,1 26,3

Організаційна культура відповідає цілям і принципам сталого розвитку 21,1 42,1 36,8
Примітка: частку розраховано до загальної кількості експертів відповідного виду економічної діяльності
Джерело: складено авторами за результатами анкетування
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Таблиця 4
Експертна оцінка особливостей організаційної культури підприємств  

у сфері готельного бізнесу у системі корпоративної соціальної відповідальності

Твердження Відповіді, % експертів
так ні частково

Вкладання інвестицій у модернізацію своєї організаційної культури 22,2 55,6 22,2
Реалізація концепції сталого розвитку, одним з елементів якого є 
організаційна культура 11,1 33,3 55,6

Питання розвитку організаційної культури представлено в місії компанії 
або основних принципах ведення бізнесу 44,5 33,3 22,2

Впровадження спеціальних програм з трансформації організаційної 
культури в рамках Корпоративного кодексу 11,1 55,6 33,3

Організаційна культура є важливою складовою частиною корпоративної 
відповідальності бізнесу 44,4 11,1 44,5

Формування й реалізація Корпоративного кодексу, ключовим елементом 
якого є організаційна культура 55,6 11,1 33,3

Відповідність організаційної культури цілям і принципам сталого розвитку 44,5 22,2 33,3
Неналежна увага до модернізації організаційної культури, що призводить 
до погіршення фінансового стану підприємства 22,2 44,5 33,3

Примітка: частку розраховано до загальної кількості експертів відповідного виду економічної діяльності
Джерело: складено авторами за результатами анкетування

тком організаційної культури та механізмів його орга-
нізаційно-економічного, маркетингового, фінансово-
го й інформаційного забезпечення. Це відповідатиме 
принципам сталого розвитку.

Крім цього, варто звернути увагу на цифрову 
трансформацію організаційної культури підприємств 
в умовах активізації розвитку інформаційної еконо-
міки. Нині важливим є інвестування в освіту та на-
вчання співробітників, оскільки розвиток цифрових 
знань персоналу визнано передумовою ефективної 
цифровізації бізнес-процесів компаній. Керівники 
підприємств мають розробляти та реалізовувати 
програми навчання цифрових навичок персоналу, 
використовуючи можливості й концепції дистанцій-
ного навчання, в партнерстві з академічними уста-
новами, закладами вищої освіти та інноваційними 
стартапами, а також формувати організаційну куль-

туру. Усунення розриву між необхідними спеціаль-
ними цифровими навичками й тими, що має персо-
нал компанії, має стати основним засобом успішних 
трансформаційних перетворень у глобальному ін-
формаційному просторі.

Застосування цифрових технологій дасть змо-
гу скоротити витрати на управління персоналом у 
результаті зниження рівня ризиків під час підбору 
персоналу, ефективного розподілу людських ресур-
сів, автоматизації та оптимізації HR-процесів, раці-
онального інвестування у саморозвиток співробітни-
ків, отже, сформувати успішну цифрову культуру, яка 
відповідатиме сучасним умовам господарювання.

У подальших дослідженнях планується розро-
бити пропозиції щодо вдосконалення стратегічного 
управління розвитком організаційної культури під-
приємств.
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Рис. 1. Корпоративні цінності українських компаній
Джерело: побудовано авторами
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СПЕЦИФІКА РОЗРОБКИ ТА ОЦІНКИ КОМПЛЕКСУ 
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ 
КОНКУРЕНТНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

SPECIFICS OF DEVELOPMENT AND EVALUATION  
OF THE COMPLEX OF MARKETING COMMUNICATIONS  
IN THE CONDITIONAL BUSINESS ENVIRONMENT
У статті розглянуто інструменти та особливості формування комплексу маркетингових комунікацій, 

орієнтованих на В2В-ринок. Досліджено актуальність цієї проблематики для транспортно-експедитор-
ських підприємств. Вивчено специфіку сфер В2С і В2В, визначено їх відмінності. Також вивчено комплекс 
маркетингових комунікацій логістичної фірми на прикладі компанії «Інтерфрахт». Розглянуто елементи 
комплексу маркетингу, такі як асортимент компанії, процес формування ціни на послуги та маркетинго-
ву комунікаційну діяльність. Досліджено методи та принципи оцінювання ефективності комплексу марке-
тингових комунікацій транспортно-експедиційного підприємства. Проведено розрахунки ефективності 
реклами, конверсії та «клікабельності», після чого визначено нерентабельні комунікації, які потребують 
оптимізації. На основі аналізу розроблено пропозиції щодо формування ефективної системи маркетинго-
вих комунікацій з урахуванням встановлених цілей і конкретного бізнес-середовища.

Ключові слова: маркетингові комунікації, комплекс маркетингових комунікацій, В2В-ринок, логістична 
компанія, просування.

В статье рассмотрены инструменты и особенности формирования комплекса маркетинговых ком-
муникаций, ориентированных на В2В-рынок. Изучена актуальность этой проблематики для транспор-
тно-экспедиторских предприятий. Изучена специфика сфер В2С и В2В, определены их отличия. Также 
изучен комплекс маркетинговых коммуникаций логистической фирмы на примере компании «Интерф-
рахт». Рассмотрены элементы комплекса маркетинга, такие как ассортимент компании, процесс фор-
мирования цены на услуги и маркетинговую коммуникационную деятельность. Исследованы методы и 
принципы оценивания эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций транспортно-экспеди-
торского предприятия. Проведены расчеты эффективности рекламы, конверсии и «кликабельности», 
после чего определены нерентабельные коммуникации, которые нуждаются в оптимизации. На основе 
анализа разработаны предложения по формированию эффективной системы маркетинговых коммуника-
ций с учетом установленных целей и конкретной бизнес-среды.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, комплекс маркетинговых коммуникаций, В2В-рынок, 
логистическая компания, продвижение.
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The article discovers instruments and specifics of forming of system marketing communications focused on the 
B2B market. The study is conducted to study the specifics of the use of marketing communications to promote logis-
tics services and formulate proposals to improve promotion. The relevance of this problematics for freight forward-
ing company is investigated. The importance of logistics company for running other people’s business is explored. 
Specifics of B2B and B2C markets are discovered and defined the differences between them. They prove difference 
of forming marketing communication mix for B2B and B2C companies. Theoretical basics are discovered which 
explain reasons why companies in the B2B sector promote their company mainly on the Internet. Also marketing 
communication mix of logistics firm is studied exemplified by company named “Interfreight”. The assortment of com-
panies, the process of pricing services and marketing communication activities are considered. The methods and 
principles of evaluating the effectiveness of a complex of marketing communications at a freight forwarding enter-
prise are investigated. Marketing communication tools using methods for evaluating the effectiveness are explored. 
The operation of advertising on marketplaces is graphically analyzed, namely, the number of ad impressions, the 
number of “clicks”, spent money and the number of requests from customers who has learned about the company 
from marketplaces. Also the site operation is analyzed for the period 2017–2019 and the distribution of traffic through 
the channels of attracting visitors is shown graphically. The calculations of effective advertising, conversion and 
“clickability” are carried out, after that unprofitable communications which need optimization are defined. The study 
allows us to draw such certain conclusions about the factors affecting the demand for logistics services; the need to 
evaluate the effectiveness of marketing tools. Based on the analysis, proposals are developed about the formation 
of an effective system of marketing communications included defined goals and the business environment.

Keywords: marketing communications, system of marketing communications, B2B market, logistics company, 
promotion.

Постановка проблеми. Формування ефективної 
маркетингової стратегії суб’єкта господарювання за-
лежить від багатьох складових частин, перш за все 
від побудови алгоритму та зниження собівартості 
товарів або послуг, ресурсозбереження та ресурсо-
використання. Якщо до собівартості включені тран-
спортні витрати, то це є резервом зниження собівар-
тості товарів або послуг під час прийняття грамотних 
управлінських рішень у конкурентному бізнес-серед-
овищі, відповідно, отримання прибутку за рахунок 
зниження або утримання ціни на тому ж рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз наукових джерел свідчить про те, що здебільшого 
поза увагою залишаються питання, пов’язані з удо-
сконаленням комплексного вирішення проблеми 
вдосконалення маркетингової діяльності підприєм-
ства на засадах використання ефективних марке-
тингових комунікацій.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Отже, актуальність досліджува-
ної проблематики обумовлена необхідністю розви-
тку теоретичних та методичних аспектів оптимізації 
маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в 
умовах конкурентного бізнес-середовища.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є аналіз особливостей викорис-
тання комунікаційних інструментів для просування 
транспортно-експедиторських послуг, розроблення 
рекомендацій щодо формування ефективного комп-
лексу маркетингових комунікацій логістичної компа-
нії в умовах конкурентного бізнес-середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний маркетинг включає набагато більше дій та 
завдань, ніж визначення потреби, створення відпо-
відного товару, призначення йому відповідної ціни та 
забезпечення доступності до нього цільової аудито-
рії. Окрім цього, компанія має проводити комуніка-
цію зі своїми клієнтами. До того ж у маркетингових 
комунікаціях не має бути нічого випадкового, все має 
бути ретельно продумано та слідувати певній меті, 
інакше підприємство втратить частину прибутку або 
зазнає збитків через неефективні комунікаційні захо-

ди та витрати на них. Комплекс маркетингових кому-
нікацій складається з чотирьох таких елементів:

– реклама – це будь-яка форма неособистого 
платного пред’явлення та просування продуктів, по-
слуг та ідей від імені їхнього виробника або власника 
(посередника тощо);

– стимулювання збуту – це короткотермінові за-
ходи для заохочення учасників маркетингових кому-
нікацій до купівлі або подальшого перепродажу цих 
товарів;

– робота з громадськістю (паблік рілейшнз) – це 
стимулювання попиту на політичну, державну або 
бізнесову фізичну чи організаційну одиницю (полі-
тичну особистість, партію, державну установу, під-
приємство) через поширення про неї важливих відо-
мостей, які мають престижний характер, у засобах 
масової інформації або зі сцени (арени, подіуму);

– особистий (персональний) продаж – це усне 
пред’явлення товару в процесі бесіди з одним або 
кількома покупцями (фактичними чи потенційни-
ми) задля укладання угоди (контракту) щодо купів-
лі товару [1].

Нині логістичні послуги є ключовими в роботі 
будь-яких компаній та організацій, адже головним 
завданням логістичних фірм є виконання управлін-
ських функцій своєчасно із забезпеченням безпере-
бійної роботи фірм-клієнтів, задоволенням потреб 
споживачів та виконанням основної місії, якою є 
отримання прибутку підприємства.

Логістична сфера є досить багатогранною, оскіль-
ки процес експедиціювання включає низку дій та до-
кументів, які формують певні витрати. Транспортно-
експедиторське підприємство несе такі витрати, як 
собівартість реалізації; загальновиробничі, фінансо-
ві витрати; витрати на збут [11].

Кожна фірма, плануючи маркетингову діяльність, 
насамперед планує бюджет на маркетинг. Існують 
різні методи визначення розміру бюджету на пла-
новий рік, зокрема метод відрахувань від виручки, 
метод цілей та завдань, метод фіксованої величи-
ни, метод порівняння з конкурентами. Для наочності 
розглянемо процес розроблення та оцінювання мар-
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Таблиця 1
Основні відмінності секторів В2В та В2С [2]

В2С В2В
Вплив на формування попиту надає чітке 
позиціонування компанії по відношенню до конкурентів.

Принципове значення мають раціональні мотиви 
покупки.

Стимулювання збуту відбувається через маніпуляції з 
ціною.

Ціна зазвичай мало впливає на попит.

Процес прийняття рішення про покупку може бути 
імпульсивним, чим можна скористатися під час 
планування комунікаційної діяльності.

Рішення про купівлю приймають зважено та часто за 
участю декількох осіб.

Цільова аудиторія розсіяна. Цільова аудиторія зосереджена на певних 
спеціалізованих ресурсах.

кетингових комунікацій на прикладі транспортно-екс-
педиторської компанії «Інтерфрахт», що працює на 
ринку транспортно-логістичних послуг України.

Транспортно-експедиторські компанії здійснюють 
свою комерційну діяльність у секторі “business-to-
business”. Діяльність досить сильно відрізняється від 
сектору “business-to-customer”, тому здійснення мар-
кетингового впливу на потенційних покупців також 
відрізняється. В табл. 1 наведено основну різницю 
між цими сферами, що стосується маркетингу.

Оскільки в процесі прийняття рішення про купівлю 
бере участь група зацікавлених людей, з’являються 
такі інтереси, які мають бути враховані під час роз-
роблення комунікаційної політики:

– інтереси організації, пов’язані з отриманням 
прибутку;

– інтерес людей, що беруть участь у здійсненні 
договорів;

– інтерес організацій, що конкурують [6].
Традиційна маркетингова комунікаційна політи-

ка логістичної компанії включає систему особистих 
продажів, паблік рілейшнз, стимулювання просуван-
ня товару (послуг) та їх продажу, рекламу. Для по-
дальшого розвитку логістичної компанії необхідно 
застосовувати певні зусилля з реклами послуг, а 
саме розміщувати рекламу на спеціалізованих тема-
тичних інтернет-порталах; розміщувати логотип ло-
гістичної компанії та контактної інформації на бортах 
власних автомобілів; брати участь у тематичних ви-
ставках і форумах.

Для більш детального розуміння формування 
маркетингового комунікаційного комплексу рекомен-
дуємо розглянути його на прикладі транспортно-екс-
педиторської компанії «Інтерфрахт». Компанія «Ін-
терфрахт» була заснована у 2001 році в місті Дніпро. 
Компанія «Інтерфрахт» має широкий спектр послуг. 
Серед них надаються такі види послуг, як морські 
перевезення, перевезення великовагового вантажу, 
негабаритний вантаж, мультимодальні перевезення, 
проектні перевезення, міжнародні перевезення ван-
тажів та міжнародні перевезення.

Ціноутворення у сфері перевезень охоплює ба-
гато факторів, тому транспортно-експедиторські 
компанії зазвичай розраховують ціну індивідуально. 
До ціни на логістичні послуги включаються відстань 
транспортування; час у дорозі; вага вантажу; плата 
водію; покриття витрат на лізензії, дозволи на про-
їзд та податки. В разі міжнародних перевезень до 
загальної вартості включаються витрати на проїзд 

платними шляхами, візи, супровід додаткові стра-
ховки тощо.

Компанія «Інтерфрахт» здійснює свою комуні-
каційну діяльність у різних напрямах, таких як роз-
міщення оголошень та банерної реклами на мар-
кетплейсах (olx.com, prom.ua); ведення сторінок у 
соціальних мережах (facebook.com, linkedin.com, 
Instagram); ведення власного сайту; виготовлення 
сувенірної продукції; ідентифікація компанії за до-
помогою сувенірної продукції; використання e-mail-
розсилок.

Окрім раціонально-розробленого комплексу 
маркетингових комунікацій, важливим етапом є 
прийняття грамотних управлінських рішень задля 
виконання основної економічної місії. Вчасно роз-
рахований показник ефективності покаже всі недо-
ліки компанії та допоможе визначити вектори руху 
для вдосконалення маркетингової діяльності. Саме 
цим обумовлена необхідність розрахунку показника 
ефективності.

Існує багато способів вимірювання ефективності 
комунікаційної діяльності на підставі двох показни-
ків, а саме отриманого прибутку від комунікаційної 
діяльності й витрат. Одним з показників ефективнос-
ті рекламної кампанії є відношення приросту при-
бутку, отриманого після рекламної кампанії, до суми 
рекламних витрат.

Е р к
П В

В
� . . * %�

�
100 ,

де П – прибуток від маркетингової кампанії; В – 
витрати на маркетингову кампанію [4].

Задовільним результатом вважається показник 
вище 100%. Це означає, що підприємство не поне-
сло збитків. Чим більший цей показник, тим більш 
рентабельними були вкладення коштів в ту чи іншу 
маркетингову кампанію [6].

На прикладі досліджуваної компанії проаналізу-
ємо дані.

В табл. 2 наведено дані про всі e-mail-розсилки за 
2017, 2018 та 2019 роки відповідно. Для розрахунків 
візьмемо дані за 2017–2019 роки.

На основі наявних даних розрахуємо показник:
2017 рік:

Прибуток дохід витрати� � �
� � �553900 382191 171709�грн.

 

Е р.к. � �
�

171709 157608

157608
100 8 9

�
* % , % .

2018 рік:
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Прибуток дохід витрати� � �
� � �592100 414470 177630�грн.

 

Е р.к. � �
�

177630 158544

158544
100 12* % % .

2019 рік:
Прибуток дохід витрати� � �
� � �668500 481320 187180�грн.

 

Ерк� . * % %�
�

�
187180 162288

162288
100 15 .

Отже, результат показника Е р.к. зростає про-
тягом трьох років, що означає, що ефект від e-mail-
розсилки стає все більш важливим для загального 
прибутку від маркетингових комунікацій.

Для наочності розглянемо інші особливості оці-
нювання інтернет-комунікацій.

Для підрахунку показників веб-ресурсу викорис-
товується показник конверсії. Конверсія розрахову-
ється як співвідношення кількості цільових дій на 
веб-ресурсі до загальної кількості відвідувачів. Ці-
льовою дією може бути замовлення, запит контак-
тних даних або кількість завантажень прайс-листа.

Формула конверсії така:

Конверсія
ВД

ВЗ
= � * %100 ,

де ВД – відвідувачі сайту, що здійснили цільову 
дію; ВЗ – загальна кількість відвідувачів.

Конверсію рекомендується рахувати окремо за 
різними каналами трафіка. Це обумовлено необхід-
ністю розуміння того, який з каналів приносить най-
більше прибутку, а який з них потребує оптимізації. 
Оцінка показника конверсії залежить від багатьох 

факторів, зокрема типу бізнесу, цін, потрібності при-
ймати швидко рішення. Для прикладу, конверсія в 
10% буде чудовим результатом для компанії, яка за-
ймається нерухомістю, адже вона отримає великий 
прибуток, проте занизькою для сайту доставлення їжі 
[8]. Розрахуємо конверсію офіційного сайту компанії 
«Інтерфрахт» за вищезгаданою формулою. Дані про 
канали трафіка цього веб-ресурсу наведені на рис. 1.

За даними рис. 1 веб-ресурс компанії «Інтер-
фрахт» має всього 3 типи трафіка, а саме прямий 
(за введеним посиланням), соціальний (відвідувачі, 
що перейшли на сайт із соціальних мереж) та пошу-
ковий (відвідувачі, що перейшли на сайт через по-
шукову видачу).

Для кожного з цих видів трафіка розрахуємо кон-
версію.

1) Прямий трафік:

Конверсія = =� 11
509

100 2 16* % , % .

Отже, показник конверсії не є позитивним через 
те, що послуга коштує не так дорого, як, наприклад, 
квартира, отже, не принесе великого прибутку ком-
панії.

2) Соціальний трафік:

Конверсія = =� 1
95

100 1 05* % , %.

Такий показник конверсії близький до незадовіль-
ного (менше одиниці), а це означає, що цей канал 
трафіку потребує оптимізації.

3) Пошуковий трафік:

Конверсія = =� 14
940

100 1 49* % , % .

Рис. 1. Розподіл каналів трафіка сайту компанії «Інтерфрахт»  
за період (з 1 січня 2020 року по 31 березня 2020 року)

Джерело: складено авторами на основі джерела [5]

Таблиця 2
Аналіз використання e-mail-розсилки за 2017–2019 роки [5]

Показник 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Кількість контактів, що отримали розсилку (ос.) 344 448 340 704 374 400
Кількість адресатів, що відкрили лист (ос.) 27 211 28 653 31 824
Кількість заяв на послугу від розсилки 58 62 70
Витрати на розсилку (грн.) 157 608 158 544 162 288
Дохід від розсилки (грн.) 553 900 592 100 668 500
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Такий показник також є занизьким і потребує 
оптимізації.

Отже, як показали розрахунки, найбільший по-
казник конверсії на сайті компанії «Інтерфрахт» у 
прямого трафіку. Це пояснюється тим, що відвід-
увачі знайомі з компанією та її сайтом, якщо влас-
норуч вводять посилання в пошуковий рядок. Отже, 
вони довіряють фірмі, через що залишають заявку 
на отримання послуги. Можна зробити висновок, що 
фірмі варто працювати над своїм іміджом та забез-
печувати більше впізнавання.

Оцінювання банерних і контекстних оголошень 
включає такі напрями:

1) кількість кліків на оголошення і, відповідно, пе-
реходів на корпоративний сайт;

2) якщо підприємство присутнє в Інтернеті винят-
ково у вигляді текстових контекстних оголошень із 
контактною інформацією, оцінюється кількість дзвін-
ків або візитів.

У своїй маркетинговій діяльності компанія «Інтер-
фрахт» розміщує свої рекламні звернення на таких 
маркетплейсах, як olx.com, prom.ua, flagma.ua. За 
даними статистики відділу просування продукції 
найбільшу кількість заявок фірма отримує з prom.ua, 
що складає в середньому 70–80% від загальної кіль-
кості заявок. Отже, найбільш раціонально буде до-
слідити саме цей ресурс. Маркетинговий відділ веде 
свою діяльність на цьому ресурсі з кінця 2018 року, 
тому найзручніше буде дослідити динаміку протягом 
2019 року [5].

Для аналізу доцільності просування на ресурсі 
існує можливість простежити статистику за допомо-
гою функції «Аналітика ProSale». На рис. 2 зображе-
но статистику показів послуги компанії «Інтерфрахт» 
для користувачів маркетплейсу, кількість переходів 
на сторінку компанії («кліки») та витрати на просу-
вання за період 2019 року (з 1 січня по 31 грудня). На 
лівій вертикальній осі відображається кількість пока-
зів послуги, на правій осі відображаються витрати та 
кількість переходів.

З рис. 2 видно, що не на всіх ділянках графіку 
простежується залежність між кількістю витраче-

них на просування коштів та кількістю корисних для 
компанії дій, а саме переходів на цільову сторінку. 
Кількість заявок на послуги безпосередньо залежать 
від репутації компанії, обізнаності цільової аудиторії 
про компанію, а також потреби на товар чи послугу, 
адже, на відміну від сектору “business-to-consumer”, 
покупки/замовлення послуг у секторі “business-to-
business” не є імпульсивними, а здійснюються за 
зваженим заздалегідь рішенням. Отже, переважно 
попит залежить від потреби, сезонності, репутації 
компанії та інших обставин.

Для розрахунку ефективності банерної реклами 
використовують такий показник, як CTR (click-through 
rate), його також називають клікабельністю. Рівень 
клікабельності прийнято розраховувати в процентах 
за певний відрізок часу або за встановлене число по-
казів. Щоб дізнатися CTR реклами, потрібно просто 
поділити кількість кліків на кількість показів реклами 
в системі, а отриманий результат помножити на 100.

Рівень клікабельності залежить від великої кіль-
кості факторів. Щоби визначити, який CTR хороший, 
потрібно знати тематику рекламної кампанії, види 
реклами (банери, відео, текстові блоки), місце роз-
міщення й налаштування вибору цільової аудиторії. 
Якщо проаналізувати середні цифри щодо контек-
стної реклами, то можна зробити такі висновки:

– для реклами у висококонкурентній ніші, спря-
мованій на широку аудиторію, хорошим показником 
буде вважатися CTR у 2%;

– для конкуренції середнього рівня хорошою 
цифрою вже буде вважатися CTR у 4%;

– якщо конкуренція низька або вибрана дуже 
вузька цільова аудиторія (наприклад, реклама тіль-
ки для жителів одного невеликого міста), то показник 
CTR має перевищувати 5% [6].

CTR = =� 2714
390811

100 0 69* , % .

Отже, за розрахунками CTR банерної реклами 
компанії «Інтерфрахт» на маркетплейсі “prom.ua” 
клікабельність занизька. Це означає, що з відвідува-
чів торговельного майданчика, які бачать рекламне 

Рис. 2. Аналітика маркетплейсу “prom.ua” за 2019 рік
Джерело: складено авторами на основі джерела [5]
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оголошення, мало людей стають зацікавленими в 
ньому на переходять за ним, щоби дослідити де-
тальніше. Ця сфера діяльності потребує оптимізації.

Для більш детального аналізу функціонування 
банерної реклами на маркетплейсі “prom.ua” дослі-
димо динаміку замовлень послуг компанії з цього 
каналу.

Рис. 3 підтверджує припущення про те, що на 
кількість замовлень транспортної компанії впливає 
сезонність, а саме сезон посіву агрокультур та сезон 
збору урожаю, адже компанії, що спеціалізуються на 
сільському господарстві, потребують транспортуван-
ня обладнання та сировини у місця посіву. На пері-
оди «березень – квітень» та «серпень – вересень» 
припадає помітне збільшення кількості замовлень 
логістичних послуг, адже в цей час відбуваються по-
сів та збір урожаю відповідно. На основі наявних да-
них можна зробити висновок, що підприємства, що 
спеціалізуються на сільському господарстві, займа-
ють помітну частку клієнтів транспортно-експедитор-
ської компанії та мають вплив на продажі компанії.

Маючи дані про кількість замовлень та витрати 
на рекламу, застосуємо формулу ROAS (return on 
ad spend), що визначає рентабельність витрат на 
рекламу. Цей показник відображає суму доходу на 
кожен вкладений долар і допомагає оцінити ефек-
тивність кампанії, групи, оголошення й навіть ключо-
вого слова.

ROAS =
Д

В
* 100 ,

де Д – дохід від реклами; В – витрати на рекламу [7].

ROAS = =�207365
106586

194% .

Це є досить високим результатом, незважаючи на 
низьку конверсію. Отримані розрахунки свідчать про 
те, що на кожну витрачену гривню компанія отрима-
ла 1,94 грн. доходу за допомогою реклами.

Висновки. Отже, проаналізувавши основні на-
прями маркетингової комунікаційної діяльності тран-
спортно-експедиторської компанії «Інтерфрахт», мо-
жемо зробити такі висновки:

– на попит на логістичні послуги впливає низка 
факторів, зокрема сезонність, репутація компанії, 
наявність потрібних послуг, цінова категорія;

 
Рис. 3. Динаміка замовлень послуг компанії «Інтерфрахт» за 2019 рік

Джерело: складено авторами на основі джерела [5]

– для правильного оцінювання відділу просуван-
ня та маркетингу треба вчасно розраховувати ефек-
тивність маркетингових заходів;

– основна маркетингова діяльність логістичного 
підприємства зосереджена в Інтернеті;

– одними з найважливіших показників є конвер-
сія, клікабельність, ROMI та ROAS;

– у компанії «Інтерфрахт», на прикладі якої ве-
лися розрахунки, є певні напрями, які потребують 
покращення за даними розрахунків, а саме конвер-
сія на сайті та клікабельність банерної реклами на 
маркетплейсі “prom.ua”;

– за даними розрахунків показник ROMI e-mail-
розсилки є задовільним та не потребує покращення.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ 
МЕГАСЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

SYSTEMATIZATION OF INTEGRATING FACTORS  
OF MEGA ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF FORMATION 
OF BUSINESS STRUCTURES
У статті виокремлено чинники мегасередовища, які зумовлюють інтеграційні процеси на підприєм-

ствах. З огляду на високий рівень динамічності та невизначеності зовнішнього середовища підприємств 
і велику кількість чинників, що впливають на їх функціонування на мегарівні, запропоновано диференцію-
вати їх вплив через групи чинників Для цього запропоновано використовувати метод апріорного ранжу-
вання чинників. Сформовано класифікацію інтеграційних чинників мегасередовища, що зумовлюють інте-
грацію підприємств та формування підприємницьких структур, до яких віднесено міжнародні інтеграційні 
об’єднання, глобалізаційні процеси, вплив транснаціональних корпорацій, глобальні проблеми людства. 
Визначено ступінь впливу зовнішніх чинників мегасередовища, що спонукають підприємства до інтеграції. 
Узагальнено передумови інтеграції підприємств та формування підприємницьких структур на мегарівні.

Ключові слова: глобалізація, інтеграційні процеси, підприємство, інтеграційні чинники, мегасередови-
ще, підприємницькі структури.
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В статье выделены факторы мегасреды, которые обуславливают интеграционные процессы на пред-
приятиях. С учетом высокого уровня динамичности и неопределенности внешней среды предприятий и 
большого количества факторов, влияющих на их функционирование на мегауровне, предложено диффе-
ренцировать их влияние через группы факторов. Для этого предложено использовать метод априорного 
ранжирования факторов. Сформирована классификация интеграционных факторов мегасреды, которые 
обуславливают интеграцию предприятий и формирование предпринимательских структур, к которым 
отнесены международные интеграционные объединения, глобализационные процессы, влияние транс-
национальных корпораций, глобальные проблемы человечества. Определена степень влияния внешних 
факторов мегасреды, побуждающих предприятия к интеграции. Обобщены предпосылки интеграции 
предприятий и формирования предпринимательских структур на мегауровне.

Ключевые слова: глобализация, интеграционные процессы, предприятие, интеграционные факто-
ры, мегасреда, предпринимательские структуры.

The article highlights the mega-environment factors that determine the integration processes in enterprises and 
contribute to the formation of entrepreneurial structures. Based on the fact that in conditions of a high level of dy-
namism and uncertainty in the external environment of enterprises and a large number of factors affecting their 
functioning at the mega level, it is proposed to differentiate their influence through groups of factors. For the analysis 
of factors, it is proposed to use method of a priori ranking of factors. The contribution of each factor is estimated by 
the size of the rank-place, which was determined by each of the seven experts. The classification of the integration 
factors of the mega-environment, affecting the integration of enterprises and the formation of business structures, 
is compiled, which includes: international integration associations; globalization processes; the influence of multi-
nationals; global problems of mankind. The degree of influence of external factors of the mega-environment that 
prompt enterprises to integrate is estimated by the value of the sum of ranks based on the fact that the smaller the 
sum of the ranks of the factor, the greater the impact on the need for integration of enterprises. It is proved that the 
process of globalization, as one of the dominant factors, gives impetus to the economic growth of the world economy 
and at the same time is a threat to its growth. It was found that the global process of globalization led to the forma-
tion of world and interregional associations strengthened the global problems of mankind. The prerequisites for the 
integration of enterprises at the mega level are generalized, namely: world globalization of the economy and the 
strengthening of global problems of mankind; the formation of a new economy – “prosumer” economics; dominance 
in the world market of large transnational corporations; the transition of world business to the active use of informa-
tion technology; strengthening the global convergence process as a long-term targeted convergence of countries 
and regions. Identified trends are keys in the formation of business structures.

Keywords: globalization, integration processes, enterprise, integration factors, mega environment, business 
structures.

Постановка проблеми. З початком ХХІ сторіччя 
світ перейшов до ери глобальної інтеграції, в резуль-
таті якої посилюється взаємозалежність та приско-
рюється зближення країн, відбувається інтернаціо-
налізація процесів виробництва та інших складових 
частин світової економіки, активізується домінуючий 
вплив підприємницьких структур у формі транснаці-
ональних корпорацій на світову економіку. Внаслідок 
технологічної революції економіка постіндустріаль-
ного суспільства переходить до шерінг-економіки 
(від англ. “sharing economy”), яка базується на ін-
формації та знаннях, даючи можливість спільного 
використання товарів та послуг. Необхідність без-
перервного пошуку шляхів підвищення ефективності 
діяльності, одним з яких є постійна інноваційна ак-
тивність, в ускладнених ринкових умовах господарю-
вання, спричинених як мікро-, так і макро- та мегави-
кликами з боку зовнішнього середовища, глобальної 
фінансово-економічної кризи 2007–2009 рр., приво-
дить до необхідності інтеграції та укрупнення різних 
підприємств у підприємницькі структури, які є біль-
шими за розміром, мають кращі можливості доступу 
до матеріально-сировинних та фінансових ресурсів, 
більш потужний виробничий потенціал, власні до-
слідницькі лабораторії для забезпечення безперерв-
ного інноваційного процесу, поширені по всьому світі 
мережі збуту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сві-
тові економічні та суспільні трансформації кінця ХХ – 

початку ХХІ століття, динамічні зміни орієнтації ді-
яльності підприємств та перехід до підприємницьких 
структур привели до необхідності наукових дослі-
джень особливостей їх створення та функціонуван-
ня. Так, дослідженням формування підприємницьких 
структур в контексті глобалізації займаються такі іно-
земні дослідники, як М. Алле, П. Герст, Г. Томпсон 
Д. Гелд, Е. Мак-Грю, Дж. Сорос. Заснована ними на-
укова школа Римського клубу вивчає глобальні про-
блеми людства та шляхи їх вирішення, основним з 
яких вважає об’єднання зусиль суб’єктів світової 
економіки. Сформована Інститутом всесвітніх спо-
стережень під керівництвом Л. Брауна наукова шко-
ла сталого розвитку досліджує особливості сталого 
розвитку, який розглядають як керівний принцип 
формування підприємницьких структур.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак більшість досліджень як 
закордонних, так і вітчизняних науковців спрямована 
на вивчення особливостей функціонування традицій-
них підприємств в контексті глобалізованого просто-
ру, залишаючи поза увагою інтеграційні процеси, що 
зумовлюють формування підприємницьких структур.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є узагальнення інтеграційних 
чинників мегасередовища, що зумовлюють інтегра-
цію підприємств та формування нових ринкових 
суб’єктів глобалізованого простору, а саме підприєм-
ницьких структур.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Задля забезпечення системності дослідження фор-
мування та розвитку підприємницьких структур 
узагальнимо передумови інтеграції підприємств, 
що спричиняє формування та розвиток підприєм-
ницьких структур на різних ієрархічних рівнях на-
ціональної та світової економіки. Для цього спершу 
виокремимо чинники, які впливають на інтеграцію 
підприємств на різних рівнях ієрархії економіки. 
Під чинником розуміються причина, рухома сила 
певного процесу, явища, яка зумовлює його ха-
рактер або окремі риси; умови, які є необхідними 
й визначальними для цього процесу або явища, а 
також причини, які безпосередньо обумовлюють 
його виникнення або результат, який отримано [7]. 
Для аналізу чинників застосуємо експертні методи, 
«які визначаються нескладною технологією прове-
дення та багатоваріантністю сфери застосування» 
[1]. Враховуючи те, що навіть незначне скорочення 
кількості досліджуваних чинників значно впливає на 
достовірність та якість отриманих досліджень, ви-
користаємо для аналізу апріорну інформацію, на 
основі якої здійснимо апріорне ранжування чинни-
ків, що дасть змогу виокремити найбільш значимі 
чинники й не враховувати ті, які мають несуттєвий 
вплив. Одним з відомих експертних методів є метод 
апріорного ранжування чинників (від “apriori” – «до-

слідне, довипробувальне») [2]. Виходячи з того, що 
досліджуваних чинників багато та їх всіх важко вра-
хувати в умовах високого рівня динамічності та не-
визначеності зовнішнього середовища підприємств, 
диференціюємо їх вплив через групи чинників. З ві-
домих груп зовнішніх чинників виділимо ті, які, на 
наш погляд, можуть здійснювати домінуючий вплив 
на процес інтеграції підприємств на мегарівні (гло-
бальному) підприємств (рис. 1).

Внесок кожного чинника оцінимо за величиною 
рангу-місця, яке було визначено кожним із семи екс-
пертів. Чиннику, якому експерт надає провідне міс-
це, присвоюється перший ранг. Інші чинники ранжу-
ються в порядку спадання. Ступінь впливу зовнішніх 
чинників мегасередовища, що спонукають підприєм-
ства до інтеграції, оцінимо за величиною суми рангів, 
виходячи з того, що чим менше сума рангів чинника, 
тим більше його вплив на необхідність інтеграції під-
приємств (рис. 2).

Детально проаналізуємо вплив зовнішніх чинни-
ків мегасередовища на формування передумов інте-
грації підприємств та формування підприємницьких 
структур на мегарівні (рис. 3).

Виходячи з того, що сучасний стан розвитку світо-
вого бізнесу відбувається під впливом процесу гло-
балізації, що, як правильно зазначає О.О. Волович 
[3], «здійснює потужний вплив на всі сторони життє-

Рис. 1. Класифікація інтеграційних чинників мегасередовища,  
що зумовлюють інтеграцію підприємств та формування підприємницьких структур

Джерело: складено автором

Рис. 2. Діаграма рангів зовнішніх чинників мегасередовища,  
що спонукають підприємства до інтеграції та формування підприємницьких структур
Джерело: складено автором
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діяльності суспільства, як комплексне геополітичне, 
геоекономічне і геокультурне явище», то основними 
чинниками, які зумовлюють інтеграцію підприємств 
на мегарівні в контексті інтеграційних процесів, є 
міжнародні інтеграційні об’єднання, глобалізаційні 
процеси, вплив транснаціональних корпорацій, гло-
бальні проблеми людства.

Процес глобалізації як один з домінуючих чинни-
ків, що спричиняє процес інтеграції підприємств та 
формування підприємницьких структур, здійснює су-
перечливий вплив як на світову економіку загалом, 
так і на окремі економіки держав. Він дає поштовх до 
економічного зростання світової економіки на основі:

– прискорення процесу поширення нових тех-
нологій;

– підвищення ефективності використання різно-
манітних ресурсів за рахунок удосконалення меха-
нізму їх розподілу;

– підвищення якості життя й добробуту людства;
– поширення ідей демократії, гуманізму, захисту 

прав і свобод людини.
Водночас процес глобалізації породжує певні за-

грози для світової економіки, зокрема поглиблення 
розриву й поширення нерівності в соціально-еконо-
мічному розвитку країн світу; втрату національної 
унікальності кожної окремої країни, підпорядкування 

її до єдиних міжнародних стандартів; зростання сві-
тових конфліктів.

Світовий процес глобалізації спричинив форму-
вання єдиних стандартів, цінностей і принципів, що 
покладено в основу функціонування світової еконо-
міки; прискорив та спростив процеси руху товарів, 
ресурсів та капіталів; зростання фінансової єдності 
та взаємозалежності фінансово-економічних систем 
країн світу, що стало причиною створення світових 
та міжрегіональних об’єднань (наприклад, ЄС, НА-
ФТА, МЕКРОУС, АСЕАН), а також інших підприєм-
ницьких структур як нових суб’єктів господарювання, 
що діють на світовому ринку (наприклад, транснаціо-
нальні компанії та транснаціональні банки).

В подальшому, як правильно зазначає Е. Таф-
лер у книзі «Третя хвиля» [9], на людство чекають 
різкі зміни, які отримали назву «глобальні пробле-
ми людства». Деякі з них вже настали й впливають 
(або вплинуть) як на розвиток бізнесу у світі, так і на 
функціонування окремого суб’єкта господарюван-
ня, спричиняючи потребу об’єднання підприємств 
заради підвищення ефективності діяльності. Гло-
бальні проблеми – це загальнопланетарні «суттєві 
негаразди, що охоплюють економічну, енергетичну, 
демографічну, соціальну, екологічну та інші сфери 
людського існування» [4]. Враховуючи різні погля-

Рис. 3. Чинники-передумови інтеграції підприємств  
та формування підприємницьких структур на мегарівні

Джерело: складено автором
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ди науковців, запропонуємо власну класифікацію 
глобальних проблем людства, що допоможе краще 
зрозуміти передумови формування підприємниць-
ких структур на мегарівні.

1) Глобальні економічні. Формування нових 
суб’єктів господарювання – транснаціональних ком-
паній та транснаціональних банків; формування 
міжрегіональних об’єднань; перехід більшості країн 
світу до ринкових умов господарювання; експорт-
на експансія країн та регіональних утворень та інші 
проблеми. Вплив глобальних економічних проблем, 
спричинених процесом глобалізації, сприяє утворен-
ню складних інтеграційних форм підприємницьких 
структур на мегарівні як реакції та способу адаптації 
підприємств до складних динамічних та важко пе-
редбачуваних умов зовнішнього середовища.

2) Глобальні техніко-технологічні. Науково-тех-
нічна революція та прискорення науково-технічного 
прогресу; перехід економіки до вищого технологіч-
ного укладу; розроблення та впровадження нових 
інформаційних технологій та інші проблеми. В сучас-
них умовах цифрової економіки відбувається актив-
ний перехід підприємств до використання інформа-
ційних технологій, в результаті чого людська праця 
поступово буде замінена штучним інтелектом. Це 
змінить організаційну структуру підприємства; отже, 
відбудеться скорочення надлишкового персоналу, 
який у майбутньому замінять роботи; зменшиться 
кількість операцій у виробничому процесі (напри-
клад, технологія 3D-друку зменшила кількість опера-
цій під час збирання автомобіля у 1 000 разів), але 
процеси управління ускладняться, підприємство по-
ступово перейде до мережевого управління.

3) Глобальні суспільні. Експансія та поширення 
ліберально-демократичних цінностей західного сус-
пільства; експансія західної культури, що підриває 
культурні цінності незахідних цивілізацій; нерівно-
мірне та неконтрольоване зростання населення в 
одних країнах і його катастрофічне зменшення в 
інших та інші проблеми. Однією з домінуючих гло-
бальних суспільних проблем для бізнесу у світі, на 
наш погляд, стане проблема набору персоналу вна-
слідок старіння нації. «Кількість тих, хто дожив до 
ста років, до 2100 р. збільшиться більш ніж в 50 ра-
зів – з сьогоднішніх 500 тисяч до більш ніж 26 млн. 
В світі буде рости число держав з великою кількістю 
людей старше 65-ти» [5]. Рішенням цієї проблеми 
стане можливість використання технологій генної 
модифікації людини, яку можна застосувати під 
час набору персоналу підприємства, коли перевага 
буде віддана співробітникам з кращими штучними 
якостями. Ще одним рішенням є їх заміна в недале-
кому майбутньому на штучний інтелект людино-ро-
ботів, яким не потрібно сплачувати заробітну плату. 
При цьому бізнес стикнеться з морально-етичними 
проблемами людства.

4) Глобальні природно-географічні. Зміна при-
родно-географічного середовища під впливом на-
уково-технічного прогресу; нестача продовольства 
та питної води; забезпечення людства сировиною, 
енергією та інші проблеми. Одними з найсерйозні-
ших глобальних природно-географічних проблем, з 
якими вже стикнуся бізнес у світі, на наш погляд, є 

кліматичні зміни, які супроводжуються цунамі, під-
вищенням рівня моря, засухами тощо, що призведе 
до появи «кліматичних» біженців, тобто людей, які 
не зможуть жити в таких складних умовах і вимуше-
ні будуть переселитися на кращі території або інші 
континенти. Так, за прогнозами ООН, до 2100 р. [6] 
через підйом рівня світового океану 280 млн. осіб 
по всьому світі можуть перетворитися на «кліматич-
них» біженців. При цьому бізнес стикнеться не тіль-
ки з нестачею людських ресурсів, але й з нестачею 
сировинних та енергетичних ресурсів, що зумовить 
необхідність перенесення виробництва в інші країни, 
що вже зараз прослідковується в діяльності світових 
транснаціональних корпорацій, які переносять свої 
виробництва в країни третього світу. Це приведе до 
світової міграції бізнесу. Зменшення придатних до 
проживання людиною територій призведе до поси-
лення світової боротьби за доступ до ресурсів (що 
вже зараз відбувається на ринку енергетичних ре-
сурсів), який зможуть отримати тільки великі транс-
національні корпорації.

5) Глобальні політико-силові. Домінуюча роль 
США на світовому ринку; військово-політичні експан-
сії за допомогою НАТО; створення США і ЄС нової 
доктрини НАТО; гонка озброєнь і поширення зброї 
масового ураження; загроза світової термоядерної ві-
йни та забезпечення миру; роззброєння та конверсія.

Другим домінуючим чинником, що зумовлює фор-
мування підприємницьких структур на мегарівні, є 
вплив транснаціональних корпорацій. В період інду-
стріальної цивілізації (за висловом Е. Тафлера, в пе-
ріод Другої хвилі) відбулася концентрація виробни-
цтва та капіталів, в результаті якої утворилися великі 
світові корпорації як перші потужні підприємницькі 
структури. Так, до середини 1960-х рр. «Велика 
Трійка» автомобільних компаній у Сполучених Шта-
тах виробляла 94% всіх американських автомобілів 
[9, с. 46]. За прогнозом Е. Тафлера у ХХІ столітті 
великі корпорації як типова форма організації світо-
вого бізнесу індустріальної ери зазнають «потрясінь, 
розвалюються і трансформуються внаслідок впливу 
Третьої хвилі змін» [9, с. 158]. Погодимося з прогно-
зом Е. Тафлера тільки щодо трансформації великих 
корпорацій як потужних підприємницьких структур, 
які до сьогодення не зазнали краху, бо їх кількість, 
що відслідковується з 1995 р. журналом “Fortune” 
[10], щорічно не зменшується й становить тільки 
найбільших 500 по всьому світі.

Вищезазначені чинники мегасередовища (рис. 3) 
стали імперативами формування нової економіки, а 
саме “prosumer economics”. Для подальшого розви-
тку бізнесу світова глобалізація економіки та поси-
лення глобальних проблем людства означають, як 
правильно підкреслює у своєму дослідженні Е. Таф-
лер [9, с. 16], «глибокий соціальний переворот і твор-
чу реорганізацію всього часу». Третя хвиля – це ера 
інновацій та глобалізації. Цей період приніс у роз-
виток бізнесу у світі нові раніше не відомі процеси 
та тенденції, а саме відбувається створення нової 
економіки, а саме “prosumer economics”, в результа-
ті формування якої стирається історично сформо-
ваний розрив між виробником і споживачем, тобто 
відбувається реінтеграція споживачів у виробництво 
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(виробництво споживачами або виробництво для 
себе) [9, с. 18].

Вплив вищезазначених чинників мегасередови-
ща (рис. 3) зумовив перехід бізнесу у світі до ак-
тивного використання нових технологій, зокрема 
використання штучного інтелекту та машинного 
навчання для оброблення інформації та даних, які 
«організації накопичують стільки, скільки людський 
мозок не зможе обробити протягом усього життя»; 
зміни ручного управління інформаційною мережею 
на автоматичну конфігурацію пристроїв і встанов-
лення підключення; створення віртуальних програм-
помічників, які зможуть керувати всіма процесами 
на підприємстві та передбачати їх [8]. Зазначені 
технології можуть використовувати тільки великі по-
тужні підприємства, що мають для цього доступ та 
необхідні ресурси. Це спонукає менш потужні під-
приємства об’єднувати свою діяльність, утворюючи 
складні підприємницькі структури.

Висновки. Отже, досліджуючи інтегруючі чинни-
ки мегасередовища підприємств, можемо зробити 
висновки про те, що до них належать міжнародні ін-
теграційні об’єднання, глобалізаційні процеси, вплив 
транснаціональних корпорацій, глобальні проблеми 
людства. Вплив вищезазначених чинників мегасере-
довища спричиняє світову глобалізацію економіки 
та посилення глобальних проблем людства; ство-
рення нової економіки, а саме “prosumer economics”; 
домінування на світовому ринку великих трансна-
ціональних корпорацій; перехід світового бізнесу 
до активного використання інформаційних техно-
логій; пocилeння світового процесу конвергенції як 
дoвгocтpoкoвoгo цiлecпpямoвaнoгo зближення кpaїн 
aбo регіонів, що є передумовами формування під-
приємницьких структур на мегарівні.

Подальші дослідження в цьому напрямі будуть 
спрямовані на розроблення методичних підходів та 
показників оцінювання ефективності діяльності під-
приємницьких структур як інтегрованих суб’єктів гос-
подарювання.
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ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ  
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

ECONOMIC AND SOCIAL SIGNIFICANCE  
OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT  
OF TOURIST ENTERPRISES OF UKRAINE
У статті досліджено економічне та соціальне значення функціонування та розвитку туристичних під-

приємств України. Проаналізовано динаміку податкових платежів від юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців, які здійснюють туристичну діяльність, до зведеного бюджету. Розглянуто п’ятірку областей 
України з найбільшими обсягами надходжень від сплати податкових платежів суб’єктами туристичної 
діяльності. Виокремлено негативне значення запровадження безвізового режиму з країнами ЄС для розви-
тку внутрішнього туризму в Україні. Здійснено аналіз рейтингу туристичних операторів за кількістю об-
слуговуваних туристів. Зазначено, що, незважаючи на збільшення рівня доходів туристичних підприємств 
за 2011–2018 рр., темпи їх зростання нижчі від темпів зростання витрат. Розглянуто динаміку суб’єктів 
туристичної діяльності за 2014–2018 рр. Згідно з Ліцензійним реєстром суб’єктів туроператорської ді-
яльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України досліджено кількість виданих ліцензій 
підприємствам, що здійснюють туристичну діяльність в Україні. Здійснено аналіз рейтингу найбільш на-
дійних туроператорів України для туристів та агентів у 2019 р. Встановлено необхідність державного 
фінансового забезпечення розвитку туристичної галузі України та відзначено зменшення туристичного 
бюджету України на 2019 р.

Ключові слова: значення, туристичні підприємства, потоки, туристичні оператори, турагенти, об-
сяги надходжень, рейтинг, динаміка.

В статье исследовано экономическое и социальное значение функционирования и развития туристи-
ческих предприятий Украины. Проанализирована динамика налоговых платежей от юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей, осуществляющих туристическую деятельность, в сведенный бюд-
жет. Рассмотрена пятерка областей Украины с наиболее высокими объемами поступлений от уплаты 
налоговых платежей субъектами туристической деятельности. Выделено негативное значение вве-
дения безвизового режима со странами ЕС для развития внутреннего туризма в Украине. Осущест-
влен анализ рейтинга туристических операторов по количеству обслуживаемых туристов. Указано, 
что, несмотря на увеличение уровня доходов туристических предприятий за 2011–2018 гг., темпы их 
роста ниже темпов роста расходов. Рассмотрена динамика субъектов туристической деятельности 
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за 2014–2018 гг. Согласно Лицензионному реестру субъектов туроператорской деятельности Мини-
стерства экономического развития и торговли Украины исследовано количество выданных лицензий 
предприятиям, осуществляющим туристическую деятельность в Украине. Осуществлен анализ рей-
тинга наиболее надежных туроператоров Украины для туристов и агентов в 2019 г. Установлена не-
обходимость государственного финансового обеспечения развития туристической отрасли Украины и 
отмечено уменьшение туристического бюджета Украины на 2019 г.

Ключевые слова: значение, туристические предприятия, потоки, туристические операторы, тура-
генты, объемы поступлений, рейтинг, динамика.

The article examines the economic and social significance of the functioning and development of tourism en-
terprises in Ukraine. The dynamics of tax payments from legal entities and individuals-entrepreneurs engaged in 
tourism activities in the consolidated budget is analyzed. The volume of payments from legal entities increased by 
13.4%, and from individual entrepreneurs – by 38.5%. The largest increase in revenues from the payment of tax 
payments by tourism entities to the consolidated budget in the first half of 2019 compared to the first half of 2018 
occurred in: Ivano-Frankivsk (45.7%), Zacarpathia (27.6%), Luhansk (by 27.6%), Kharkiv (by 23.8%) and Donetsk 
(by 22.0%) regions. The five regions of Ukraine with the highest volumes of tax revenues from tourism entities are 
considered. Kyiv – UAN 686.8 million (31.3% of the total amount); Lviv region – UAN 223.7 million (10.2% of the total 
amount); Dnipropetrovsk region – UAN 128.7 million (5.9% of the total amount); Odessa region – UAN 128.7 million 
(5.9% of the total amount); Kharkiv region – UAN 110.5 million (5.0% of the total amount). The negative significance 
of introducing a visa-free regime with the EU countries for the development of domestic tourism in Ukraine is high-
lighted. The analysis of the rating of tourist operators by the number of tourists served. It is noted that despite the 
increase in the income level of tourism enterprises for 2011–2018, their growth rate is lower than the growth rate of 
expenses. The dynamics of the subjects of tourism activities for 2014–2018 is considered. Note that in 2018, out of 
529 tour operators in Ukraine, “Join UP!” became the leader in the number of tourists served, increasing its result in 
2016 – 500 thousand people, in 2017 – 678 thousand people. According to the Licensed Register of subjects of tour 
operator activities of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, the number of licenses issued 
to enterprises engaged in tourism in Ukraine was investigated. The ranking of the most reliable tour operators of 
Ukraine for tourists and agents in 2019 was analyzed. According to a survey of directors and managers of travel 
agencies of Ukraine on tour operators who have their own charter programs in the most popular areas, conducted in 
2019 by the Ukrainian Association of Travel Agencies, in the first place – tour operator “TEZ TOUR”. 9 tour operators 
were evaluated according to seven criteria in terms of convenience for the tourist. The need for state financial support 
for the development of the tourism industry of Ukraine is established and a decrease in the tourist budget of Ukraine 
for 2019 is noted. In 2017, the budget allocated much more funding than in previous years – 24 092 thousand UAN. 
The dynamics of increasing funding is observed in 2018 – 27 886 thousand UAN. The tourist budget of Ukraine for 
2019 decreased by more than 10 million UAN compared to last year, which will amount to 17 886 thousand UAN.

Keywords: value, tourism enterprises, flows, tour operators, travel agents, revenue volumes, rating, dynamics.

Постановка проблеми. Туризм є однією з най-
більш прибуткових галузей світової економіки. У ба-
гатьох країнах туризм входить у першу трійку про-
відних галузей держави, розвивається швидкими 
темпами й відіграє важливу роль. Розвиток підпри-
ємництва в сфері туризму має велике соціальне та 
економічне значення, оскільки збільшуються місцеві 
доходи; створюються нові робочі місця; розвивають-
ся всі галузі, пов’язані з виробництвом туристичних 
послуг; розвивається соціальна та виробнича інф-
раструктури у туристичних центрах; активізуються 
діяльність народних промислів і розвиток культури, 
що сприяє їм; забезпечується зростання рівня жит-
тя місцевого населення; збільшуються валютні над-
ходження. Сучасний стан функціонування й розви-
тку туристичних підприємств України обумовлений 
комплексом причин і чинників як внутрішнього, так 
і зовнішнього характеру. Їх подальший стабільний 
розвиток значною мірою пов’язаний із труднощами 
протидії посиленню конкуренції на ринку туристич-
них послуг в умовах глобалізації, інтеграції, цифрові-
зації, спрощення умов перетину кордонів, зростання 
туристичної активності та урізноманітнення пропози-
цій національних туристичних продуктів країн з по-
зитивним сальдо туристичного балансу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у теоретичні та практичні аспекти, дослі-

дження питань оцінювання, виявлення тенденцій та 
перспектив розвитку туризму в Україні, а також до-
слідження теоретико-методологічних основ форму-
вання стратегій діяльності туристичних підприємств 
та проблем їх функціонування зроблено вітчизняни-
ми науковцями та дослідниками, такими як М. Барна, 
І. Білецька, В. Кифяк, Н. Корж, О. Любіцева, М. Маль-
ська, І. Маркіна, Г. Михайличенко, І. Черниш, І. Шко-
ла, Л. Шиманівська-Діанич.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте з огляду на мінливість зо-
внішнього середовища, загострення конкуренції рин-
ку туристичних послуг виникає потреба поглибленого 
вивчення низки аспектів формування, функціонуван-
ня та розвитку туристичних підприємств України.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження функціонування та 
розвитку туристичних підприємств України та вияв-
лення їх економічного та соціального значення для 
національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для багатьох країн туризм перетворився на провідну 
експортну галузь економіки, яка спонукає до розви-
тку інші галузі та за рахунок валютних надходжень 
забезпечує підтримання платіжного балансу. За да-
ними UNWTO число туристів у світі збільшилось у 
2018 р. на 1,4 млрд. осіб [1]. Це найкращий показ-
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Таблиця 1
Динаміка податкових платежів від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,  

які здійснюють туристичну діяльність, млн. грн.

Рік 2016 р. 2017 р. I півріччя 
2017 р.

I півріччя 
2018 р.

I півріччя 
2019 р.

Відхилення

2017 / 
2016 рр., %

I півріччя 
2018 р. / 

I півріччя 
2017 р., %

I півріччя 
2019 р. / 

I півріччя 
2018 р., %

Юридичні особи 2 320,3 3 225,7 1 454,9 1 748,8 1 982,3 39 20,2 13,4
Фізичні особи-
підприємці 175,9 273,1 107,5 153,2 212,2 55,3 42,5 38,5

Надходження, 
всього по Україні 2 596,2 3 498,8 1 562,3 1 902 2 194,5 40,2 21,7 15,4

Джерело: складено за даними Державної фіскальної служби України

ник за останні сім років. Приріст по відношенню до 
2016 р. становив 7%. У цьому році приріст експорту 
туризму у світі (+4%) перевищив показник зростання 
товарного експорту (+3%). З огляду на такі швидкі 
темпи зростання міжнародні прибутки у сфері туриз-
му до 2030 р. сягнуть 1,8 млрд. грн. При цьому кожна 
країна як агент світового туристичного ринку досить 
специфічна. Це визначає як особливості внутріш-
ньої політики розвитку туризму, так і окремі успішні 
результати. Уряди країн мають виробити спільні під-
ходи до збалансування економічних вигід від під-
вищення конкурентоздатності туристичної галузі, 
одночасно ефективно розвиваючи інфраструктуру, 
цінні природні та культурні цінності, від яких вона 
залежить. Україна має досить значний туристичний 
потенціал, який зміг би допомогти витягнути еконо-
міку з кризи, тому що він взаємопов’язаний з іншими 
багатьма сферами діяльності. Втім, туристичні мож-
ливості країни реалізовані неповністю.

За останні два роки Україна мала найшвидший 
темп зростання у субрегіоні, піднявшись на 10 місць 
і посівши в Індексі конкурентоздатності у сфері подо-
рожей і туризму 78 місце у світі. Зокрема, за ступе-
нем стабілізації та відновлення країни Україна різко 
покращила ділове середовище (зі 124 на 103 місце), 
безпеку (зі 127 на 107 місце), міжнародну відкри-
тість (із 78 на 55 місце) та загальну інфраструктуру 
(із 79 на 73 місце). Ситуація покращувалась, оскіль-
ки у 2014–2015 рр. у зв’язку з кризою та воєнними 
діями на сході країни Україна взагалі не увійшла до 
рейтингу. Сьогодні Україна як країна, що приваблива 
для подорожуючих, має 3,7 бали із 7. Оточують нашу 
державу в рейтингу Ямайка, Шрі-Ланка, Вірменія, 
Казахстан і Намібія [1].

Також спостерігається поступове збільшен-
ня суми податкових платежів від підприємств, 
що здійснюють туристичну діяльність. У І півріччі 
2019 р. сума податкових платежів від юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють 
туристичну діяльність, становила 2 194,5 млн. грн., 
що на 15,4% більше, ніж у І півріччі 2018 р. (у І пів-
річчі 2018 р. – 1 902,0 млн. грн., у І півріччі 2017 р. – 
1 489,3 млн. грн.). Обсяг платежів від юридичних осіб 
збільшився на 13,4%, а від фізичних осіб-підприєм-
ців – на 38,5% (табл. 1).

Найбільше зростання обсягів надходжень від 
сплати податкових платежів суб’єктами туристичної 

діяльності до зведеного бюджету у І півріччі 2019 р. 
порівняно з І півріччям 2018 р. відбулось у Івано-Фран-
ківській (на 45,7%), Закарпатській (на 27,6%), Луган-
ській (на 27,6%), Харківській (на 23,8%) та Донецькій 
(на 22,0%) областях. П’ятірка областей України за 
найбільшими обсягами надходжень від сплати по-
даткових платежів суб’єктами туристичної діяльності 
у І півріччі 2019 р. виглядає таким чином: м. Київ – 
686,8 млн. грн. (31,3% загальної суми); Львівська об-
ласть – 223,7 млн. грн. (10,2% загальної суми); Дніпро-
петровська область – 128,7 млн. грн. (5,9% загальної 
суми); Одеська область – 128,7 млн. грн. (5,9% за-
гальної суми); Харківська область – 110,5 млн. грн. 
(5,0% загальної суми) [2, с. 4].

Туристичні потоки України протягом 2018 р. були 
такими: послугами туристичних операторів скорис-
талися 3 376,4 тис. туристів, зокрема 3 334,4 тис. 
громадян України (з них 571,8 тис. – діти віком до 
17 років); 42,0 тис. іноземних громадян. Із загальної 
кількості обслугованих громадян України здійснили 
подорож за кордон 3 148,2 тис. осіб; подорожували в 
межах території України 186,2 тис. осіб [3, с. 1].

В Україні існує такий дисбаланс: улітку 70% ту-
ристів їдуть до Туреччини, а взимку 70–80% – до 
Єгипту. Те, що така кількість туристів вибирає один 
напрямок, свідчить про невисоку платоспромож-
ність населення. Протягом 2017–2019 рр. виїзний 
туристичний потік зберігає стабільну тенденцію до 
зростання у зв’язку з введенням з 11 червня 2017 р. 
безвізового режиму з країнами ЄС. Зазначимо, що 
запровадження безвізового режиму з країнами ЄС 
є, на нашу думку, проблемою для розвитку внутріш-
нього туризму в Україні. З одного боку, «безвіз» – це 
перш за все можливість вільно подорожувати євро-
пейськими кордонами. Втім, свобода пересування – 
це не єдина перевага безвізового режиму з Європей-
ським Союзом. Відкриті кордони позначаються на 
багатьох сферах життя. З іншого боку, він негатив-
но позначається на внутрішньоукраїнському турис-
тичному потоці. Українським туристам стало легше 
поїхати в Європу, тому частина туристів, які раніше 
відпочивали всередині країни, вирішила з’їздити в 
європейські країни.

За підсумками І півріччя 2019 р. приріст виїзного 
туризму порівняно з аналогічним періодом 2018 р. 
становить 5,6% (у І півріччі 2018 р. приріст становив 
3,3%) (табл. 2) [4, с. 3].
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Однак у майбутньому туристичні підприємства 
розраховують на більші зростання, тому багато ту-
роператорів розробляють нові напрямки до Європи. 
Також експерти прогнозують зростання внутрішнього 
туристичного потоку порівняно з 2017 р. на 10–15%. 
За статистикою, 77% українців ніколи не виїжджали з 
країни, тому потенціал туризму в Україні величезний. 
Проте для прориву туристичної галузі потрібна спе-
ціальна підтримувальна політика держави.

Зазначимо, що у 2018 р. з 529 туристичних опе-
раторів України лідером за кількістю обслуговува-
них туристів став “Join UP!”, збільшивши свій ре-
зультат за 2016 р. (500 тис. осіб), 2017 р. (678 тис. 
осіб) (табл. 3).

У трійці лідерів також “Anex Tour”, «АККОРД-ТУР». 
“Coral Travel” збільшив свої показники до 243,7 тис. 
осіб (199 тис. осіб у 2017 р., 170 тис. осіб у 2016 р., 
106,8 тис. осіб у 2015 р.).

За 2018 р. реалізовано 1 560,7 тис. путівок (що 
на 24% більше, ніж у 2017 р.) організаціям та без-
посередньо населенню на 18 325,1 тис. днів за-
гальною вартістю близько 37 766,0 млн. грн. (що 
на 35% більше, ніж у 2017 р.). Безпосередньо на-
селенню у 2018 р. було реалізовано 815,7 тис. 
путівок на 9 492,1 тис. днів загальною вартістю 
21 914,9 млн грн. Зокрема, громадянам України для 
подорожі в межах країни реалізовано 28,8 тис. путі-
вок; громадянам України для подорожі за кордон – 
789,0 тис. путівок; іноземцям для подорожі в межах 
України – 11,4 тис. путівок.

Для подорожі в межах України ліцензованими ту-
роператорами безпосередньо населенню було про-

дано 28,8 тис. путівок загальною вартістю близько 
216 633,0 тис. грн на 234,7 тис. днів. Кількість вну-
трішніх туристів становила 186,2 тис. осіб, з яких 
16,7 тис. осіб складали діти віком до 17 років.

У 2018 р. загальний дохід від надання турис-
тичних послуг (без ПДВ, акцизного податку та 
аналогічних обов’язкових платежів) становив 
16 935,3 млн. грн. (13 144,7 млн. грн. у 2017 р.), 
зокрема сума комісійних, агентських та інших ви-
нагород складала 384,2 млн. грн. (329,2 млн. грн. 
у 2017 р.). При цьому операційні витрати, зробле-
ні суб’єктами туристичної діяльності, становили 
12 408,1 млн. грн. (10 518,0 млн. грн. у 2017 р.). В бю-
джет та позабюджетні фонди у 2018 р. суб’єктами 
туристичної діяльності надійшли 127,2 млн. грн. 
обов’язкових платежів.

Динаміку витрат та доходів туристичних підпри-
ємств України за 2011–2018 рр. наведено на рис. 1.

Витрати на послуги сторонніх організацій, що ви-
користовують під час виробництва туристичного про-
дукту, відповідно до наданих статистичних даних, 
становили 26 078,1 млн. грн. (18 595,1 млн. грн. у 
2017 р.), з них на розміщення й проживання спрямо-
вано 20 580,9 млн. грн.; на транспортне обслуговуван-
ня – 5 176,2 млн. грн.; на харчування – 82,7 млн. грн.; 
на медичне обслуговування – 30,4 млн. грн.; на екс-
курсійне обслуговування – 23,9 млн. грн.; інше – 
184 млн. грн.

Проте варто зауважити, що, незважаючи на збіль-
шення рівня доходів туристичних підприємств за 
2011–2018 рр., темпи їх зростання нижчі від темпів 
зростання витрат.

Таблиця 2
Динаміка кількості українських громадян, які виїжджали за кордон, тис. осіб

Період 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.
Приріст, %

2017 / 
2016 рр.

2018 / 
2017 рр.

2019 / 
2018 рр.

I квартал 5 283,4 6 916,6 5 844,4 6 085,3 30,9 -15,5 4,1
II квартал 6 484,9 5 570,6 7 055,2 7 542,1 -14,1 26,7 6,9
III квартал 6 904,1 7 790,8 8 218,4 – 12,8 5,5 –
IV квартал 5 995,8 6 159,2 6 692,6 – 2,7 8,7 –
Разом 24 668,2 26 437,4 27 810,8 – 7,2 5,2 –

Таблиця 3
Рейтинг туроператорів за 2018 р. за кількістю обслуговуваних туристів

Туроператор Кількість туристів, осіб
ТОВ “Join UP!” 902 600
ТОВ Туристична компанія “Anex Tour” 515 582
ТОВ «АККОРД-ТУР» 297 744
ТОВ “TEZ Tour” 284 956
ТОВ “Coral Travel” 243 729
ТОВ «ТТВК» 230 462
ТОВ “Professional Group (TPG)” 229 484
ТОВ “Pegas Touristik” 115 887
ТОВ «ГТО» 66 400
ПАТ «ОБРІЙ ІНК.» 41 576
Всього за даними туроператорів 3 376 350

Джерело: складено за даними джерела [3]
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За даними табл. 4 спостерігається динаміка зростан-
ня доходів туроператорів за 2011–2018 рр., наприклад 
розмір доходів за 2011 р. становив 3 737 836,5 тис. грн, 
а у 2018 р. – 21 069 268,5 тис. грн. Однак динаміка 
зростання витрат за цей самий період перевищує ди-
наміку зростання доходів. Така тенденція загрожує ту-
роператорам падінням рентабельності продажів.

Проте в Україні досить складна ситуація з отри-
манням статистичної інформації щодо відповідних 
доходів від суб’єктів туристичної галузі та їх підра-
хунком. Наприклад, за даними, наведеними на сайті 
ВТО, Україна у 2017 р. за кількістю туристичних при-
бутків прирівнюється до Австрії (24 млн. осіб), про-
те Австрія отримала прибутки від туристів у розмірі 
19,4 млн. дол. США, а Україна – 3 млн. дол. США.

Ця ситуація має такі пояснення:
– врахування Державною прикордонною служ-

бою транзитних відвідувачів України, які не примно-
жують туристичних прибутків;

– відсутність інформації в повному обсязі щодо 
кількості іноземних туристів, яких реально обслугували; 

– під час перетину кордону України заробітчани 
й учасники малого прикордонного руху називають 
метою перебування саме туризм, хоча насправді це 
заробіток, тому цей потік відвідувачів не дає належ-
ного прибутку державі.

Крім того, для виїзного туризму України протягом 
останніх десяти років характерні такі ознаки:

– формування так званої трудової діаспори в 
країнах Східної та Західної Європи, що спричинило 

збільшення частоти відвідування українськими гро-
мадянами таких країн, як Італія, Іспанія, Греція;

– вибір чинника «ціна/якість» як ключового щодо 
питання гарантії якісного туристичного обслугову-
вання за кордоном, на відміну від сервісу україн-
ських підприємств сфери туризму, оскільки в Укра-
їні, на жаль, нерідко спостерігається ситуація, коли 
ціна певної туристичної послуги, наприклад прожи-
вання в готелі, не відповідає фактичному рівню об-
слуговування.

Туристичний ринок почав повільними темпами 
відновлюватися після різкого падіння у 2014–2015 рр. 
У 2014 р. кількість туроператорів скоротилась на 
40%, а у 2015 р. – на 10%. Кількість суб’єктів ту-
ристичної діяльності, за даними Державної служби 
статистики України, у 2018 р. становила 529 туро-
ператорів, 3 565 турагентів (з них 1 243 зареєстро-
вані як юридичні особи, 2 322 – як фізичні особи), 
199 суб’єктів, що здійснюють екскурсійну діяльність 
(з них 61 юридична особа, 138 фізичних осіб) [6]. 
Порівняно з 2017 р. кількість туроператорів зросла 
на 31 одиницю (6,2%), турагентів – на 765 (27,3%), 
а суб’єктів, що здійснюють екскурсійну діяльність, 
стало менше на 30 одиниць (17,7%). Порівняльну 
динаміку суб’єктів туристичної діяльності наведено 
на рис. 2.

У структурі мережі за типами суб’єктів туристич-
ної діяльності найбільш численною категорією є ту-
ристичні агенти, що становлять 83% від загальної 
кількості суб’єктів.

Рис. 1. Динаміка витрат та доходів туристичних 
підприємств України за 2011–2017 рр., тис. грн.

Джерело: побудовано за даними джерела [5]

Рис. 2. Динаміка суб’єктів туристичної діяльності  
за 2014–2018 рр.

Джерело: побудовано за даними джерела [6]

Таблиця 4
Доходи та витрати туроператорів України за 2011–2018 рр., тис. грн.

Показники роботи 
туроператорів 2011 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Дохід від надання туристичних 
послуг 3 737 836,5 4 233 712,6 10 983 160,1 17 917 371,6 21 069 268,5

Операційні витрати, зроблені 
на надання туристичних послуг 824 378,1 4 085 140,5 8 644 241,3 14 263 972 1 7925 877,5

Зокрема, матеріальні витрати 240 816,7 564 353 7 125 323,8 12 220 631,4 14 386 905
витрати на оплату праці 89 315,6 169 514,3 213 709,1 28 703,6 358 338,3
витрати на соціальні заходи 30 884,9 50 704,4 44 695,3 63 795,7 79 800,6
витрати на амортизацію 13 007,1 14 312,4 19 700,3 693 302,2 719 650,9
інші операційні витрати 450 353,8 3 226 253,7 1 240 812,8 999 039,1 1 772 830,7

Джерело: складено за даними джерела [5]
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З табл. 5 видно, що кількісні показники суб’єктів 
туристичної діяльності в Україні за 2011–2018 рр. 
знизились. Наприклад, кількість туроператорів на 
ринку зменшилась із 714 до 498 (30%), але у 2018 р. 
їх кількість збільшилась на 6%, становлячи 529.

Це падіння пов’язане з політичною кризою в кра-
їні, зменшенням платоспроможності населення, ви-
сокою конкуренцією на ринку, появою великих зару-
біжних туроператорів.

Згідно з Ліцензійним реєстром суб’єктів туропе-
раторської діяльності Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України станом на 1 січня 2019 р. 
видано 2 737 ліцензій підприємствам, що здійснюють 
туристичну діяльність, з них за видами туризму має-
мо такі показники [7]: внутрішній, в’їзний та виїзний – 
2 262 ліцензії; внутрішній та в’їзний – 391 ліцензія; 
виїзний та в’їзний – 9 ліцензій; виїзний та внутріш-
ній – 6 ліцензій; внутрішній – 4 ліцензії; виїзний – 
57 ліцензій; в’їзний – 8 ліцензій (табл. 6).

Ліцензованими туроператорами на виконання 
п. 23 Ліцензійних умов провадження туроператор-
ської діяльності, затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 991, 
було надано 537 звітів (19,6%) щодо діяльності під-
приємств у 2018 р. (у 2017 р. – 572 звіти).

У табл. 7 наведено результати опитування представ-
ників туристичних підприємств за 1–3 квартали 2018 р. 
працівниками Держкомстату стосовно оцінювання біз-
нес-клімату для туроператорів і турагентів України [5].

Дані опитування представників туристичних під-
приємств свідчать про те, що в третьому кварталі 
2018 р. оцінка бізнес-ситуації стала вищою. Покра-
щення бізнес-клімату відзначають 50% респонден-
тів, хоча ще на початку року так думали лише 36%.

Також проведено опитування представників ту-
ристичних підприємств України стосовно виявлен-
ня факторів, які найбільше стримують діяльність 
туроператорів і турагентів станом на 2018 р. Серед 

Таблиця 5
Динаміка кількості суб’єктів туристичної діяльності в Україні

Показники Роки
2011 2015 2016 2017 2018

Юридичні особи 2 165 1 785 1 883 1 743 1 833
Зокрема, туроператори 714 500 552 498 529
турагенти 1 395 1 228 1 222 1 172 1 243
суб’єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність 56 57 64 73 61
Фізичні особи 1 992 1 397 1 668 1 726 2 460
Зокрема, турагенти 1 883 1 319 1 581 1 630 2 322
суб’єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність 109 78 87 96 138
Всього 4 157 3 280 3 551 3 469 4 293

Джерело: складено за даними джерела [6]

Таблиця 6
Кількість виданих ліцензій підприємствам, що здійснюють туристичну діяльність в Україні

Показники 2017 р. 2018 р. Відхилення
абсолютне %

Внутрішній, в’їзний та виїзний 2 222 2 262 +40 1,8
Внутрішній та в’їзний 387 391 +4 1,03
Виїзний та в’їзний 2 9 +7 в 3,5 рази
Виїзний та внутрішній 5 6 +1 20
Внутрішній 1 4 +3 в 3 рази
Виїзний 41 57 +16 39
В’їзний 3 8 +5 в 1,6 рази
Разом 2 661 2 773 +112 4,2

Джерело: складено за даними джерела [7]

Таблиця 7
Оцінка змін бізнес-ситуації в діяльності туроператорів і турагентів України у 2018 р., %

Оцінка зміни 
бізнес-ситуації 
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факторів, які стримують діяльність туристичних під-
приємств, досить вагомими є фінансові обмеження. 
Станом на третій квартал 2018 р. 29% опитуваних 
вважають, що їх вплив суттєвий. Фінансові обмежен-
ня посідають друге місце серед факторів, перше – 
недостатній попит (57%). Такий поділ пов’язаний зі 
специфікою діяльності туристичних підприємств та 
особливостями туристичної послуги [8].

За даними опитування директорів та менеджерів 
туристичних агенцій України про туроператорів, що 
мають власні чартерні програми за найбільш масови-
ми напрямками, яке у 2019 р. проводила Українська 
асоціація туристичних агенцій, перше місце посідає 
туроператор “TEZ TOUR”. Оцінювались 9 туристич-
них операторів за сімома критеріями щодо зручності 
для туриста [9] (табл. 8).

За даними табл. 8 бачимо, що майже за всіма 
критеріями перше місце посідає туроператор “TEZ 
TOUR”, друге – “Pegas Touristik”, третє – “Coral 
Travel”. Загалом у літньому сезоні 2019 р. якість ро-
боти туроператорів була оцінена туристами дещо 
вище, ніж у зимовому (3,82 проти 3,71).

Проте фінансування туристичної галузі в Украї-
ні завжди було досить обмеженим, а у 2015 р. його 
практично не було (рис. 3).

В Україні 2017 р. був оголошений роком туриз-
му. Саме в цьому році з бюджету виділено фінансу-
вання значно більше, ніж у попередні роки, а саме 
24 092 тис. грн. Динаміка підвищення фінансування 
спостерігається також у 2018 р. (27 886 тис. грн.).

Туристичний бюджет України на 2019 р. зменшив-
ся більш ніж на 10 млн. грн. порівняно з минулим ро-
ком, що складе 17 886 тис. грн.

Незважаючи на позитивну динаміку розвитку ту-
ризму, за наявності проблем у туристичній галузі 
розмір такого фінансування недостатній для роз-
витку туризму в Україні на високому рівні. Однак у 
проєкті держбюджету України на 2020 р. на розвиток 
туризму заплановано 240 млн. грн.

Висновки. Таким чином, тільки спільні дії дер-
жавних органів та правильний фінансовий менедж-

мент суб’єктів туристичного ринку здатні забезпечи-
ти досягнення поставлених цілей, які мають велике 
соціально-економічне значення, а саме збільшення 
кількості зовнішніх і внутрішніх туристів, що здійсню-
ють мандрівки в межах України, зокрема туристів 
з інших країн, та створення всіх умов для надання 
послуг з туризму особам з особливими потребами; 
збільшення обсягу фінансових надходжень до місце-
вих бюджетів усіх рівнів внаслідок зростання турис-
тичної діяльності; створення державою сприятливих 
умов для використання вже наявних природних, 
організаційних, грошових, матеріально-технічних 
та інших ресурсів; створення позитивного образу й 
іміджу держави на внутрішньому та міжнародному 
туристичному ринках. Загострення конкурентної бо-
ротьби обумовлює доцільність активізації розвитку 
інноваційної діяльності туристичних підприємств як 
їх цілеспрямованої діяльності у сфері використан-
ня інтелектуально-кадрового, науково-технічного, 
інвестиційно-ресурсного та управлінського інстру-
ментарію, що забезпечує підвищення ефективності 
функціонування, покращення соціально-економіч-
них параметрів задоволення споживачів, а також 
зміцнення конкурентних переваг туристичних під-
приємств на ринку.

Рис. 3. Фінансова підтримка  
розвитку туризму, тис. грн.

Джерело: побудовано за даними джерела [5]

Таблиця 8
Рейтинг найбільш надійних туроператорів для туристів та агентів у 2019 р.
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TEZ TOUR 4,82 4,51 4,65 4,35 4,24 3,73 4,21 4,36
Pegas Touristik 4,51 4,09 4,58 4,19 4,14 3,59 4,01 4,16
Coral Travel 4,44 4,13 4,36 3,89 4,07 3,51 3,77 4,02
Kompas 4,39 4,11 4,30 3,84 3,71 3,48 3,65 3,93
TUI 4,28 3,83 3,95 3,76 3,93 3,72 3,63 3,87
ALF 4,09 3,95 4,06 3,69 3,39 3,18 3,44 3,69
Anex tour 3,90 3,03 4,38 2,73 3,97 3,39 2,89 3,47
Join UP! 3,00 2,31 4,04 3,45 3,55 3,97 3,88 3,46
TPG 3,77 3,56 3,48 3,37 3,08 3,28 3,17 3,39
Середнє значення 4,13 3,72 4,20 3,70 3,79 3,54 3,63 3,82
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  
ТА ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ 

METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION  
AND ASSESSMENT OF THE TERRITORY’S ATTRACTIVENESS
У статті досліджено підходи до розуміння поняття привабливості території та її оцінки. Визначено 

її структуру та чинники, які впливають на території. Розроблено методику, яка дає змогу звести оцінку 
привабливості території до числового значення, що спрощує процес відслідковування та прогнозування 
привабливості в часі. Запропоновано підхід до оцінки привабливості території, що включає оцінку прива-
бливості в чотирьох секторах: інвестиції, туризм, людський капітал та товари, що виробляються на те-
риторії. Це дає змогу зрозуміти, привабливість серед яких цільових груп є високою, а серед яких – низькою. 
Актуалізовано, що привабливість території розглядається з об’єктивного та суб’єктивного поглядів, 
а отже, є досить точною та дає змогу помітити дисбаланс між цими складниками у разі виникнення та 
вчасно зменшити його за допомогою маркетингових комунікацій або управлінських рішень.

Ключові слова: привабливість території, бренд, імідж, конкурентоспроможність території, регіон.

В статье исследованы подходы к пониманию понятия привлекательности территории и ее оцен-
ки. Определены ее структура и факторы, влияющие на привлекательность территории. Разработана 
методика, которая позволяет свести оценку привлекательности территории к числовому значению, 
что упрощает процесс отслеживания и прогнозирования привлекательности во времени. Предложен 
подход к оценке привлекательности территории, который включает оценку привлекательности в че-
тырех секторах: инвестиции, туризм, человеческий капитал и товары, производимые на территории. 
Это позволяет понять, привлекательность среди каких целевых групп является высокой, а среди кото-
рых – низкой. Актуализировано, что привлекательность территории рассматривается с объективной 
и субъективной точек зрения, а следовательно является достаточно точной и позволяет заметить 
дисбаланс между этими составляющими в случае его возникновения и вовремя уменьшить его с помощью 
маркетинговых коммуникаций или управленческих решений.

Ключевые слова: привлекательность территории, бренд, имидж, конкурентоспособность террито-
рии, регион.
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Today, competition between countries, regions and cities is increasing in the world. The process of globalization 
has led to the simplification of movement between the territories of people and capital. This allowed tourists and 
investors to choose the places that best meet their expectations. A similar trend applies to the workforce, now in 
search of better working conditions, people are finding work in other countries. Goods from different territories also 
enjoy different popularity. In such conditions, the territories should become as attractive as possible for the target 
groups, which determines the urgency of the problem. The attractiveness of the territory has been investigated in the 
article. The authors analyzed a number of views on this concept and its evaluation. Given the diversity of territories, 
the concept of attractiveness cannot be reduced to narrow categories, such as investment or tourist attractiveness, 
and should be considered taking into account as many factors as possible and their severity of impact on attrac-
tiveness for a particular target group. The question of distinguishing between such concepts as the attractiveness 
of the territory, the brand of the territory, image and competitiveness has been raised in the study. But it is derived 
own vision of the phenomenon of attractiveness of the territory. The authors have developed their own methodology 
for assessing the overall attractiveness of the territory, which is based on the main sectors of life of any territory. 
Namely: investments, tourism, human capital and goods produced on the territory. This technique allows not only 
to take into account a large number of factors that affect the attractiveness of regions, but also reduces them to a 
specific numerical indicator that allows you to track and predict the level of attractiveness over time. In addition, the 
concept of attractiveness of the territory is considered both from a conditionally objective point of view, based on the 
study of the processes prevailing in the territory, and from a subjective point of view, based on personal experience, 
rumors, media image and al. In this way, stakeholders can understand when there is a need for structural change in 
the territory, and when it is necessary to improve marketing communications.

Keywords: attractiveness of the territory, brand, image, competitiveness of the territory, region.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практични-
ми завданнями. Території конкурують між собою за 
людські та фінансові ресурси, які є основою їхньої 
життєдіяльності. Зважаючи на диспропорції соціаль-
но-економічного розвитку як загалом у світі, так і в 
межах однієї країни або регіону, дана конкуренція з 
кожним роком загострюється.

Успішність території у конкурентній боротьбі за 
цільові групи залежить від особливостей даної те-
риторії, що визначають рівень її привабливості. По-
чинаючи з кінця ХХ ст. стало зрозуміло, що класичне 
управління територіями не забезпечує необхідний 
рівень зацікавлення ними. У цей час вчені почали до-
сліджувати можливості застосування маркетингових 
механізмів для управління територією і підвищення 
її привабливості для цільових аудиторій. Дещо піз-
ніше популярності набула ідея створення бренду 
території, яка дала змогу комплексно підходити до 
залучення ресурсів у той чи інший регіон.

У науковій сфері досліджується привабливість 
територій у вузьких сферах, таких як інвестиційна, 
туристична привабливість та ін. Хоча досі не існує 
загальноприйнятої теорії щодо їх оцінки, дані дослі-
дження дали змогу вирішувати локальні завдання з 
моніторингу та прогнозування залучення ресурсів у 
регіон. Зважаючи на багатогранність життя регіонів, 
досить складно дати загальну оцінку їх привабливос-
ті. Однак ученими та компаніями робляться постійні 
спроби оцінки бренду територій і створення їх рей-
тингів, у тому числі «Рейтингу національних брен-
дів» за версією Саймона Анхольта [1]. 

Оцінка привабливості території дає змогу контр-
олювати та прогнозувати рівень залучення ресур-
сів та, як наслідок, соціально-економічного розви-
тку, тому важливо розробити комплексний підхід до 
оцінки привабливості місць, який дасть змогу макси-
мально точно відобразити стан, у якому знаходиться 
той чи інший регіон із погляду привабливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Питання оцінки привабли-

вості території є досить широким, тому як в Украї-
ні, так і у світі досить мало робіт, присвячених саме 
проблематиці оцінки загальної привабливості місць. 
Серед науковців, що займалися даним питанням 
можна виділити Блажа Барборича, Бенца Зута, Ан-
дреа Бурзаччині [2], Лиляну Живкович [3]. Компанією 
Brandfinance було розроблено власну систему оцінки 
бренду території [4]. На прикладі Мілану науковцями 
Іваном Де Ноні, Луїджи Орсі та Лукою Зандергі було 
розглянуто чинники привабливості бренду міста [5]. 
О.М. Герасименко [6] було досліджено питання мар-
кетингової привабливості території.

На розуміння поняття привабливості території 
вплинули дослідження у суміжних сферах, які може-
мо використовувати для оцінки загальної привабли-
вості території. Щодо привабливості території для 
життя людини, то серед українських учених можемо 
виділити Г.П. Підгрушного та К.В. Мезенцева [7].

Вище зазначені дослідження можуть стати осно-
вою для розуміння поняття привабливості території 
та розроблення ефективного способу її оцінки.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Ураховуючи недостатню вивченість питання 
привабливості території та відсутність загальноприй-
нятої методики її оцінки, метою дослідження є визна-
чення поняття привабливості території, її структури 
та створення методики її оцінки. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. У науковому середовищі немає чіткого 
розуміння явища привабливості території, тому пер-
шочерговим завданням роботи стало визначення 
даного терміна, спираючись на напрацювання інших 
науковців та відділення даного поняття від таких 
термінів, як «конкурентоспроможність», «бренд» та 
«імідж» території.

Якщо дивитися на поняття привабливості терито-
рії досить широко, її можна визначити як здатність 
протягом тривалого періоду часу залучати та утри-
мувати різні економічні дії та фактори мобільного 
виробництва (компанії, професійні заходи, підпри-
ємців, капітал, тощо) [8].
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Таблиця 1
Відмінності конкурентоспроможності та привабливості території [2, с. 33]

Конкурентоспроможність Привабливість
Інструмент Мета
Об’єктивний, кількісний Об’єктивний або суб’єктивний, якісний або кількісний.
Метод використання ресурсів Результат використання ресурсів
Послідовні рішення Пов’язано з одним рішенням 
Переважно стосується колективних рішень Може бути пов'язане з індивідуальним рішенням
Тільки економічний аспект Економічний, політичний, криміногенний, антропологічний аспекти
Здатність Статус 

Імідж території визначають як сукупність емоцій-
них і раціональних уявлень, що виходять із зістав-
лення всіх ознак території, а також власного досвіду 
і чуток, що впливають на створення певного образу 
території; відображення реальності територіального 
розвитку [9, с. 130]. Тобто імідж відображає бачення, 
образ місця, але не відношення до нього.

Поняття конкурентоспроможності та привабли-
вості території розділити досить складно, по-перше, 
тому, що існують різні точки зору на дані явища, по-
друге, привабливість не може бути повністю відді-
леною від порівняння з іншими територіями, тобто 
також є конкурентним явищем.

Конкурентоспроможність регіону – це його здат-
ність виробляти і реалізовувати на ринку конкурент-
ний набір продукції (товарів і послуг), який повинен 
бути кращим порівняно з відповідною продукцією ін-
ших регіонів [10, с. 59].

У двох визначеннях конкурентоспроможності, за-
значених вище, акцент стоїть на порівнянні певної 
території з іншими, оцінка привабливості ж, на нашу 
думку, не повинна повністю залежати від конкурентів 
і носить дещо емоційний характер.

На думку вчених, конкурентоспроможність та при-
вабливість території мають такі відмінності (табл. 1).

Виходячи з даного порівняння, бачимо, що при-
вабливість території включає у себе ширший спектр 
чинників та має суб’єктивний складник.

Ще один підхід розглядає конкурентоспромож-
ність та привабливість території так (табл. 2).

С.В. Калашнікова та З.А. Ханахок розглядають 
привабливість регіону як рушійну силу його конку-
рентоспроможності, яка складається з міграційної 
привабливості, інвестиційної привабливості, бізнес-
привабливості та туристичної привабливості [12].

Бренд, на нашу думку, є найбільш комплексним 
явищем, який прямо пов’язаний із привабливістю і 
включає у себе імідж, ідентифікатори та інші елементи, 
пов’язані з територією, у тому числі символіку. Остання 
не завжди передбачає значний вплив на привабливість 

території, а лише ідентифікує її. Тобто хоча дані понят-
тя є взаємозалежними, однак мають різну природу. 

О.А. Біловодська пропонує досить комплексний 
підхід до визначення привабливості території із за-
стосуванням SWOT-аналізу та оцінки п’яти комплек-
сних чинників, таких як:

– життєвий рівень населення;
– екологічний чинник;
– інвестиційний чинник;
– інноваційний чинник;
– чинник достатності ресурсів [13].
Наступний підхід визначає привабливість через 

такі чинники (табл. 3).

Таблиця 3
Чинники привабливості території [3]

Екологічний капітал Екологічна якість
Природні ресурси і енергія

Людський капітал Якість ландшафту
Інфраструктура 

Соціокультурний 
капітал

Культура
Якість життя

Економічний/людський 
капітал

Знання та інновації
Зайнятість
Спеціалізація / Основні 
сектори
Туризм
Просування інвестицій
Населення

Інституційний капітал Міжнародні відносини

Франсуа Кусен та Жульен Дамон визначають 
10 компонентів привабливості території: геогра-
фічний; майновий; геополітичний; демографічний; 
економічний; соціальний; інфраструктурний; інсти-
туціональний; культурний та екологічний. Також, на 
їхню думку, привабливість має двояку структуру: 
об’єктивну та суб’єктивну [14]. 

Таблиця 2
Характеристики конкурентоспроможності та привабливості території

Конкурентоспроможність Привабливість Схожі риси
– ґрунтується на наявних регіональних 
ресурсах; 
– спрямована на задоволення потреб 
бізнесу; 
– оцінює потенціал території з погляду її 
конкурентних переваг і недоліків 

– базується на вмінні ефективно управляти, 
використовувати регіональні ресурси; 
– спрямована на створення сприятливого 
середовища для життєдіяльності; 
– оцінює потенціал території з погляду 
потенційних споживачів 

– базуються на 
конкурентних перевагах; 
– спільні чинники впливу; 
–відносність оцінки 
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Таблиця 5
Чинники інвестиційного потенціалу та ризику 

привабливості території
Чинники інвестиційного 
потенціалу

трудовий; 
споживчий; 
инфраструктурний; 
виробничий; 
інноваційний; 
фінансовий;
інституційний; 
природно-ресурсний;
міжнародний;
демографічний.

Чинники інвестиційного 
ризику

законодавчий; 
соціальний; 
економічний;
фінансовий; 
криміногенний; 
екологічний; 
управлінський;
інституційний.

Джерело: авторська розробка

В. Литвинова також уважає, що інвестиційна при-
вабливість є суб’єктивним поняттям, а інвестиційний 
клімат – об’єктивним [14, c. 15].

Ураховуючи багатогранність територіальних про-
цесів, територія може бути привабливою в одних 
секторах і поступатися в привабливості в інших. Тож 
для оцінки привабливості території необхідно визна-
читися у напрямах, в яких буде здійснюватися оцін-
ка. Існує два основних чинника привабливості тери-
торії: людський та діловий [2, с. 32].

Будуючи рейтинг брендів територій, компанія 
Brandfinance визначає чотири сектори, на яких базу-
ється економічна цінність бренду території: інвести-
ції, туризм, люди та навички, товари і послуги [4]. Ко-
жен із них розглядається з двох позицій: внутрішньої 
та зовнішньої.

Виходячи з того, що бренд території прямо 
пов'язаний із привабливістю території, на нашу дум-
ку, дані сектори є ключовими для оцінки привабли-
вості території. Пропонуємо розглядати сектори при-
вабливості території так: 

– інвестиційна привабливість (Iobj.);
– туристична привабливість (Tobj.); 
– привабливість території для постійного прожи-

вання та праці (Lobj.);
– привабливість території як виробника товарів 

та послуг (Cobj.).
Ураховуючи зазначене вище, можемо розгляда-

ти привабливість території як набір об'єктивних та 
суб'єктивних оцінок території стосовно інвестування, 
подорожей, проживання чи придбання товарів, виро-
блених на цій території.

Ми вважаємо, що підхід до оцінки інвестиційної 
привабливості через її розділення на потенціал та ри-
зики найкраще задовольняє наші умови (табл. 4 та 5).

Ураховуючи, що подібний підхід використовуєть-
ся й для туристичної привабливості [19], вважаємо 

доцільним розглядати привабливість кожного секто-
ру через ці два складника.

Пропонуємо такий покроковий алгоритм оцінки 
інвестиційної привабливості території.

1. Визначення чинників інвестиційного потенціа-
лу та ризику.

Пропонуємо такі чинники інвестиційного потенці-
алу та ризику.

2. Будуємо таблицю експертних оцінок інвести-
ційного потенціалу, у якій зазначаємо чинники, їх вагу 
впливу на інвестиційний потенціал у частках одиниці 
та експертні оцінки кожного фактору за 10-бальною 

Таблиця 4
Показники оцінки інвестиційної привабливості території

Джерело Групи показників
РА «Експерт» [16] Чинники інвестиційного потенціалу: трудовий; споживчий; инфраструктурний; виробничий; 

інноваційний; фінансовий; інституційний; природно-ресурсний.
Чинники інвестиційного ризику: законодавчий; соціальний; економічний; фінансовий; 
криміногенний; екологічний; управлінський. 

M. Лесняк [17] Рентна позиція; економічний; демографічний; людський капітал; соціальний капітал; 
інноваційний; якість навколишнього середовища та розвиток туризму; культурний; бізнес-
середовище; технічна інфраструктура; соціальна інфраструктура; ситуація на території; 
міжнародний чинник. 

Держкомстат 
України [18] 

– Інвестиції в основний капітал, у розрахунку на одну особу середньорічної чисельності 
наявного населення, грн;
– інвестиції у житлове будівництво, у розрахунку на одну особу середньорічної чисельності 
наявного населення, грн;
– обсяг прямих іноземних інвестицій, у розрахунку на одну особу чисельності наявного 
населення на кінець року, дол. США;
– зміна обсягу прямих іноземних інвестицій, у розрахунку на одну особу середньорічної 
чисельності наявного населення, дол. США.
Непрямою характеристикою інвестиційної привабливості регіону є показники, що визначають 
розвиток транспортної мережі регіону та зовнішньоекономічної діяльності:
– щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям, км на 1000 кв. 
км території;
– обсяг експорту товарів, у розрахунку на одну особу середньорічної чисельності наявного 
населення регіону, дол. США. 
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шкалою, де 1 бал – надзвичайно низький потенціал, 
а 10 – надзвичайно високий. Таблиця повинна мати 
такий вигляд (табл. 6).

Таблиця 6
Експертна оцінка  

інвестиційного потенціалу території
Чинники інвестиційного 

потенціалу
Коефіцієнт 

ваги Бали

F1
F2
Fn

3. Розраховуємо коефіцієнт інвестиційного потен-
ціалу території за такою формулою:

P
F k F k F k

ninv
P P Pn n�

� ��� 1 1 2 2* * * ,            (1)

де FP n1�� �  – експертні оцінки кожного фактору по-
тенціалу;

k  – коефіцієнт ваги впливу фактору;
n - загальна кількість факторів.
4. Будуємо таблицю експертних оцінок інвести-

ційного ризику, у якій зазначаємо фактори, їх вагу 
впливу на інвестиційний ризик у частках одиниці та 
експертні оцінки кожного фактору за 10-бальною 
шкалою, де 1 бал – надзвичайно низький ризик, а 
10 – надзвичайно високий. Коефіцієнт інвестиційно-
го ризику повинен розраховуватися за формулою:

R
F k F k F k

ninv
R R Rn n�

� ��� 1 1 2 2* * * ,          (2)

де FR n1�� �  – експертні оцінки кожного фактору 
ризику;

k  – коефіцієнт ваги впливу фактору ризику;
n  – загальна кількість факторів.
5. Розраховуємо коефіцієнт інвестиційної прива-

бливості:
І

P

Robj
inv

inv

= � .                             (3)

Якщо І ≤ 1, територія є інвестиційно непривабливою.
І = від 1 до 1,5 – територія має середній рівень 

інвестиційної привабливості.
І = від 1,5 до 2 – територія має високу інвестицій-

ну привабливість. 
Туристична привабливість – це наявність такого 

туристичного потенціалу території, за експлуатації 
якого забезпечують оптимальне туристично-рекре-
аційне навантаження і повне збереження туристич-
них ресурсів та можливість отримання відповідного 
соціально-економічного ефекту без 
порушення екологічної рівноваги до-
вкілля [20].

О.О. Колесник [21], Д.А. Корнева 
[22] та низка інших учених уважають 
туристичні ресурси та туристичну 
інфраструктуру основними складни-
ками туристичної привабливості.

Проаналізувавши роботи, при-
свячені оцінці туристичної прива-
бливості [22–24], пропонуємо оці-
нювати такі елементи туристичного 
потенціалу (рис. 1). 

Для визначення загального туристичного по-
тенціалу території пропонуємо об’єднати всі фак-
тори. Дані фактори заносяться до таблиці та оці-
нюються подібно до оцінки факторів інвестиційної 
привабливості.

До туристичних ризиків віднесемо: законодавчий; 
соціальний; фінансовий; криміногенний; екологіч-
ний; організаційний; природний; інституційний; полі-
тичний, міжнародний.

Населення території є основним рушієм соціаль-
но-економічного розвитку та його причиною, тому 
оцінка привабливості місця для життя є ледь не най-
важливішим елементом оцінки.

На нашу думку, для оцінки привабливості тери-
торії для життя доцільно розглянути показники рівня 
та якості життя. Дослідивши низку підходів до оцінки 
рівня та якості життя [25–27], можемо запропонувати 
такі фактори оцінки привабливості території для дов-
гострокового проживання.

Фактори потенціалу: інституційний, інвестицій-
ний, економічний, інфраструктурний, природно-ре-
сурсний, освітній, соціальний, демографічний.

До ризиків відносимо: законодавчий; соціальний; 
економічний; фінансовий; криміногенний; екологіч-
ний, природний, інституційний, політичний; адміні-
стративний (управлінський); демографічний.

Товари та послуги, що виробляються на терито-
рії, є важливим складником її економіки. Для оцінки 
привабливості території як виробника доцільно спо-
чатку оцінити привабливість продуктів галузей, на 
яких спеціалізується територія, галузей, що є части-
ною ідентичності території.

Для оцінки потенціалу привабливості продуктів 
галузі оцінюємо такі фактори, як матеріально-тех-
нічна база, інноваційне забезпечення, трудовий по-
тенціал.

Ризики можемо оцінити за такими показниками, 
як організаційний ризик, законодавчий ризик, полі-
тичний ризик.

Тоді, коефіцієнт привабливості території можемо 
обчислити за такою формулою:

А
І T L С

obj
obj obj obj obj�
� � �

�
4

.                 (4)

Також у своєму дослідженні ми пропонуємо ви-
значати суб’єктивну привабливість території через 
опитування цільових груп щодо бажання інвестувати/
відвідувати/проживати або мігрувати/споживати то-
вари та послуги території. Опитувані повинні оцінити 
своє бажання за 10-бальною шкалою, де 1 – ніколи, 

Рис. 1. Елементи туристичного потенціалу території
Джерело: авторська розробка
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10 – маю надзвичайно велике бажання або повністю 
задоволений досвідом взаємодії з територією. 

Отримавши вихідні дані, розрахуємо коефіцієнт 
суб’єктивної інвестиційної привабливості:

І
m m m

nsbj
n�

� ��� 1 2 ,                     (5)

де m – оцінка за 10-бальною шкалою;
n – кількість оцінок.
Аналогічно розраховуються коефіцієнти суб'єктив-

ної туристичної привабливості (Tsbj.), суб'єктивної при-
вабливості території для проживання (Lsbj.) та суб'єк-
тив ної привабливості території як виробника (Csbj.).

Тоді, коефіцієнт суб'єктивної привабливості тери-
торії обчислюємо за формулою:

А
І T L С

sbj
sbj sbj sbj sbj�
� � �

�
4

.                 (6)

Отже, індекс загальної привабливості території оці-
нюємо так:

A
А Аobj sbj�

�
�

2
.                         (7)

Таким чином, отримуємо середній показник та по-
казники по секторах, що найбільш повно відобража-
ють загальну привабливість території. Завдяки мате-
матичній оцінці дана методика дає змогу відобразити 
наявний стан та динаміку привабливості території.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок. Явище привабливості території 
має складну структуру, і досі не існує загальновиз-
наного підходу до його оцінки. Числове значення 
привабливості території є важливим для того, щоб 
відслідковувати та прогнозувати зміни привабли-
вості території у часі. Однак поняття привабливості 
є досить суб’єктивним і відображає не просто якість 
території, а відношення до неї, яке залежить від ве-
ликої кількості факторів, у тому числі цілей по відно-
шенню до території. 

Складність структури привабливості території 
полягає у такому. По-перше, вона має об’єктивний 
та суб’єктивний складники, які є взаємозалежними. 
По-друге, територія може бути привабливою в одних 
секторах і непривабливою в інших. 

На нашу думку, доцільно розглядати інвестиційну 
привабливість території, туристичну привабливість 
території, привабливість території для довгостроково-
го проживання та роботи, а також привабливість тери-
торії як виробника товарів і послуг. Умовно об’єктивна 
оцінка привабливості кожного сектору базується на 
низці факторів потенціалу та ризику. Для кожного сек-
тору значення одних і тих самих факторів може мати 
різну вагу. Оцінювати ці фактори повинні експерти.

На виключно суб’єктивну оцінку привабливості 
території можуть впливати чинники, які неможливо 
передбачити. Тому, на нашу думку, під час роботи із 
цільовими групами немає сенсу пропонувати зазда-
легідь визначені фактори і доцільніше пропонувати 
оцінити привабливість території загалом, але врахо-
вуючи цілі взаємодії з територією.

Дане дослідження може використовуватися 
стейкхолдерами для оцінки привабливості тих чи 
інших територій. Методика, запропонована у статті, 
може вдосконалюватися, збільшуючи кількість дослі-
джуваних факторів та підвищення точності їх оцінки.
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DETERMINANTS OF TECHNOLOGICAL CONCEPT  
SMART GRID EFFICIENT DEVELOPMENT  
IN GLOBAL ENERGY ENVIRONMENT
У статті обґрунтовано необхідність переорієнтації енергетичної системи на інтелектуально спря-

мовану як відповідь на сучасні глобальні екологічні виклики та загрози. Доведено, що в умовах сучасного 
енергетичного простору актуальним завданням є його інтелектуалізація. Виокремлено низку чинників зо-
внішнього середовища, що є ключовими детермінантами ефективного розвитку технологічної концепції 
SMART GRID. До категорії факторів, що визначають нагальність кардинального переформатування в 
енергетичній системі, автором запропоновано відносити чинники технологічного прогресу та нові рин-
кові запити. Серед чинників, що впливають на спроможність інтелектуалізації енергетичних мереж, ви-
окремлено фінансові, економічні, правові, соціальні, технологічні та кібернетичні. Автором послідовно та 
змістовно аналізуються фінансові, ресурсні та часові фактори впливу на досліджуваний концепт.

Ключові слова: енергетичні мережі, енергетичний простір, інтелектуальні системи, ефективність 
проєктів, SMART GRID-технології.

В статье обоснована необходимость переориентации энергетической системы в интеллектуально 
направленную как ответ на современные глобальные экологические вызовы и угрозы. Доказано, что в 
условиях современного энергетического пространства актуальным заданием является его интеллек-
туализация. Выделен ряд факторов внешней среды, которые являются ключевыми детерминантами 
эффективного развития технологической концепции SMART GRID. К категории факторов, определя-
ющих срочность кардинального переформатирования в энергетической системе, автором предложено 
относить факторы технологического прогресса и новые рыночные запросы. Среди факторов, влияющих 
на способность интеллектуализации энергетических сетей, выделены финансовые, экономические, пра-
вовые, социальные, технологические и кибернетические. Автором последовательно и содержательно 
анализируются финансовые, ресурсные и временные факторы влияния на исследуемый концепт.

Ключевые слова: энергетические сети, энергетическое пространство, интеллектуальные систе-
мы, эффективность проектов, SMART GRID-технологии.
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The paper is dedicated to the assessment of the impact of financial, resource, and time factors on the power 
grid efficiency. The analysis of smart power grids was conducted in relation with the international perspective. Such 
countries as the USA, China and the states of the European Union are the scope of the undertaken research. The 
top countries by investing in smart grid projects are listed in the paper. The amount of investments needed to devel-
op the European Union’s energy system is also analyzed in the research paper. In this relation, the authors conclude 
that smart power grids are of primary concern for the European Union countries. Resource factors of the smart 
energy performance are represented mainly by the information technologies. Based on the Smart Grid concept, the 
authors outline the following priority directions in the field of energy technology development which will be topical in 
the nearest future. The first one is the widespread implementation of smart meters with remote control of the load 
profile of the measured line and transducers with standard communication interfaces and protocols (including wire-
less ones) that meet the standards of information security. The second one is the installation of the advanced auto-
mated information-measuring systems (AIMS), which operate in real time on each massive object being connected 
to the grid. The third direction implies the creation of a wide network of integrated communications on the basis of 
various communication lines. The fourth direction includes the implementation of the automated production manage-
ment systems (AS) in the energy companies. And the last direction comprises the creation of integrated interfaces to 
AIMS and AS of production management for automatic data exchange between the AS and other market agents. In 
this connection, the authors state that creation of smart energy grids requires a lot of advanced technologies which 
determine their efficiency. A cost-benefit analysis was conducted in the paper in order to prove that the smart energy 
grids are highly efficient in the selected countries. The total benefits from smart energy grids exceed largely total 
costs. The role of the time factor and its effect on power system functions were represented in the article.

Keywords: energy grids, energy environment, smart systems, project efficiency, SMART GRID-technologies.

Постановка проблеми. Проблема збереження 
навколишнього природного середовища загалом та 
обмежених природних ресурсів зокрема порушує 
питання пошуку адекватних сучасним вимогам меха-
нізмів їх захисту. Найбільш сильно ця проблема сто-
сується глобальних енергетичних ресурсів, які в умо-
вах сучасного розвитку є драйверами економічного 
зростання та технологічних перетворень. Безпреце-
дентний масштаб конкуренції за енергоносії на між-
народному рівні обумовлює їх глибоку дефіцитність, 
отже, високу поточну та футуристичну цінність. Сві-
това історія технологічних революцій свідчить про 
те, що людство фактично намагалося вирішити про-
блему дефіцитності енергетичних ресурсів спроба-
ми винайдення нових, унікальних замінників та шля-
хом удосконалення наявних технологій отримання 
енергії. Нині, в епоху шостого технологічного укладу, 
постає питання формування інтелектуальних енер-
гетичних мереж SMART GRID, здатних завдяки своїм 
технологічним властивостям остаточно інтегрувати-
ся у релевантний інформаційній економіці глобаль-
ний енергетичний простір.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження концепції SMART GRID є відносно нови-
ми для українських реалій. Проте аналіз літератур-
них джерел показує, що концепція інтелектуальних 
енергетичних мереж починає все більше цікавити 
вітчизняну науку. Так, Д.І. Олійник [1] вивчає між-
народний досвід високотехнологічного економічно-
го розвитку формування інтелектуальних енерге-
тичних мереж на основі впровадження глобальних 
відкритих стандартів функціональної сумісності та 
параметрів якості електроенергії. С.П. Денисюк [2] 
аналізує особливості реалізації політики підвищення 
інтелектуального рівня електроенергетичних систем 
на основі передових світових практик. Технологічна 
складова частина досліджуваного питання розкрита 
у роботі [3], де авторами наводиться перелік систем 
та допоміжних підсистем функціонування SMART 
GRID. У джерелі [4] наводяться критерії ефектив-
ного розвитку інтелектуальних електричних мереж. 
Низка авторів [5] звертає увагу на можливості опти-

мізації енергоефективності економіки за допомогою 
концепції SMART GRID, яка є не стільки технологією, 
скільки інструментом розвитку децентралізованої 
енергетики.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є аналіз чинників та детермінантів 
зовнішнього середовища, що визначають ефектив-
ність розвитку концепції SMART GRID в умовах гло-
бального енергетичного простору.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз тенденцій розвитку світового енергетичного 
простору показує, що ключовими факторами націо-
нальної економічної безпеки є надійність постачання 
енергоносіїв, енергоефективність та екологічна гар-
монізація. При цьому підвищення рівня енергоефек-
тивності є стратегічним пріоритетом зниження енер-
гоємності будь-якої економічної системи. Одним з 
основних рушійних мотивів розвитку енергетичного 
простору у 2020–2040 роки стане запобігання гло-
бальним змінам клімату. Ключову роль в ефективно-
му вирішенні актуальних проблем енергетики, вклю-
чаючи задоволення зростаючого попиту, підвищення 
енергоефективності та безпеки енергопостачання, 
разом з підвищенням якості навколишнього природ-
ного середовища відіграватимуть інноваційні тех-
нології, спрямовані на розвиток розумних електро-
мереж (SMART GRID), технологій інтелектуальних 
систем обліку та розрахунків (SMART METERING), 
управління попитом (Demand Response), пристроїв 
акумулювання енергії тощо [6].

Серед чинників, що визначають необхідність до-
корінної перебудови в енергетичній сфері, можна ви-
окремити такі [7].

1) Чинники технологічного прогресу та підвищен-
ня ступеня надійності систем енергопостачання. 
Вони пов’язані з появою та розвитком нових техно-
логій, загальною тенденцією підвищення рівня авто-
матизації та збільшенням частки відновлювальних 
джерел енергії.

2) Чинники, пов’язані з новими вимогами з боку 
різних суб’єктів енергетичного простору, а саме під-
вищення вимог до якості послуг, гнучкість та адап-
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Таблиця 1
Інвестиції в проєкти SMART GRID у країнах-членах ЄС [10]

Країна Обсяг інвестицій, млн. євро Тип інвестиційного проєкту, що переважає
Італія 2 153 Інтелектуальні лічильники
Німеччина 229 Інтегровані системи
Фінляндія 221 Інтелектуальні лічильники
Франція 195 Інтелектуальні лічильники
Іспанія 158 Інтегровані системи та автоматизація передавання
Данія 140 Розумні лічильники, автоматизація розподілу, інтегровані 

системи
Австрія 128 Інтегровані системи
Нідерланди 114 Інтелектуальні лічильники
Мальта 87 Інтелектуальні лічильники
Бельгія 60 Інтегровані системи
Португалія 19 Інтегровані системи, домашні прилади
Ірландія 17 Інтелектуальні лічильники, домашні прилади
Норвегія 13 Інтегровані системи

тивність до змін умов функціонування енергетич-
ного ринку, прозорість взаємовідносин між різними 
учасниками.

Основні фактори, що визначають можливість 
впровадження концепції SMART GRID, та пов’язані з 
ними ризики для національної економіки можна сис-
тематизувати таким чином [8].

1) Фінансові чинники, якими є брак фінансових 
ресурсів, досить тривалий період окупності інвес-
тиції. Незважаючи на переваги концепції розумних 
мереж, уряди країн мають володіти значним фінан-
совим потенціалом.

2) Економічні чинники, якими є ринкова невизна-
ченість, відсутність довгострокової політики та ре-
гуляторів, відповідальних за вільні ринкові тарифи. 
Необхідно розробити відповідні стандарти та бізне-
сові моделі, які сприяють розвитку розумних мереж, 
задля формування універсальних регуляторів та 
отримання прибутку.

3) Правові чинники, якими є відсутність доскона-
лого правового поля, здійснення політики щодо за-
провадження розумних мереж, як правило, на основі 
традиційної правової парадигми та не відповідних 
сучасності методах регулювання. Правові процеду-
ри необхідно здійснювати відповідно до запитів сьо-
годення, оскільки розумні технології є відображен-
ням сучасного стану попиту на енергію.

4) Соціальні чинники, якими є низька обізнаність 
з боку населення, небажання громадськості інсталю-
вати розумні технології. Необхідно спрямовувати дії 
на навчання населення та підвищувати його зацікав-
леність у розумних технологіях шляхом роз’яснення 
економічних та технологічних переваг.

5) Технологічні чинники, якими є брак інфраструк-
тури, технологічна недосконалість, низька координа-
ція між інтегрованими структурами. Виникає необхід-
ність установлення додаткових потужностей, таких 
як досконала комунікаційна інфраструктура, сенсо-
ри, розумні електронні пристрої, системи розподілу 
енергетичного продукту, кібербезпекові прилади, ро-
зумні лічильники. Рішення мають прийматися з ура-
хуванням вимог ринку та новітніх технологій. Вини-
кає необхідність комплексної інтегрованої системи, 

що гарантуватиме ефективну взаємодію між усіма 
учасниками енергетичного ринку.

6) Кіберчинники, якими є потенційні загрози з 
боку вірусів, шкідливих програм, кібератак. Існує по-
треба у безпечній комунікації та гарантії захисту пер-
сональних даних кінцевих користувачів.

Пропонуємо конкретизувати наше дослідження 
щодо оцінювання впливу фінансових, ресурсних та 
часових факторів на ефективність інтелектуальних 
енергомереж.

Обсяг світових інвестицій у розбудову енерге-
тики на базі впровадження розумних технологій до 
2030 року оцінюється у 16 трильйонів доларів [9]. 
Сума коштів, необхідних для розвитку енергосис-
теми Євросоюзу (включаючи розширення мереж, 
розвиток відновлюваних джерел енергії та захо-
дів з підвищення енергоефективності) до кінця 
2020 року, оцінюється Єврокомісією приблизно в 
1 трлн. євро, майже половину з яких передбача-
ється спрямувати на розвиток розумних електрич-
них мереж. При цьому 200 млрд. євро має бути 
спрямовано на розбудову нових транспортних 
енергетичних зв’язків. За підрахунками Європей-
ської Комісії половину від необхідної суми інвес-
тицій можна залучити на енергетичному ринку. 
Задля покриття дефіциту інвестиційних ресурсів 
країнам ЄС доведеться залучати приватні капіта-
ловкладення [10].

Інформація щодо стану інвестиційного забезпе-
чення проєктів з розвитку енергетики на базі техно-
логій SMART GRID у Європейському Союзі наведена 
в табл. 1.

Ресурсні чинники ефективності енергетичних ме-
реж представлені передусім інформаційними техно-
логіями. Відповідно до концепції SMART GRID серед 
пріоритетних напрямів розвитку інформаційних тех-
нологій в енергетиці у найближчі роки можна виді-
лити такі [11].

1) Широке впровадження на нових і модернізо-
ваних точках вимірювання інтелектуальних вимірю-
вальних приладів (SMART METERING), тобто розум-
них лічильників з функцією дистанційного керування 
профілем навантаження вимірюваної лінії.



52

Держава та регіони

Таблиця 3
Оцінка ефективності впровадження систем смарт-обліку електроенергії у країнах ЄС [11]

Країна
Сукупні 

інвестиції, 
млн. євро

Сукупні 
вигоди, 

млн. євро
Витрати на оснащення 

1 точки обліку, євро
Вигоди від оснащення 

1 точки обліку, євро

Австрія 3 195 3 539 590 654
Чехія 4 367 2 735 766 499
Данія 310 322 225 233
Естонія 110 191 155 269
Фінляндія 692 – 210 –
Франція 4 500 – 135 –
Німеччина 14 466 16 968 546 493
Греція 1 733 2 443 309 436
Ірландія 1 040 1 212 473 551
Італія 3 400 6 400 94 176
Латвія 75,6 4,44 302 18
Литва 254 128 123 82
Люксембург 35 40 142 162
Мальта 20 – 77 –
Нідерланди 3 340 4 108 220 270
Польща 2 200 2 330 167 177
Португалія 640 1 316 99 202
Румунія 712 552 99 77
Словаччина 69 71 114 118
Швеція 1 500 1 677 288 323

2) Установка на кожному масивному об’єкті, 
приєднаному до електромережі (житловому райо-
ні, офісному центрі, фабриці тощо), удосконалених 
автоматизованих інформаційно-вимірювальних сис-
тем (АІВС), що працюють у режимі реального часу.

3) Створення широкої мережі інтегрованих ко-
мунікацій на базі різноманітних ліній зв’язку, зокре-
ма ВОЛЗ, супутникових, GPRS, ВЗ-зв’язку по ЛЕП. 
Кожна АІВС має бути підключена як мінімум по двох 
незалежних каналах зв’язку.

4) Запровадження в енергокомпаніях автома-
тизованих систем (АС) управління виробничою ді-
яльністю.

5) Створення інтегрованих інтерфейсів до АІВС 
та АС управління виробничою діяльністю для авто-
матичного обміну даними з АС інших учасників ринку. 
При цьому мають бути визначені протоколи обміну й 
стандарти інформаційної безпеки для всіх категорій 
учасників ринку.

Сумарний еколого-економічний ефект від вико-
ристання розумних мереж наведено в табл. 2.

Таблиця 2
Вигоди від застосування розумних мереж  

на 1 жителя на рік [9]
Ефект Оцінка

Пряма економічна вигода, дол. 39,69–101,57
Поліпшення надійності мережі, % 25
Скорочення викидів СО2, фунтів 55–592
Непряма економічна вигода, дол. 49,35–53,08

Ринок технологій SMART GRID у світі перебуває 
на етапі становлення. При цьому розвиток і модерні-

зація енергетичної інфраструктури в кожному регіоні 
має свої особливості й підходи. Найбільш масштаб-
ні програми та проєкти у цьому напрямі розроблені 
та здійснюються у США, Канаді та країнах Євросо-
юзу, а також Китаї, Південній Кореї та Японії. При-
йнято рішення про реалізацію аналогічних програм 
і проєктів у низці інших великих держав (Індія, Бра-
зилія, Мексика). Зокрема, до кінця 2020 року Китай 
передбачає досягти рівня оснащеності сучасними 
системами обліку енергоресурсів на рівні 90–95%, 
США – 50–60%. У період після 2020 року стовідсот-
кове оснащення смарт-лічильниками планується 
запровадити у США, Китаї, Бразилії, Японії та біль-
шості країн ЄС [11].

Економічна ефективність реалізації програм у 
сфері систем інтелектуального обліку підтверджена 
значною кількістю реалізованих проєктів у цьому на-
прямі. Їх аналіз, проведений консультантами “J’son & 
Partners Consulting” стосовно країн ЄС, і зіставлення 
вигід та витрат від впровадження систем інтелек-
туального обліку на прикладі електроенергії дають 
змогу зробити такі висновки [11]:

– питомі витрати на оснащення 1 точки обліку іс-
тотно варіюються в розрізі країн ЄС і складають від 
94 до 766 євро на точку обліку;

– питомі вигоди від оснащення 1 точки обліку та-
кож істотно варіюються в розрізі країн ЄС і склада-
ють від 18 до 654 євро на точку обліку;

– для більшості проаналізованих країн сукупні 
вигоди від впровадження смарт-обліку електроенер-
гії перевищують сукупні витрати.

Інформація щодо оцінювання ефективності впро-
вадження систем смарт-обліку електроенергії у дея-
ких країнах ЄС наведена в табл. 3.
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Таблиця 4
Вплив часового фактору на функції енергосистеми [12]

Традиційна енергосистема Перспективна енергомережа SMART GRID
Одностороння комунікація Двостороння комунікація
Централізована генерація Розподілена генерація
Переважно радіальна структура Переважно мережева структура
Реакція на аварію Реакція у ході процесу
Робота обладнання до відмови Самомоніторинг і самодіагностика, що продовжує 

термін роботи обладнання
Відновлення вручну Автоматичне відновлення («самолікування мереж»)
Схильність до системних аварій Адаптивний захист та автоматика ділення мережі
Ручне та фіксоване виділення мережі Адаптивне виділення
Перевірка обладнання на місці Віддалений моніторинг обладнання
Обмежений контроль перетікання Управління перетіканнями
Недоступна або запізніла інформація про ціну для 
споживача

Ціна в реальному режимі часу

Таблиця 5
Майбутні переваги для США від реалізації SMART GRID [12]

Джерело ефективності Енергосистема 
сьогодні

Майбутня енергосистема  
на базі концепції SMART GRID

Частка відновлювальних джерел енергії Менше 13% Більше 30%
Рівень використання генерації споживачів Менше 1% Більше 10%
Рівень використання активів магістральних мереж 50% 80%
Рівень використання активів розподільчих мереж 30% 80%
Рівень залучення споживача 47% 90%

Роль часового фактору та його вплив на функції 
енергосистеми представлено в табл. 4.

У більшості індустріально розвинутих країн світу 
як основоположний підхід до вирішення внутрішніх 
проблем функціонування енергетики прийнято пере-
хід на шлях її інноваційного розвитку. Такий підхід 
передбачає радикальну зміну системи поглядів на 
роль енергетики та її місце у сучасному й майбут-
ньому суспільстві. В табл. 5 наведено дані стосовно 
очікуваних переваг від реалізації технологій SMART 
GRID у США.

Висновки. У рамках реалізації концепції SMART 
GRID мають бути враховані вимоги всіх суб’єктів 
енергетичного простору, зокрема держави, генеру-
ючих, мережевих і енергозбутових компаній, спо-
живачів та виробників обладнання. Відповідно до 
цього визначено ключові цінності нової енергетики, 
а саме доступність; надійність та якість енергоза-
безпечення; економічність; ефективність викорис-
тання всіх видів ресурсів і технологій під час ви-
робництва, передавання, розподілу та споживання 
енергії; зниження негативного тиску на навколишнє 
середовище. Розвиток інтелектуальних мереж має 
спиратися на більш ефективне використання енер-
гетичних ресурсів, що є комплексним підходом з 
точки зору сполучення екологічних та економічних 
інтересів у системі глобального енергетичного про-
стору. Квантитативний аналіз впливу чинників на 
ефективність впровадження енергетичних реформ 
на базі концепції SMART GRID формує напрям по-
дальших досліджень.
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СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ТЕНДЕНЦІЇ  
РИНКУ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ БІОСФЕРОСУМІСНОСТІ

MARKET FORMATION, DEVELOPMENT AND TRENDS 
ENERGY SUPPLY OF UKRAINE IN THE CONTEXT  
OF BIOSPHERE COMPATIBILITY
У статті розглянуто процеси становлення, розвитку ринку енергопостачання України в контексті 

біосферосумісності. Національна енергетична система, яка будується відповідно до засад сталого роз-
витку, має функціонувати за умов максимальної еколого-економічної ефективності використання енер-
гетичних ресурсів для забезпечення високого рівня життя населення, а також зменшення негативного 
впливу процесів, які супроводжують трансформацію енергоресурсів, включаючи захист довкілля. Вла-
штування альтернативних джерел енергії, а саме сонячних та вітрових електростанцій, вирішує про-
блему «теплового забруднення» атмосфери, проте суттєво підвищує як закупівельну вартість елек-
троенергії, так і ціну для кінцевих споживачів. Обґрунтовано необхідність внесення змін у структуру та 
механізми ринку електроенергії. Для вирішення зазначених проблем запропоновано заходи з удоскона-
лення вимог чинних в Україні нормативно-правових і законодавчих актів з регулювання енергетичного 
сектору держави.

Ключові слова: сталий розвиток, біосферосумісність, джерела енергії, генерація, енергопостачання, 
екологія, вартість електроенергії, тариф.

В статье рассмотрены процессы становления, развития рынка энергоснабжения Украины в контек-
сте биосферосовместимости. Национальная энергетическая система, которая строится в соответ-
ствии с принципами устойчивого развития, должна функционировать в условиях максимальной эколо-
го-экономической эффективности использования энергетических ресурсов для обеспечения высокого 
уровня жизни населения, а также уменьшения негативного влияния процессов, которые сопровождают 
трансформацию энергоресурсов, включая защиту окружающей среды. Устройство альтернативных ис-
точников энергии, а именно солнечных и ветровых электростанций, решает проблему «теплового за-
грязнения» атмосферы, однако существенно повышает как закупочную стоимость электроэнергии, так 
и цену для конечных потребителей. Обоснована необходимость внесения изменений в структуру и меха-
низмы рынка электроэнергии. Для решения указанных проблем предложены меры по совершенствованию 
требований действующих в Украине нормативно-правовых и законодательных актов по регулированию 
энергетического сектора государства.

Ключевые слова: устойчивое развитие, биосферосовместимость, источники энергии, генерация, 
энергоснабжение, экология, стоимость электроэнергии, тариф.

The processes of formation and development of the energy supply market of Ukraine in the context of biosphere 
compatibility are considered. The national energy system, which is built in accordance with the principles of sustain-
able development, should operate under conditions of maximum environmental and economic efficiency of energy 
resources to ensure a high standard of living and reduce the negative impact of processes that accompany energy 
transformation, including environmental protection. Analysis of decisions on the practical implementation of these 
measures in our country, despite their effectiveness in European countries, shows that some of them need to be ad-
justed because they do not take into account the solvency of the population, the current state of the fuel and energy 
sector and more. The necessity of a comprehensive, multilevel approach to solving interrelated issues of energy, 



56

Держава та регіони

financial and environmental security of the country is shown. The installation of alternative energy sources – solar 
and wind power plants solves the problem of “thermal air” pollution, but significantly increases both the purchase 
price of electricity and the price for end users. The necessity of transformation of the electricity market is substanti-
ated. The priority of state policy should be the transition from a fixed price of energy produced by alternative sources 
to auctions for its supply (which significantly reduced selling prices in European countries), further liberalization of 
the electricity market (admission to the energy market of state-owned companies while reducing the share of special 
obligations) and stimulating competition between its suppliers in accordance with Ukraine’s commitments to the Eu-
ropean Energy Community. The meaning of the process of ecological and energy optimization is not to replace one 
energy source with another, but in economic and industrial transformation, decarbonization and decentralization. 
The above necessitates the development of theoretical, methodological and practical recommendations for the for-
mation of energy policy on the basis of biosphere compatibility. To solve these problems, measures are proposed to 
improve the requirements of current regulations and legislation in Ukraine to regulate the energy sector of the state.

Keywords: sustainable development, biosphere compatibility, energy sources, generation, energy supply, ecol-
ogy, electricity cost, tariff.

Постановка проблеми. Забезпечення всіх сфер 
економіки України різними видами енергії, палива 
тощо є одним із найважливіших завдань економічної 
політики держави, необхідною умовою її успішного та 
гармонійного розвитку. Паливно-енергетичний комп-
лекс України переважно закінчив своє формування у 
80-ті роки минулого століття, а свого розквіту досяг 
у 1990 р. Він виробив 298,5 млрд. кВт-год. електрое-
нергії, видобув 164,8 млн. т вугілля, 5,2 млн. т нафти, 
28,1 млрд. м3 природного газу [1]. Частка промисло-
вості в загальному паливоспоживанні становила по-
над 80%, споживанні електроенергії – понад 70%. 
Житлово-комунальному господарству належали 14 і 
17,3% відповідно.

За роки незалежності в структурі використання 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) України відбу-
лися кардинальні зміни, пов’язані перш за все зі спа-
дом економіки, її перебудовою на ринкові засади [2]. 
Частка населення, підприємств комунальної енерге-
тики серед усіх споживачів досягла майже 50%. Вар-
тість енергоносіїв зросла з орієнтацією на світовий 
рівень. Традиційно найбільш затребуваними в Украї-
ні нині є природний газ і вугілля, які сумарно станов-
лять понад 60% вітчизняного енергетичного балансу.

Узагальнюючим показником ефективності ви-
користання ПЕР країни є питомі витрати первинної 
енергії на одиницю валового внутрішнього продук-
ту (ВВП). В Україні цей показник сьогодні становить 
0,28 кг н. е. [2] на 1 USD ВВП, що значно перевищує 
аналогічні величини для країн зі схожими кліматич-
ними, географічними та економічними параметрами. 
За рівнем забруднення довкілля наша держава уві-
йшла в топ-100 країн та посідає 40 місце з 0,49% від 
загального обсягу викидів забруднювальних речовин 
і парникових газів в атмосферне повітря [3].

Отже, нині сучасна економіка України характе-
ризується невиправдано високою інтенсивністю 
енергоспоживання, захист довкілля залишає бажати 
кращого, а за рівнем доходів населення держави є 
найбіднішим у Європі. Вирішення цих проблем ви-
магає пошуку нових інструментів. Одним із таких 
інструментів є теорія «сталого розвитку» [4], яка 
вважається однією з найперспективніших ідеологій 
ХХІ століття.

Вперше ці ідеї офіційно проголосили на Міжна-
родній конференції з довкілля і розвитку в Ріо-де-
Жанейро у 1992 р. [5]. Концепція сталого розвитку 
нараховує 17 Глобальних цілей. Серед них можна 
виділити таку, як доступна та чиста енергія, мета якої 

полягає у забезпеченні доступу людства до прийнят-
них за ціною, надійних, сталих і сучасних, екологічно 
чистих джерел енергії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наці-
ональна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» 
надає власне бачення державою орієнтирів досяг-
нення Цілей сталого розвитку (ЦСР) [ 6]. Сформова-
но 86 завдань національного розвитку та визначено 
172 показники для їх моніторингу задля подолання 
кризових явищ у соціальній, економічній та екологіч-
ній сферах на різних рівнях соціально-еколого-еко-
номічних систем.

Для реалізації поставлених завдань у сфері енер-
гозабезпечення ухвалено Енергетичну стратегію 
України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефек-
тивність, конкурентоспроможність» [2]. Пріоритетом 
державної політики стають підвищення енергоефек-
тивності, використання енергії з альтернативних дже-
рел. У 2035 р. частка відновлювальної енергетики має 
становити не менше 25% у структурі енергетичного 
балансу країни. Водночас природному газу, тобто 
найбільш екологічно чистому серед усіх інших тради-
ційних палив, як і сьогодні, належатиме майже трети-
на від усього первинного енергоспоживання. Викиди 
парникових газів в атмосферне повітря мають скоро-
титися не менше ніж на 50% від рівня 1990 р.

Ґрунтовні дослідження зі зниження теплового за-
бруднення довкілля, зменшення енергоспоживання 
тощо [7–9] виділили паливно-енергетичний комп-
лекс, житлово-комунальне господарство як галузі 
економіки з найбільш нерозкритим, довгостроковим, 
економічно вигідним потенціалом енергоресурсоз-
береження та підвищення енергоефективності, по-
кращення навколишнього середовища. Водночас 
вони безпосередньо впливають на забезпечення 
гармонійного розвитку суспільства.

Значний внесок у розбудову регіональної енер-
гетичної політики на засадах енергоефективнос-
ті та енергозбереження здійснили М.В. Афана-
сьєв, І.П. Гайдуцький, В.В. Джеджула, Г.О. Кошева, 
І.П. Плачков, Н.Б. Савіна та інші вчені. Дослідженню 
проблем розвитку світової енергетики, формування 
енергетичної політики, застосування альтернативних 
джерел тощо присвячено наукові праці таких учених, 
як Б.В. Гаприндашвілі, Б.М. Данилишин, В.С. Загор-
ський, В.А. Жовтянський, C.М. Мильнiчeнкo, Ю.Ю. Ту-
ниця, А.І. Шевцов.

Аналіз рішень з практичного вжиття заходів з ре-
формування паливно-енергетичного комплексу кра-
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їни на принципах біосферосумісності, які показали 
свою дієвість у світі, засвідчує, що деякі з них потре-
бують коректив в українських умовах. Чинна цінова 
політика у державі стосовно вартості ПЕР, особли-
во отриманих з альтернативних джерел, ставить під 
сумнів їх доступність для широких верств населен-
ня, окрім того, загрожує енергетичній та економічній 
безпеці України.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). На шляху змін в економіці України актуальнос-
ті набуває активізація зусиль з реалізації проєктів в 
енергетичній галузі, що ґрунтуються на принципах 
біосферосумісності. Метою статті є дослідження 
шляхів трансформації енергетичної інфраструктури 
для забезпечення стабільного розвитку держави, а 
саме економічного, соціального та екологічно орієн-
тованого у довгостроковій перспективі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У спадок від колишнього Радянського Союзу Україні 
дісталася значна кількість електрогенеруючих по-
тужностей, а саме теплових (ТЕС і ТЕЦ) і атомних 
(АЕС) електростанцій. Гідроелектростанції (ГЕС) і 
частково теплові (залежно від потреби) виступали в 
ролі балансувальних. Нині [1] майже всі енергоблоки 
ТЕС і ТЕЦ відпрацювали свій розрахунковий ресурс, 
а саме 100 тис. годин, а майже 2/3 з них перетнули 
визнану у світовій енергетичній практиці межу гра-
ничного ресурсу (170 тис. годин) та фізичного зносу 
(200 тис. годин) і потребують модернізації чи заміни. 
Частка потужностей у тепловій енергетиці, що відпо-
відає екологічним вимогам ЄС, не перевищує декіль-
кох відсотків [2]. Незабаром вичерпуються проєктні 
терміни експлуатації, а саме 30 років, 12 з 15 працю-
ючих енергоблоків АЕС [1].

Останнім часом сформувався певний паритет у 
галузі, а саме до 55% від загального виробництва 
припадало на АЕС, біля 30% займала «теплова» ге-
нерація, 10% – гідроенергетика, решту – інші джере-
ла. Водночас зростаючий рівень забруднення довкіл-
ля, глобальне потепління й необхідність економного 
використання традиційних органічних палив стали 
головними чинниками для розвитку альтернативної 
енергетики, перш за все вітрових (ВЕС) і сонячних 
(СЕС) електростанцій.

Аналіз наведених у табл. 1 даних засвідчує що-
річне подвоєння виробництва електроенергії альтер-
нативними джерелами за останні роки. Порівняно з 
контрольними показниками на 2020 р., зазначеними 
в Енергетичній стратегії [2], фактичні темпи зрос-

тання випереджають планові показники майже в 
1,4 разів: згідно з уточненим балансом на 2020 р. 
[11], частка відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) 
прогнозується на рівні 7,6% проти планового значен-
ня [2] у 5,5%. Водночас прогнозовано зменшуються 
частки атомних та теплових електростанцій.

Отже, на перший погляд в Україні відбувається 
реальне реформування енергетичної галузі: від при-
йняття нормативно-правових актів, переважно гар-
монізованих з відповідними документами Євросою-
зу, до впровадження технічних рішень, які сприяють 
зменшенню використання традиційних видів палив і, 
відповідно, «тепловому» забрудненню довкілля.

Проте детальний аналіз структури генерації елек-
троенергії ВДЕ демонструє наявні перекоси, особли-
во порівняно з наявним станом у країнах ЄС.

Наприклад, за планованих рівнозначних часток 
СЕС і ВЕС (2 300 і 2 280 МВт відповідно) фактично 
перевага віддається спорудженню сонячних елек-
тростанцій. ВЕС працюють постійно, тобто незалеж-
но від часу доби, а кількість генерованої електро-
енергії залежить лише від сили вітру. СЕС, навпаки, 
працездатні виключно у світлу, безхмарну пору доби. 
Відповідно, щодо балансування ринку електроенер-
гії перевагу слід було б віддавати спорудженню ві-
трових електростанцій, як це робиться, наприклад, 
у ФРН [12]. За перший квартал 2020 р. ВЕС виро-
били понад третини всієї енергії, частка біогазових 
електростанцій становила 5,5%, а СЕС – лише 4,8%. 
В українських реаліях наявний перекос у бік соняч-
них електростанцій можна пояснити лише значним 
здешевленням за останній період відповідного об-
ладнання та унікальною прибутковістю для приват-
них інвесторів.

Невиправдано низькими є темпи введення в екс-
плуатацію електростанцій, які працюють на біопали-
вах. Будучи сільськогосподарською державою, Укра-
їна планує будівництво потужностей таких станцій 
менше 10% серед усіх ВДЕ (табл. 2).

Особливої уваги заслуговують механізми ціноут-
ворення в енергетичній галузі. Ціна електроенергії 
тривалий час була політично вмотивованою, а сьо-
годні, згідно із Законом України «Про ринок елек-
тричної енергії» [13], визначається так званим Регу-
лятором, тобто Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг (НКРЕКП). На відміну від промис-
ловості, тарифи для населення, підприємств тепло-
комуненерго встановлені нижче ринкової вартості та 

Таблиця 1
Структура за обсягом генерації електроенергії в Україні

Виробник Рік
2018 [10] 2019 [10] 2020 [11] 2020 [2] 2035 [2]

АЕС 54,3 53,9 51,5 51,8 48,2
ТЕС 29,5 29,2 27,2 36,6 32,3ТЕЦ 6,5 7,1 7,8
ГЕС + ГАЕС 7,8 5,1 4,3 6,1 6,7
ВДЕ 1,5 3,6 7,6 5,5 12,8
Інші 0,4 1,1 1,6 - -
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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дотуються державою. Так, наприклад, у 2018 р. ком-
пенсація постачальникам електроенергії для насе-
лення склала 45,3 млрд. грн. Щоби спростити оста-
точний перехід на ринкові ціни, Кабінет Міністрів 
України поклав на державні компанії «Енергоатом» 
та «Укргідроенерго» спеціальні зобов’язання (ПСО), 
завданням яких є забезпечення побутових і бюджет-
них споживачів, підприємств комунальної енергети-
ки паливом та енергією за фіксованою ціною.

У 2019 р. оператор ринку електроенергії, а саме 
ДП «Гарантований покупець», викуповував 95% ви-
робітку НАЕК «Енергоатом» та 35% ПрАТ «Укргідро-
енерго» за фіксованим тарифом і перепродавав на 
ринку «на добу наперед» (РДН), щоби забезпечувати 
низькі тарифи для населення й виплачувати високі 
«зелені» тарифи. Останні гарантовані до 2030 р. [15], 
прив’язані до курсу європейської валюти. У 2020 р. 
спецобов’язки «Енергоатому» знижено до 90%, «Га-
рантований покупець» продовжує залишатися моно-
полістом з часткою ринку в 55%.

Незважаючи на вжиті заходи, наявні пробле-
ми лише ускладнились. Перш за все через значне 
збільшення встановленої потужності ВДЕ, адже про-
тягом 2019 р. побудовано та введено в експлуата-
цію об’єктів «зеленої» енергетики більше, ніж за всі 
попередні роки. За прогнозом НЕК «Укренерго» про-
тягом поточного року потужності відновлювальних 
джерел енергії сягнуть 7,7 ГВт, а це вже більше по-
ловини від загальної встановленої потужності укра-
їнських АЕС, а саме 13,8 ГВт. Чинне законодавство 
[16] гарантує власникам ВДЕ цілу низку переваг по-
рівняно з іншими виробниками, а саме ціну енергії, 
яка перевищує аналогічну державних виробників не 

менше, ніж у 5 разів; відсутність відповідальності за 
небаланс (різниця між прогнозованою та переда-
ною в об’єднану систему кількістю електроенергії); 
гарантований захист від обмежень видачі потужнос-
ті (ВДЕ посідають останнє місце в списку виробни-
ків, яких може обмежити диспетчер, тобто держава 
зобов’язана викупити всю електроенергію за фіксо-
ваною ціною, яка є найвищою у Європі). В результаті 
цього виплати виробникам енергії з відновлюваль-
них джерел за «зеленим» тарифом за останній пе-
ріод мали такі показники: у 2018 р. – 14 млрд. грн., у 
2019 р. – 28 млрд. грн., а у 2020 р. (прогноз) мають 
скласти 49 млрд. грн. [10]. Для порівняння, у 2019 р. 
з державного бюджету для 4 млн. домогосподарств 
витратили на субсидії для оплати за надані житлово-
комунальні послуги 47 млрд. грн.

Таким чином, в результаті вирішення, на перший 
погляд, проблеми «теплового» забруднення довкіл-
ля викидами забруднювальних речовин і парникових 
газів підприємствами вугільної енергетики в Україні 
породжено низку нових, значно складніших та небез-
печних проблем. На основі уточненого балансу елек-
троенергії на 2020 р. [11] передбачено зменшення 
генерації АЕС із 80 639 до 73 700 млн. кВт-год., або 
на 8,6%. Три енергоблоки ВВЕР-1 000 на Запорізь-
кій та Рівненській АЕС вже виведені в резерв, тоді 
як частка СЕС і ВЕС зростає, а саме з 10 284 до 
10 528 млн. кВт-год., або на 2,4%.

Попри збільшення за аналізом виконання фізич-
ного балансу за травень 2020 р. [17] порівняно з про-
гнозом виробництва електроенергії на 550 млн. кВт-
год., чистий збиток НАЕК «Енергоатому» склав понад 
1,5 млрд. грн., а загальна заборгованість перевищи-

Таблиця 2
Виконання національного плану дій з ВДЕ станом на 1 квітня 2020 р. [10]

Вид генерації
Потужність

план встановлена
МВт % МВт %

СЕС 2 300 100 5 576,3 242,4
ВЕС 2 280 100 1 206,7 52,9
ГЕС великі (> 10 МВт) 5 200 100 4 639,3 89,2
ГЕС малі (<1…10 МВт) 150 100 341,7 227,8
Геотерм. ТЕС 20 100 0 0
ТЕС на біомасі 660 100 91 13,8
ТЕС на біогазі 290 100 86,1 29,7
Разом 10 900 100 11 941,1 109,6

Таблиця 3
Норми витрат на місяць та вартість реалізації послуг з електропостачання  

для населення станом на 1 червня 2020 р. [14]

№ Характеристика послуги Одиниця 
виміру Вартість, грн.

1 Електропостачання під час споживання:
– до 100 кВт-год./місяць кВт-год. 0,90
– більше 100 кВт-год./місяць кВт-год. 1,68

2 Електропостачання для потреб опалення під час споживання:
– до 3 000 кВт-год./місяць кВт-год. 0,90
– більше 3 000 кВт-год./місяць кВт-год. 1,68
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ла 6 млрд. грн. Відповідно, з жовтня 2019 р. припини-
лися систематичні оплати за поставки ядерного па-
лива американо-шведській компанії “Westinghouse” 
і російській «ТВЭЛ» [18]. Державна теплогенеруюча 
компанія ПАТ «Центренерго» у травні також вироби-
ла більше на 320 млн. кВт-год. електроенергії проти 
прогнозованих показників [17]. За цей період приват-
ні ТЕС, навпаки, зменшили генерацію на 383 млн. 
кВт-год., що привело, відповідно, до зниження спа-
лювання вугілля приблизно на 190 тис. т. Окрім того, 
завдяки суттєвому падінню цін у поточному році на 
природний газ лише у травні 30% вугілля для вироб-
ництва електроенергії (200 тис. т) були заміщені бла-
китним паливом в обсязі 136 млн. м3.

Загалом різні типи генерації у травні 2020 р. ха-
рактеризуються такими показниками [17]: АЕС ви-
робили електроенергії на 11,2% більше від прогно-
зу (водночас 27 травня потужність вугільних ТЕС в 
Україні вперше перевищила працюючу потужність 
атомних електростанцій); ГЕС – відповідно до про-
гнозного балансу; ТЕЦ та когенераційні установки – 
на 39% більше від прогнозу; блок-станції – на 27,7% 
більше від прогнозу; вітрові та сонячні електростан-
ції – на 10,4% менше від прогнозу; ТЕС – на 2% мен-
ше від прогнозу.

Водночас у цей період базова ціна на електро-
енергію для українських промислових споживачів 
(51,01 євро/МВт-год.) практично у 2 рази перевищу-
вала аналогічну вартість у східноєвропейських краї-
нах, а саме Румунії (25,69 євро), Польщі (30,23 євро), 
Угорщині (25,78 євро), Словаччині (24,1 євро). 
Згідно з даними європейської біржі електроенергії 
“Noordpool” у країнах Західної Європи тарифи ще 
нижчі. Так, вартість електроенергії в країнах Бені-
люксу становить 22,5 євро/МВт-год. [19].

Вирішення означеної проблеми, хоча б частко-
ве, полягає у зменшенні зобов’язань державних 
електрогенеруючих компаній продавати вироблену 
енергію ДП «Гарантований покупець» за фіксова-
ною ціною. На вільному ринку компанія «Енергоа-
том» [18] могла би формувати довгострокові дешеві 
пропозиції для великих споживачів, промисловості 
перш за все з безперервним циклом виробництва, 
здешевлюючи випущену ними продукцію. Отже, з 
одного боку, підвищувалася б конкурентоздатність 
української промисловості, а з іншого боку, форму-
вався би фінансовий ресурс для підтримки атомної 
галузі (підвищення безпеки наявних, будівництво но-
вих енергоблоків, закупівля ядерного палива тощо) 
та компенсації населенню, бюджетним споживачам, 
підприємствам теплокомуненерго високих тарифів. 
Аналогічна історія відбувається з ПрАТ «Укргідрое-
нерго», яка фактично балансує об’єднану електро-
енергетичну систему і могла би працювати на най-
дорожчих сегментах ринку електроенергії. Натомість 
підприємство компенсує прорахунки в наявній та-
рифній політиці.

Тривалі переговори вирішення проблем неплате-
жів і, відповідно, подолання кризи в галузі привели 
до підписання «Меморандуму про взаєморозумін-
ня щодо врегулювання проблемних питань у сфері 
відновлюваної енергетики» між Урядом України від-
повідальними особами низки компаній, а саме Єв-

ропейсько-українським енергетичним агентством 
та Українською вітроенергетичною асоціацією [20]. 
Зокрема, для всіх діючих об’єктів сонячної електро-
енергетики передбачається зменшення тарифів на 
15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з 
енергії вітру, – на 7,5%. Також Українська влада бере 
зобов’язання щодо визначення та гарантування річ-
них квот підтримки «зеленої» енергетики та забез-
печує проведення аукціонів з розподілу таких квот. 
Так, з 1 серпня поточного року нові сонячні електро-
станції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введе-
ні в експлуатацію з отриманням державної підтримки 
тільки шляхом участі в аукціонах.

В уряді заявили, що підписаний меморандум 
дасть змогу державі зекономити до 2 мільярдів євро 
на виплатах за «зеленим» тарифом до 2030 р. (тер-
мін, встановлений чинним законодавством). Хоча 
дещо раніше у зверненні галузевих асоціацій від-
новлювальної енергетики йшлося про 80 млрд. грн. 
[21]. Саме на таку суму планувалося знизити фінан-
сове навантаження на ДП «Гарантований покупець» 
до 2030 р. Нині частка «зелених» електростанцій у 
виробництві енергії в Україні складає 8%, водночас 
на розрахунки з цими електростанціями витрачають 
26% усіх коштів.

Висновки. Відновлювальна енергетика, яка дає 
змогу вирішити проблему «теплового» забруднення 
атмосфери, за рахунок вжиття організаційних захо-
дів в Європі стала конкурентною по відношенню до 
традиційних джерел. В Україні ВДЕ є одним із фак-
торів, що несуть загрозу енергетичній, фінансовій і, 
зрештою, національній безпеці держави. Чинна нор-
мативно-правова база потребує регулювання щодо:

– зменшення закупівельної ціни електроенергії, 
отриманої з альтернативних джерел, у зв’язку з по-
явою нових технологій з часу прийняття відповідних 
нормативно-правових і законодавчих актів;

– запровадження аукціонів для закупівлі елек-
троенергії, виробленої СЕС і ВЕС, незалежно від 
часу вводу їх в експлуатацію;

– обов’язкової, хоча б часткової, заміни наявної 
теплової генерації сучасними високо маневреними 
компенсуючими потужностями (це можуть бути ко-
генераційні установки, котрі використовують як па-
ливо природний газ, який є найбільш екологічним і 
дешевим енергоносієм серед усіх органічних палив, 
як традиційних, так і альтернативних) на випадок від-
сутності необхідних умов (інсоляції, вітру тощо) для 
гарантованого електропостачання, особливо в пікові 
періоди.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ

PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF GREEN LOGISTICS IN UKRAINE
Метою статті є дослідження розвитку зеленої логістики. У статті проаналізовано складові части-

ни логістичної системи щодо їх впливу на навколишнє середовище та визначено напрями підвищення їх 
екологічності. Досліджено сучасні тенденції розвитку зеленої логістики в Україні. Проаналізовано стан 
навколишнього середовища, визначено основні фактори антропогенного забруднення. Доведено значення 
зеленої логістики для зменшення антропогенного навантаження на довкілля. Запропоновано вдоскона-
лення наявних практик на основі зміни підходів до управління логістичною діяльністю та її організації, зо-
крема використання відповідних матеріалів та сировини, що в майбутньому передбачають переробку чи 
утилізацію з найменшим шкідливим впливом на екологію; виваженість підходів до планування та організа-
ції складського господарства; оптимізацію маршрутів під час транспортування товарів; збільшення кіль-
кості залізничних перевезень, використання водного транспорту, скорочення часу доставки, зменшення 
порожнього пробігу транспортних засобів, використання екологічної упаковки. Дістали подальшого роз-
витку методичні підходи до вдосконалення логістичної діяльності задля її «озеленення» та вдосконалення 
в умовах сталого розвитку.

Ключові слова: навколишнє природне середовище, забруднення, зелена логістика.

Целью статьи является исследование развития зеленой логистики. В статье проанализированы со-
ставляющие логистической системы касательно их влияния на окружающую среду и определены направ-
ления повышения их экологичности. Исследованы современные тенденции развития зеленой логистики 
в Украине. Проанализировано состояние окружающей среды, определены основные факторы антропо-
генного загрязнения. Доказано значение зеленой логистики для уменьшения антропогенной нагрузки на 
окружающую среду. Предложено совершенствование существующих практик на основе изменения подхо-
дов к управлению логистической деятельностью и ее организации, в частности использование соответ-
ствующих материалов и сырья, которые в будущем предусматривают переработку или утилизацию с 
наименьшим вредным воздействием на экологию; взвешенность подходов к планированию и организации 
складского хозяйства; оптимизацию маршрутов при транспортировке товаров; увеличение количества 
железнодорожных перевозок, использование водного транспорта, сокращение времени доставки, умень-
шение пустого пробега транспортных средств, использование экологичной упаковки. Получили дальней-
шее развитие методические подходы к совершенствованию логистической деятельности с целью ее 
«озеленения» и совершенствования в условиях устойчивого развития.

Ключевые слова: окружающая природная среда, загрязнение, зеленая логистика.



63

Серія: Економіка та підприємництво, 2020 р., № 3 (114) частина 2

The main purpose of this research is to study the best practices of green logistics, implementation of this experi-
ence in the activities of local enterprises and identify prospects for its development in modern economic conditions. 
To achieve this goal, the following tasks were set: to analyze the components of the logistics system in terms of their 
impact on the environment and to identify areas for improving their environmental impact. The paper uses general 
scientific and special methods, which were used to study the processes and phenomena in their interrelation. The 
theoretical basis of the study was the fundamental points of the scientific works of famous scientists in the field of 
logistics, management theory of complex economic systems, strategical management. In the research some general 
and special research methods are used: logical generalization – to research the essence of “green” logistics and 
on this basis to generalize theoretical approaches to defining the concepts of “green logistics” and “environmental 
logistics”; system approach – to identify the main types of anthropogenic pressure on the environment; theoretical 
search – to analyze the experience of foreign and local scientists in this field; method of analogies in indicating the 
prospects for the development of green logistics on local enterprises. Current trends in the development of green 
logistics in Ukraine are studied. The state of the environment is analyzed, the main factors of anthropogenic pollu-
tion are determined. The importance of green logistics of reducing the anthropogenic impact on the environment is 
proved. It is proposed to improve the existing practices on the basis of changing approaches to the management 
and organization of logistics activities, in particular, the use of appropriate materials and raw materials, which will be 
recycled or disposed with the least harmful impact on the environment; balanced approaches to planning and organi-
zation of warehousing; optimization of routes for transportation of goods; increasing the number of rail transport, use 
of water transport, reducing delivery time, reducing the empty mileage of vehicles, the use of environmentally friend-
ly packaging. Methodological approaches to the improvement of logistics activities with the aim of its “greening” and 
improvement in the conditions of sustainable development were developed. Conclusions and results obtained in 
solving the tasks are aimed at achieving the ultimate goal – the introduction and implementation of the principles of 
environmental friendliness in the logistics systems of local enterprises.

Keywords: environment, pollution, green logistics.

Постановка проблеми. В сучасних умовах гос-
подарювання, які характеризуються посиленням 
впливу на навколишнє природне середовище, збіль-
шенням його забруднення, надзвичайно актуальним 
є питання впровадження принципово нових підходів 
до здійснення виробничого процесу. Навантаження 
на довкілля відбувається на тлі загострення конку-
рентної боротьби за ринки збуту, залучення в про-
цес виробництва все більшої кількості природних 
ресурсів, що призводить до їх поступового знищен-
ня. Вихід українських товаровиробників на зовнішні 
ринки супроводжується поглибленням відносин з 
міжнародними контрагентами, збільшенням кіль-
кості міжнародних транспортних перевезень та по-
дальшим навантаженням на навколишнє природне 
середовище. Забруднення довкілля, на думку ба-
гатьох науковців, є однією з найбільших проблем 
людства. За даними дослідження американського 
видання “Lancet” збільшення забруднення навко-
лишнього природного середовища спричиняє біль-
ше жертв, ніж війни, насильство, хвороби, голод або 
стихійні лиха [1]. Так, за даними авторів, кожна шос-
та смерть на планеті викликана токсичним впливом 
на довкілля. Причому це лише приблизна оцінка, 
оскільки не всі країни вживають заходів екологіч-
ного моніторингу. Зазначене викликає необхідність 
впровадження принципово нових підходів до веден-
ня господарської діяльності, пов’язаних зі здійснен-
ням процесів виробництва та реалізації продукції 
на засадах сталого розвитку. Одним з інноваційних 
інструментів, що здатні це забезпечити, є впрова-
дження зеленої логістики, яка дасть змогу зменши-
ти навантаження на довкілля, витрати на здійснення 
логістичних переміщень та підвищити прибутковість 
і конкурентоспроможність підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
тягом останніх років відзначається збільшення уваги 
до логістичної діяльності підприємства, дослідження 
впливу логістичних процесів на збільшення обсягів 

забруднення та пошуку нових шляхів його змен-
шення. Велика увага при цьому приділяється впро-
вадженню принципів зеленої логістики. Цей процес 
має глобалізаційні ознаки, одним із висновків Сві-
тового економічного форуму в Давосі є рекоменда-
ція зменшення логістичних витрат, на які припадає 
близько 5,5% викидів вуглецю. Серед дослідників 
процесу розроблення та впровадження принципів 
зеленої логістики в практику господарювання під-
приємств можна виділити таких вітчизняних і зару-
біжних науковців, як Л. Гурч, Т. Кобилинська, К. Комп-
тойс, С. Лутра, Н. Мащак, О. Познякова, Д. Роджерс, 
Дж. Родрігу, Б. Слек, Л. Сунсянь, З. Тіббен-Лембке, 
А. Халім, Л. Хмара, Ю. Чортюк, Л. Яньбо.

Зазначені науковці наголошують на тому, що 
зелена логістика є одним з основних інструментів 
забезпечення моделі сталого розвитку, саме вона 
дасть змогу забезпечити на практиці реалізацію 
принципів сталого розвитку та стане надійним засо-
бом охорони довкілля.

Так, Н. Мащак зазначає, що «акцентування на 
екологічній орієнтації логістики підприємства спри-
чинило появу екологістики – системи формування 
та управління логістичними процесами (транспор-
тування, складування, виробничого переміщення, 
утилізації) так, щоб обмежити негативний вплив на 
середовище. Щоб бути дійсно ефективною в сучас-
них умовах, логістична діяльність повинна узгоджу-
ватися з екологічними стратегіями» [2].

С. Лутра, Д. Гарг та А. Халім визначили, що ме-
тоди зеленої логістики можуть ефективно зменшити 
негативний вплив на навколишнє середовище й під-
тримувати або поліпшувати зниження витрат, енер-
гозбереження та конкурентоспроможність [3].

Т. Кобилинська для оцінювання ефективнос-
ті зеленої логістики пропонує використовувати дві 
проксі-змінні зеленої логістики, такі як інтенсивність 
CO2 в логістиці (LCI) та індекс ефективності зеленої 
логістики (ELPI). Дослідник наголошує на тому, що 
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використання показників оцінювання ефективності 
зеленої логістики та напрями їх покращення сприя-
тимуть підвищенню факторів міжнародної конкурен-
тоспроможності, таких як поліпшення інфраструкту-
ри, сприяння підвищенню якості логістичних послуг 
і посилення застосування сучасних інформаційних 
технологій для підвищення ефективності митних та 
логістичних можливостей відстеження [4].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, незважаючи на наявність 
значних доробок щодо галузі функціонування логіс-
тики взагалі та зеленої логістики зокрема, недостат-
ньо дослідженими залишаються питання перспектив 
розвитку зеленої логістики в Україні в контексті за-
безпечення сталого розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження кращих практик роз-
витку зеленої логістики, імплементація цього досвіду 
в діяльність вітчизняних підприємств та визначення 
перспектив її розвитку в сучасних умовах господа-
рювання. Для досягнення мети поставлено такі за-
вдання, як аналіз складових частин логістичної сис-
теми щодо їх впливу на навколишнє середовище, 
визначення напрямів підвищення їх екологічності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні, в умовах глобалізації та інтернаціоналі-
зації економічних зв’язків, відбувається посилення 
співпраці між учасниками виробничого процесу як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Це 
супроводжується, з одного боку, підвищенням інно-
ваційного потенціалу господарюючих суб’єктів, зрос-
танням рівня виробництва та кваліфікації кадрів, а 
з іншого боку, посиленням антропогенного наванта-
ження на довкілля через збільшення кількості вики-
дів на всіх етапах виробничої діяльності від моменту 
видобутку сировини до реалізації продукції.

Особливе місце в екодеструктивних процесах по-
рушення якості компонентів природного середови-
ща посідає забруднення. Серед множинності видів 
забруднення найбільшої уваги заслуговує привне-
сення або утворення забруднювальних речовин в 
атмосферному повітрі, водних басейнах та ґрунтах. 
Для України характерними антропогенними дже-
релами забруднення є промислові підприємства, 
особливо в енергетиці, сільському господарстві та 
транспортній галузі. У промислово розвинутих об-
ластях надміру забруднене атмосферне повітря, в 
середньому на душу населення припадає 83,3 кг 
шкідливих речовин. В останнє десятиріччя ці показ-
ники значно зменшилися, що зумовлено припинен-
ням або зменшенням обсягів діяльності багатьох 
промислових підприємств. Найбільш небезпечними 
для здоров’я людини є підвищення концентрації СО 
та СО2, сполук сірки, фреонів, сполук азоту, хлору 
та фтору, що призводить до збільшення серцево-су-
динних, онкологічних захворювань та загострення 
хворіб дихальних шляхів. Підвищення рівня СО2 в 
атмосфері в Україні зумовлено двома причинами, 
а саме вирубуванням лісів та згорянням палива 
через високу концентрацію транспорту. Забруднен-
ня атмосферного повітря не тільки містить загрозу 
здоров’ю людей, але й завдає великого економіч-
ного збитку.

Згідно з опитуванням, проведеним фондом «Де-
мократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціо-
логічною службою Центру Разумкова, серед най-
гостріших екологічних проблем населення України 
найголовнішими є засмічення природи побутовими 
відходами (42%) та забруднення атмосфери шкідли-
вими викидами (39%). Дещо менша частка україн-
ського населення переймається наслідками Чорно-
бильської аварії (33%) та актуальною в глобальному 
вимірі проблемою зміни клімату (28%). Більша час-
тина населення України не розглядає екологічну 
складову частину як невід’ємну компоненту поняття 
сталого розвитку суспільства. Натомість громадяни 
розуміють сталий розвиток переважно як результат 
зростання економіки або ВВП (47%). На жаль, згід-
но з результатами дослідження, в українському сус-
пільстві поки що немає усталеної традиції захисту 
своїх екологічних прав нарівні з іншими правами. 
Про це свідчать відповіді майже третини респон-
дентів, які визнали, що нікуди не звертатимуться в 
разі порушення їхніх прав на здорове та безпечне 
довкілля (31%) [5].

Все це вимагає впровадження у практику госпо-
дарювання українських товаровиробників принципо-
во нових методів виробництва, які передбачатимуть 
бережливе ставлення до довкілля, яке базується на 
мінімізації викидів у навколишнє природне середо-
вище. Таким інструментом є зелена логістика. Стра-
тегічними напрямами впровадження зеленої логісти-
ки є зменшення впливу на довкілля без зменшення 
прибутковості діяльності підприємства та без пору-
шення встановлених господарських зв’язків. Досвід 
діяльності більшості міжнародних компаній свідчить 
про те, що впровадження принципів зеленої логісти-
ки ґрунтується на необхідності переорієнтації всієї 
системи управління підприємством на засади еколо-
гічного управління. Це дасть змогу підвищити якість 
продукції, зменшити відходи виробництва, зменшити 
такі складові частини логістичних витрат, як зберіган-
ня та транспортування продукції. В подальшому це 
передбачає повну переорієнтацію діяльності підпри-
ємства, яка буде реалізуватись через контроль та 
управління за потоками забруднюючих речовин та 
відходів, забезпечення максимального використан-
ня ресурсної цінності, мінімізацію викидів та відхо-
дів від виробництва. Зазначене вимагає відмови від 
традиційного підходу до логістичних операцій, який 
передбачає просування матеріальних ресурсів у на-
прямі від джерел сировини до кінцевих споживачів 
та впровадження принципів зеленої логістики. Поси-
лення вимог міжнародних стандартів, зокрема еко-
логічних, вимагає необхідності інтеграції екологічних 
параметрів у структуру логістичного управління, яке 
може здійснюватися в рамках такого напряму, як зе-
лена логістика.

Науковці та практики до зеленої логістики відно-
сять усі види діяльності, що пов’язані з транспорту-
ванням сировини, готової продукції від виробника та 
споживача й відходів виробництва до їх утилізації або 
зберігання. На нашу думку, використання принципів 
зеленої логістики передбачає такі види операцій:

1) під час укладення договорів із постачальника-
ми сировини необхідно орієнтуватись на скорочення 
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відходів та мінімізацію сировини, що не відповідає 
стандартам;

2) вдосконалення системи планування, що має 
призвести до скорочення кількості запасів (або по-
вної відмови від створення системи запасів) та ско-
рочення кількості складських площ;

3) оптимізація маршрутів перевезення, що дасть 
змогу зменшити кількість «нульових» маршрутів, кіль-
кість транспортних засобів та викидів в атмосферу;

4) використання більш екологічних видів тран-
спорту (перевага залізничного, морського транспор-
ту під час транспортування вантажів);

5) виключення проміжного складування й пере-
валок вантажів, що передбачає скорочення втрат 
матеріальних ресурсів під час їх доставки від поста-
чальників та знижує антропогенне навантаження на 
довкілля.

Історичний аналіз розвитку логістики у світі та 
зеленої логістики доводить, що зелена логістика 
набуває розвитку на початку двохтисячних років і 
виникає як напрям, що дасть змогу зменшити ан-
тропогенне навантаження на навколишнє природне 
середовище. Нині використовують два терміни, що 
є тотожними, такі як «екологічна логістика» та «зе-
лена логістика».

Визнані фахівці у галузі логістики Д. Роджерс, 
Р. Тіббен-Лембке визначають екологічну логістику 
«як сукупність дій, пов’язаних із оцінкою та мінімізаці-
єю екологічних наслідків логістичної діяльності» [6]. 
Лі Яньбо, Лю Сунсянь зелену логістику визначають 
як новий напрям, що передбачає застосування про-
гресивних технологій логістики та сучасного облад-
нання задля мінімізації забруднень та підвищення 
ефективності використання логістичних ресурсів [7] 
Ю. Чортюк визначає екологічну логістику «як підсис-
тему управління потоками продукції від постачаль-
ника до кінцевого споживача з мінімальним рівнем 
екодеструктивного впливу на довкілля. Метою «еко-
логічної» логістики є мінімізація шкідливого впливу 
господарюючої діяльності на довкілля на всіх етапах 
руху матеріального і пов’язаного з ним потоків» [8]. 
Л. Гурч та Л. Хмара зелену логістику трактують як 
«сукупність логістичних підходів до оптимізації пере-
міщень матеріальних потоків (зокрема потоки відхо-
дів і вторинних ресурсів для переробки), транспорт-
них засобів, природних, фінансових, інформаційних, 
енергетичних і людських ресурсів із застосуванням 
прогресивних технологій в процесі перевезення з 
метою створення такого середовища, в якому забез-
печуються потреби населення, підвищується ефек-
тивність виробництв господарства та досягається 
умова мінімізації негативних наслідків антропогенно-
го втручання в екосистему» [9].

Таким чином, аналіз різних підходів до тракту-
вання зеленої логістики дає змогу стверджувати, що 
сьогодні немає великої різниці у трактуванні кате-
горій «екологічна логістика» та «зелена логістика». 
Більшість авторів, впроваджуючи принципи зеленої 
логістики у практику діяльності українських підпри-
ємств, акцентує увагу на необхідності першочерго-
вої екологізації транспортної логістики. Інша части-
на науковців розглядає зелену логістику як частину 
інтегрованого управління логістичним процесом, що 

включає виробництво, складування, транспортуван-
ня, управління відходами.

Таким чином, інструментарій впровадження прин-
ципів зеленої логістики у діяльність підприємства 
передбачає оцінювання еколого-деструктивного 
впливу логістичної діяльності та її складових частин, 
розроблення ефективних інструментів узгодження 
економічних, соціальних та екологічних інтересів гос-
подарювання й вирішення протиріч, які виникають. 
Найбільший вплив з усіх сфер логістики має тран-
спортна логістика. Шкідливі викиди транспортних за-
собів, використання дешевих видів палива, шумове 
забруднення, викиди вуглецю викликають зміну клі-
мату та визначають транспортну логістику як одну з 
найбільш еколого-деструктивних сфер (табл. 1).

Дані табл. 1 свідчать про щорічне збільшення 
кількості забруднюючих речовин, що викидаються 
пересувними транспортними засобами. Найбільшу 
кількість у загальній структурі викидів мають викиди 
оксиду вуглецю. Це становить значну загрозу сучас-
ності, а саме зміну клімату, і є першочерговою про-
блемою для вирішення, що має світовий характер. 
Зелена логістика сприяє вирішенню цієї проблеми, 
оскільки враховує екологічність виду транспорту, 
зокрема, найчастіше використовується залізничний 
чи водний, що оптимізує шляхи доставки й змен-
шує кількість забруднень. Необхідно зазначити, що 
в Україні існує розвинена система залізничних пе-
ревезень, а її мережа є однією з найбільших серед 
європейських країн, крім того, географічне розта-
шування сприяє широкому залученню до переве-
зень водного транспорту. Отже, у зеленої логістики 
досить високий потенціал для розвитку. Проте для 
повноцінного використання системи водних та заліз-
ничних перевезень основну увагу потрібно приділи-
ти підвищенню якості транспортної інфраструктури, 
що передбачає створення сприятливих умов для 
розвитку логістичних компаній, сприяння залученню 
інвестицій для заміни застарілих основних засобів, 
удосконалення системи регулювання та контролю 
задля оптимізації взаємодії та взаємоузгодженості 
роботи різних видів транспорту, формування ефек-
тивної системи на основі нових екологічних методів 
та інструментів управління, що нівелюватиме нега-
тивні зовнішні впливи.

Друге місце щодо впливу на довкілля посідає ви-
робнича логістика, яка приводить до збільшення об-
сягу використання виробничих ресурсів; використан-
ня земельних ділянок для розміщення виробничих 
об’єктів та складування відходів виробництва; підви-
щення шуму та вібрації на прилеглій території; пору-
шення ландшафтів під час будівництва виробничої 
інфраструктури. Екологізувати виробничу логістику 
можна шляхом впровадження на підприємстві сис-
теми екологічного менеджменту, яка базується на 
стандартах ISO 14000, використання у виробництві 
сучасних зелених технологій, що забезпечують ре-
сурсо- та енергозбереження, максимальне викорис-
тання сировини, мінімізацію виробничих відходів. 
Окрім цього, необхідно забезпечити комфортні та 
екологічно безпечні умови праці на виробництві.

Вплив збутової логістики виявляється у збіль-
шенні обсягу твердих відходів у процесі реалізації; 
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висипання, витікання, випаровування вантажів че-
рез неякісну упаковку. Останні дослідження науков-
ців та практиків склали основу новітнього підходу до 
управління відходами. Зокрема, анонсовано курс 
на побудову економіки замкненого циклу замість 
традиційної лінійної, що передбачає раціональне 
використання ресурсів задля зменшення негатив-
ного впливу на навколишнє природне середовище. 
Також передбачено п’ятиступеневу ієрархію управ-
ління відходами, яка включає запобігання утворен-
ню, створення можливостей для повторного ви-
користання, якщо й це неможливо, то здійснення 
рециклінгу, інші види утилізації відходів, нарешті, 
захоронення відходів у спеціально відведених міс-
цях з дотриманням екологічних нормативів. Такий 
підхід вимагає здійснення низки послідовних кроків 
для досягнення мети як з боку держави, так і з боку 
громадянського суспільства. До них можна віднести 
максимальне зменшення кількості матеріалів, що 
відправляються на сміттєзвалище, упаковки, пере-
хід до багаторазового використання предметів та 
матеріалів, компостування органічних відходів, дії 
щодо зниження токсичності та небезпеки відходів. 
Це є мінімально необхідними заходами запобігання 
утворенню відходів. Очевидно, більшість пропози-
цій спрямована на врегулювання вторинного ресур-
сокористування. Одним із прикладів використання 
принципів зеленої логістики є впровадження систе-
ми утилізації та переробки відходів, яка передбачає 
сортування відходів задля визначення їх якісного та 
кількісного складу.

У розподільчій логістиці під час оцінювання впли-
ву на навколишнє середовище та врахування еколо-
гічних факторів проводять аналіз каналів розподілу, 
оскільки існує її тісний взаємозв’язок з маркетингом. 
Таким чином, досліджується кон’юнктура ринку для 
раціональної організації каналів збуту. Сьогодні 
вже сформувалась екологічна культура споживачів, 
отже, виникає необхідність враховувати екологічні 
потреби споживача щодо можливості багаторазово-
го використання та переробки упаковки, створення 
каналів руху зворотного матеріального потоку.

Зелена логістика дає змогу оптимізувати всі сфе-
ри діяльності підприємства, проте найбільшої уваги 
заслуговує його транспортна складова частина, яка 
завдає значної шкоди навколишньому середовищу. 
Якщо не вирішити питання логістичного сервісу, під-
приємство не зможе ефективно просувати товари 
на ринку, оскільки сьогодні більшість клієнтів не орі-
єнтована на тривале очікування й віддає перевагу 
конкурентам з більш швидкою доставкою. Проте для 
багатьох транспортних вузлів характерна неузгодже-
ність у взаємодії суміжних видів транспорту, задіяних 
у процесі перевезень. Згідно з дослідженнями Між-
народного валютного фонду витрати на логістику 
складають на рівні підприємств від 4% до більш ніж 
30% доходів, у європейських підприємствах цей по-
казник коливається в межах від 9% до 11% [11].

Якісне обслуговування приводить до забезпече-
ності конкурентних переваг, прихильності споживачів 
до товарів підприємства, формування іміджу та дає 
змогу збільшити економічні показники діяльності під-
приємства, що є кінцевою метою.

Висновки. Посилення господарських зв’язків на 
внутрішньому та зовнішньому ринках обов’язково 
призводить до інтенсифікації всіх видів виробничої 
діяльності, не винятком з яких є логістична діяль-
ність. Як наслідок, збільшується кількість виробленої 
продукції, що призводить до збільшення кількості ви-
кидів та відходів у навколишнє природне середови-
ще. Все це вимагає розроблення принципово нових 
підходів до ведення господарської діяльності, одним 
із яких є застосування зеленої логістики. Впрова-
дження зеленої логістики передбачає використання 
відповідних матеріалів та сировини, що в майбутньо-
му передбачають переробку чи утилізацію з наймен-
шим шкідливим впливом на екологію; виваженість 
підходів до планування та організації складського 
господарства, що сприяє зменшенню відходів; опти-
мізацію маршрутів під час транспортування товарів; 
збільшення кількості залізничних перевезень, вико-
ристання водного транспорту, скорочення часу до-
ставки, зменшення порожнього пробігу транспорт-
них засобів, використання екологічної упаковки.

Таблиця 1
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря України  

пересувними транспортними засобами, т/рік

Речовина Кількість викидів забруднюючих речовин
Темпи зростання/зниження 

викидів забруднюючих 
речовин на одну особу 

(до попереднього року), %
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Діоксин сірки 17 637,5 18 199,0 18 647,2 18 654,4 100,0 100,0 100,0
Оксид вуглецю 1 227 084,7 1 258 521,2 1 230 612,4 1 272 716,5 102,8 98,3 104,1
Діоксин азоту 164 288,3 168 841,3 170 367,0 172 121,1 105,3 100,0 102,5
Оксид азоту 839,9 814,5 792,4 781,5 100,0 100,0 100,0
Неметанові леткі 
органічні сполуки 170 602,0 170 517,6 162 806,0 165 602,3 100,0 97,5 100,0

Аміак 8,7 7,8 7,1 6,9 100,0 100,0 100,0
Метан 5 068,7 5 082,4 5 000,5 5 207,4 100,0 100,0 100,0
Сажа 22 986,8 23 762,9 24 662,5 24 439,4 120,0 100,0 100,0
Усього 1 608 516,6 1 645 745,7 1 6128 95,1 1 659 529,5 102,7 98,7 103,4

Джерело: [10]
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПО ЗА НАПРЯМАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МІЖНАРОДНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ OECD/KCP

GENERAL PRINCIPLES OF SOCIAL SECURITY IMPROVING 
FOR INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN THE AREAS 
OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL OECD/KCP 
EVALUATION CRITERIA
У статті систематизовано соціальні потреби внутрішньо переміщених осіб (ВПО), наведено підходи 

до підтримки публічним обслуговуванням, що має на меті зміцнення соціальної згуртованості. Здійснений 
аналіз стану чисельності ВПО, пояснені головні труднощі переселенців щодо набуття ефективної адап-
тації та інтеграції, наголошено на цільових обов’язків утримання у правовому стані ВПО. Базуючись на 
аналізі видів соціальних послуг за спрямованістю покращення матеріального, психологічного та майново-
го стану, автори визначили останні зміни державної політики за характером нормативно-правових актів, 
що дає можливість відкрити практичні рекомендації для забезпечення єдиної політики інтеграції шляхом 
розроблення методичного підходу до аналізу якості життя переміщених осіб, підвищення ефективності 
роботи місцевого самоврядування та покращення системи соціального захисту країни.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, соціальне забезпечення, інтеграція, адаптація, публічні 
послуги, методичний підхід.

В статье систематизированы социальные нужды внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), приведены 
подходы к поддержке публичным обслуживанием, что преследует цель укрепления социальной сплочен-
ности. Осуществлен анализ численности ВПЛ, объяснены основные трудности переселенцев по приоб-
ретению эффективной адаптации и интеграции, сделан акцент на целевых обязанностях содержания в 
правовом статусе ВПЛ. Основываясь на анализе видов социальных услуг по направлению улучшения ма-
териального, психологического и имущественного положения, авторы определили последние изменения 
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государственной политики по характеру нормативно-правовых актов, что позволяет открыть практи-
ческие рекомендации для обеспечения единой политики интеграции путем разработки методического 
подхода к анализу качества жизни перемещенных лиц, повышению эффективности работы местного 
самоуправления и улучшению системы социальной защиты страны.

Ключевые слова: внутренне перемещенные лица, социальное обеспечение, интеграция, адаптация, 
публичные услуги, методический подход.

The social needs of internally displaced persons (IDPs) in the article were systematized. The approaches to 
support public services, which are the goal of strengthening social cohesion, were provided. Because of the emer-
gence of internally displaced persons within the state, activities to develop the potential of social work include the 
conduct and adjustment of target stages in a crisis situation, the transformation of state policy and assistance with 
social security. Practical support and legal assistance are closely intertwined in the approach to solving problems 
with immigrants. The main objective of the research is the availability of public services and the nature of the provi-
sion of these services. The article was based on a general assessment of the needs of citizens, outlining the scope 
of activities of the department of social protection of the population. An analysis of the number of IDPs was carried 
out. An explanation regarding the main problems of immigrants in acquiring effective adaptation and integration 
was given; target responsibilities for maintaining IDPs in the legal status were noted. The results of the research 
allow us to identify the positive dynamics of adaptation and minimize the costs of a material nature, where there is 
a violation of obligations officially established at the legislative level. Based on the results of the research, the the-
oretical and methodological foundation of the legislative base of public services for migrants was discovered, and 
scientific and practical problems in social work were analyzed. Based on the analysis of the types of social services 
in areas of improving material, psychological and property status, when were determined the latest changes in 
state policy by the nature of legal acts, it becomes possible to open practical recommendations to ensure a unified 
integration policy by developing a methodological approach to analyzing the quality of life of displaced people, 
increasing efficiency work of local self-government and improvement of the country’s social protection system. The 
obtained results contribute to the improvement of the theory of social work, humanitarian development, achieve-
ment of adaptation and integration.

Keywords: internally displaced persons, social security, integration, adaptation, public services, methodological 
approach.

Постановка проблеми. Євромайданом краї-
на відстоювала демократію та європейські цінності 
України, в яких немає корумпованого свавілля чи-
новників та правозахисних гілок, відсутнє пригнічен-
ня прав і свобод людей незалежно від віросповіда-
ння, національного походження, мовного бар’єру; 
тоді як сепаратисти в Криму, на півдні й сході України 
вкидають мешканців цих регіонів у прірву минулого, 
а саме деградацію, безправ’я, корупцію, злидні, у 
світ «совка».

Минуло п’ять років від початку конфлікту, кіль-
кість постраждалих, за оцінками Гуманітарної групи 
країни, становить 5,2 млн. осіб.

Виникнення кризи у березні 2014 р. в результаті 
російської насильницької, збройної анексії АР Крим 
та антилюдяна ідея сепаратистів-окупантів про про-
голошення незалежності у Донецьку та Луганську як 
«народних республік» зумовлюють появу людей, які 
за міркуваннями національної гідності змушені поки-
нути домівки заради подальшого існування держав-
ної самобутності.

Зовнішнім джерелом сепаратистських процесів в 
Україні стала колись братська країна, а нині провока-
ційний окупант Російська Федерація.

Нині маємо пласт проблем дезінтеграції, пору-
шення прав людини та неналежне забезпечення 
справедливого існування. Яким чином конфлікт ві-
добразився на українській соціальній системі, спро-
можності розбудувати дійсно соціальну державу у 
фактичних умовах війни?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження генезису ВПО у міжнародно-правовому спек-
трі здійснює В.І. Михайловський [4], шляхи вирішен-

ня проблем ВПО у міжнародній спільноті деталізують 
О.В. Балуєва, І.О. Аракелова [2]. Питанням забезпе-
чення прав і свобод ВПО в умовах розвитку інформа-
ційного суспільства займається О.К. Волох [3].

Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Укра-
їні як основу соціально-педагогічної роботи з ними 
опрацьовує І.М. Трубавіна [6]. Поняття та критерії 
адаптації й інтеграції внутрішньо переміщених осіб 
і умови скасування статусу переселенців досліджує 
НАН України в особі І.О. Тітар [5].

Також значне місце у відродженні Донбасу, спри-
янні інтеграції та адаптації посідає громадська орга-
нізація «Асоціація вчених внутрішньо переміщених 
осіб», керівником якої є В.А. Устименко [1].

У 2014 р. Україна вперше за всю історію свого 
існування як незалежної держави зіткнулася з про-
блемою появи значної кількості внутрішньо пере-
міщених осіб (ВПО). За даними структурних підроз-
ділів соціального захисту населення обласних та 
Київської міської державних адміністрацій станом 
на 14 вересня 2015 р. в Україні було взято на облік 
1 483 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО), або 
1 164 тис. родин, з Донбасу і Криму, що складає 3,2% 
чисельності наявного населення.

Станом на 12 травня 2020 р., за даними Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміще-
них осіб, взятий на облік 1 446 651 переселенець з 
тимчасово окупованих територій Донецької та Луган-
ської областей і АР Крим.

Звертаючись до світових статистичних даних, мо-
жемо сказати, що за кількістю ВПО Україна 31 груд-
ня 2015 р. посідає дев’яте місце у світі за показни-
ком у 1,7 млн. осіб, перебуває в одній групі з такими 
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Таблиця 1
Перелік пакетів соціального забезпечення для ВПО

Соціальна підтримка Соціальне обслуговування  
пільгових категорій

Комплексні соціальні 
послуги

Адресна допомога на 
проживання:
– працездатних осіб;
– осіб з інвалідністю;
– дітей

За рахунок Державного 
бюджету

За рахунок місцевого 
бюджету

Вільний доступ до освітніх 
послуг за програмою Освітніх 
центрів «Крим – Україна» і 
«Донбас – Україна» [7]

Виплата пенсій Оплата житлово-
комунальних послуг

Санаторно-курортне 
лікування

Допомога по безробіттю Санаторно-курортне 
лікування осіб з інвалідністю

Проїзд залізничним 
транспортом

Громадська організація 
«Український інститут 
соціальних досліджень імені 
Олександра Яременка»

Соціальна стипендія Оздоровлення в дитячих 
закладах та закладах 
відпочинку

Проїзд міським 
пасажирським 
транспортом

КУ «Територіальний центр 
соціального обслуговування»

Щорічна разова грошова 
допомога

Технічні засоби реабілітації Натуральна допомога КУ «Центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів»Виплати постраждалим 

внаслідок Чорнобильської 
катастрофи
Компенсації для отримання 
житла

Джерело: розроблено авторами

країнами, як, наприклад, Сірія (7,6 млн.), Колумбія 
(6 млн.), Ірак (3,3 млн.), Судан (3,1 млн.) [8].

Беручи за увагу інфографіку глобального звіту 
IDMC про внутрішнє переміщення, спричинене зброй-
ними конфліктами, станом на 31 грудня 2019 р. Украї-
на посідає 14 місце, облікує 730 000 осіб ВПО [9].

Уряд України збирає та аналізує інформацію сто-
совно соціально-економічних показників переселен-
ців, а також реалії проблем стискання, що допомагає 
роботі Національної моніторингової системи (НМС) 
в Україні, котра здійснюється на основі Матриці від-
стеження переміщень (МВП). Представництво між-
народної організації з міграції регулює МВП, забез-
печує показниками перебігу переміщень, інформує 
про кількісний перебіг, оцінювання вразливості пере-
міщеного населення.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Вітчизняний науковець І.М. Трубавіна 
вивчає етапи адаптації людини до умов життєдіяль-
ності, маючи за дослідження декілька ступенів, таких 
як первинна адаптація, період стабілізації, можлива 
дезадаптація, вторинна адаптація.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Доцільно зробити систематизований консенсус 
пакета соціального забезпечення щодо переліку, умов 
та порядку здійснення соціального обслуговування 
переміщених осіб, а також їх особистих обов’язків 
для того, щоб уникнути детермінантів розбіжностей 
та непорозумінь у трактуванні та сприянні змістовним 
роз’ясненням.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Варто наголосити на тому, що до обов’язків перемі-
щених осіб після отримання довідки належать такі:

– дотримання КУ, законів, актів законодавства;
– протягом 10 днів із дня прибуття до нового місця 

проживання повідомити структурний підрозділ УСЗН;

– 60 днів є граничною позначкою отримання дозво-
лу залишати місце проживання, зазначене у довідці;

– не пізніше як за 72 години до від’їзду (факт до-
бровільного повернення до покинутого житла) пові-
домити про це УСЗН за місцем оформлення довідки.

Законодавче право отримання довідки про взяття 
на облік внутрішньо переміщеної особи мають гро-
мадянин України, особа без громадянства, особа-
іноземець. Інші категорії осіб складають здобувачі 
освіти, що мали реєстрації у гуртожитках; особи у 
місцях позбавлення волі; військовослужбовці з від-
повідним зареєстрованим місцем проживання.

Причин відмови у видачі довідки декілька. Перша 
полягає у відсутності підстави внутрішнього пере-
міщення; друга – у відсутності доказів проживання 
(наприклад, не вистачає довідки з місця навчання/
трудової книжки); третя – у втраті документів, відмові 
до їх відновлення.

Соціальне забезпечення є предметною площи-
ною правового регулювання та має виражену бага-
тоаспектність у рамках потреб ВПО, де здійснюється 
така низка покращення матеріального, психологічно-
го та майнового стану переміщених осіб (табл. 1).

Відповідно до Закону України «Про соціаль-
ні послуги» визначено такий перелік соціальних 
кон’юнктур (табл. 2).

Соціальні послуги надають громадські організації, 
волонтери, недержавні соціальні служби, соціаль-
ні служби в межах, дозволених чинним законодав-
ством. Від того, наскільки якісною та професійною 
буде надана та чи інша соціальна послуга, залежить 
сьогодення громадянина.

Необхідною умовою ефективного надання со-
ціальних послуг є підтримка користувачів послуг на 
всіх етапах їхнього життя, тобто організації схем та 
програм відповідно до їх потреб. На підставі наве-
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Таблиця 2
Перелік кон’юнктур публічних послуг за напрямами

Види соціальних послуг Спрямованість соціальної послуги
Соціально-побутові Забезпечення продуктами харчування, ліками життєвої необхідності, здійснення 

патронажу, виклик лікаря.
Психологічні Надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємовідносин 

з навколишнім соціальним середовищем задля її психологічної корекції чи 
реабілітації, надання методичних порад.

Соціально-педагогічні Виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів та потреб осіб, які 
перебувають у складних обставинах, організація індивідуального навчання.

Соціально-медичні Консультації щодо запобігання виникненню та розвитку захворювань, вжиття 
профілактичних заходів, трудотерапія.

Соціально-економічні Задоволення матеріальних інтересів осіб, що перебувають у складних 
обставинах, реалізуються у формі натуральної чи грошової допомоги, допомога 
у формі одноразової компенсації.

Юридичні Консультації з питань чинного законодавства, захист прав та інтересів осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, адвокатська підтримка.

Професійна реабілітація Комплекс медичних, психологічних, інформаційних заходів, спрямованих на 
створення сприятливих умов для реалізації права на професійну підготовку, 
освіту, зайнятість.

Інформаційні Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації.
Джерело: розроблено авторами
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Рис. 1. Методичний підхід до аналізу якості життя ВПО для забезпечення інтеграції  

та покращення системи соціального захисту країни
Джерело: розроблено авторами
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Таблиця 3
Основні нормативно-правові акти, що визначають останні зміни державної політики ВПО

Назва акта Мета/цілі Поточна 
редакція

Номер 
акта Коментар/пояснення

«Відомості Верховної Ради»
Закон України «Про 
забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених 
осіб» від 28 грудня 2014 р. 
№ 77-VIII

Внутрішньо переміщена 
особа реалізує своє 
право голосу на 
виборах Президента 
України, народних 
депутатів України, 
місцевих виборах 
та референдумах у 
порядку, встановленому 
законом.

Кодексом 
від 19 грудня 
2019 р.

№ 396-IX Стаття 8 ЗУ «Забезпечення 
виборчих прав внутрішньо 
переміщених осіб».

Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження 
Порядку використання 
коштів, передбачених 
у державному бюджеті 
для надання пільгового 
довгострокового 
державного кредиту 
внутрішньо переміщеним 
особам на придбання 
житла»

Визначає механізм 
використання коштів, 
передбачених у 
Державному бюджеті.

27 листопада 
2019 р.

№ 980 Постановою зазначено 
порядок договірних умов 
та визначено круг осіб, 
кандидатів кредитування, 
котрі мають змогу отримати 
пільговий достроковий 
державний кредит.

«Про внесення змін до 
пункту 3 Порядку надання 
щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо 
переміщеним особам 
для покриття витрат 
на проживання, в тому 
числі на оплату житлово-
комунальних послуг»

Внести зміни до пункту 
3 Порядку надання 
щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо 
переміщеним особам 
для покриття витрат на 
проживання, зокрема 
на оплату житлово-
комунальних послуг.

17 січня 2018 р. № 15 Постановою зазначені 
підвищені розміри надання 
щомісячної адресної 
допомоги, розрахунок суми 
допомоги на родину, осіб-
інвалідів, багатодітні родини.

«Про внесення змін 
до пункту 2 Порядку 
оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної 
особи»

Студенти, які мали 
реєстрацію проживання 
в гуртожитках, мають 
право на отримання 
довідки, якщо вони не 
бажають повернутися до 
попереднього місця.

31 травня 
2017 р.

№ 371 Постановою надається право 
на отримання довідки про 
взяття на облік студентам, 
учням.

Накази Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
«Про затвердження 
Порядку особистого 
прийому громадян у 
Міністерстві з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб України»

Затвердити Порядок 
особистого прийому 
громадян у Міністерстві 
з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених 
осіб України.

2 березня 
2017 р.

№ 30 Наказ визначив категорії 
громадян, яких приймають 
у першочерговому порядку 
прийому.

Накази Міністерства соціальної політики
«Про затвердження Змін 
до форми заяви про 
взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, 
затвердженої Наказом 
Міністерства соціальної 
політики України від 27 
грудня 2016 р. № 1610»

Затвердити зміни до 
форми заяви про взяття 
на облік внутрішньо 
переміщеної особи.

23 серпня 
2018 р.

№ 1216 Доповнення у формі заяви. 
Обставини: проведення АТО 
або заходів із забезпечення 
національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської 
Федерації, тимчасова 
окупація території у Донецькій 
та Луганській областях та інші 
зміни.

Джерело: розроблено авторами

деного вдосконалено методичний підхід до аналізу 
якості життя ВПО для забезпечення інтеграції та по-
кращення системи соціального захисту країни.

Методичний підхід до аналізу якості життя ВПО 
для забезпечення інтеграції та покращення системи 
соціального захисту країни наведено на рис. 1.
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Досвід інших країн щодо ВПО показує, що лише 
рекомендацій недостатньо. Вони мають бути роз-
глянуті, і, якщо з ними погодяться, вони мають бути 
реалізовані. На жаль, це не стало нормою гуманітар-
ного оцінювання в інших країнах: якщо рекомендація 
узгоджувалась, механізму її реалізації часто не існу-
вало або він не створювався. Реалізація наведеного 
методичного підходу приведе до досягнення підви-
щення якості життя ВПО.

Основні нормативно-правові акти, що визначають 
останні зміни державної політики у сфері соціально-
го забезпечення та соціального захисту населення 
зі статусом ВПО з чисельністю більше мільйона осіб 
представлено в табл. 3.

Висновки. Соціальна робота в Україні нині пере-
буває у стані нестабільності. На основі проведеного 
дослідження наведено теоретичний та методичний 
фундамент законодавчої бази публічного обслуго-
вування переселенців, адже власна самосвідомість 
особи, чітке визначення регламентованих законом 
прав та обов’язків дають змогу діяти зважено та 
мати чіткий орієнтир.

Ефективна соціальна робота зі внутрішньо пере-
міщеними особами та усунення проявів дезадаптації 
можливі завдяки кон’юктурам, які мають сформова-
ний перелік різних видів соціальних послуг у розрізі 
наявної системи соціального обслуговування окре-
мих категорій їх одержувачів.

Удосконалено методичний підхід до аналізу якос-
ті життя ВПО для забезпечення інтеграції та покра-
щення системи соціального захисту країни, що може 
бути дієвим методом планування роботи з пересе-
ленцями.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF RISK MANAGEMENT  
OF INVESTMENT PROJECTS OF ENTERPRISES
В умовах політичної та економічної нестабільності, обмеженості інвестиційних ресурсів особливо-

го значення набуває ефективність прийнятих інвестиційних рішень. Сьогодні інвестиційна діяльність є 
необхідною умовою розвитку та інструментом досягнення стратегічних цілей підприємств і держави 
загалом. Інвестиційна діяльність у всіх її формах і видах пов’язана з ризиком. Вдосконалення управління 
ризиками інвестиційних проєктів підприємств, удосконалення механізму управління ними є одними з го-
ловних завдань ризик-менеджерів. Інвестор проєкту має здійснити обґрунтоване оцінювання майбутніх 
доходів, щоби бути впевненим, що вкладені кошти в майбутньому принесуть йому економічний ефект. 
Методичною основою дослідження є методи теоретичного узагальнення, систематизації, емпіричні ас-
пекти. У статті висвітлено головні аспекти управління ризиками інвестиційних проєктів підприємства.

Ключові слова: інвестиційний ризик, управління, інвестиційний проєкт, ризик-менеджмент, оцінка ри-
зиків, мінімізація ризиків.

В условиях политической и экономической нестабильности, ограниченности инвестиционных ресурсов 
особое значение приобретает эффективность принятых инвестиционных решений. Сегодня инвестици-
онная деятельность является необходимым условием развития и инструментом достижения страте-
гических целей предприятий и государства в целом. Инвестиционная деятельность во всех ее формах и 
видах связана с риском. Совершенствование управления рисками инвестиционных проектов предприятий, 
совершенствование механизма управления ими являются одними из главных заданий риск-менеджеров. 
Инвестор проекта должен осуществить обоснованное оценивание будущих доходов, чтобы быть уверен-
ным, что вложенные средства в будущем принесут ему экономический эффект. Методической основой 
исследования являются методы теоретического обобщения, систематизации, эмпирические аспекты. 
В статье освещены основные аспекты управления рисками инвестиционных проектов предприятия.

Ключевые слова: инвестиционный риск, управление, инвестиционный проект, риск-менеджмент, 
оценка рисков, минимизация рисков.
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In conditions of political and economic instability, limited investment resources, the effectiveness of investment 
decisions becomes especially important. Today, investment activity is a necessary condition for development and a 
tool for achieving the strategic goals of enterprises and the state as a whole. Investment activity in all of its forms and 
types is associated with risk. Improving the risk management of investment projects of enterprises, improving the 
mechanism of their management is one of the main tasks of risk managers. The project investor must make a sound 
assessment of future income to be sure that the invested funds will bring him an economic effect in the future. The 
process of developing the practice of risk management of investment projects is not completed; the task of creating a 
universal methodology cannot be solved a priori, because each company is unique in itself, focused on its own mar-
ket niche. The growing dynamism of economic processes determines the need to develop and apply new effective 
risk management mechanisms. The article examines the deepening of theoretical concepts and improvement of risk 
management methods for investment projects and the provision of practical recommendations for risk minimization. 
A stable growth of the company’s profitability requires a well-thought-out risk management strategy, based on the 
development of opportunities to increase profits and reduce the amount of expected losses. A competent approach 
to the analysis of information, existing risks and the possibility of their elimination or minimization will significantly 
improve the financial results of the investment project. Therefore, investment risk is an integral part of the business 
of any entity. An important function of investment risk is the development of socio-economic progress, because 
investment projects are aimed at the development of enterprises and the economy as a whole. It is important to be 
able to effectively manage investment risk using appropriate requirements of methodologies and classifications. 
These measures are necessary in order to optimize the process of making further management decisions related to 
investment risks, and to find ways to minimize them.

Keywords: investment risk, management, investment project, risk management risk assessment, risk mini-
mization.

Постановка проблеми. Незважаючи на велику 
кількість наукових праць з управління ризиками ін-
вестиційних проєктів, є частина питань, які залиша-
ються постійним об’єктом дискусій. Процес станов-
лення практики управління ризиками інвестиційних 
проєктів не завершено, завдання створення універ-
сальної методики не може бути вирішено апріорі, 
оскільки кожне підприємство саме по собі унікальне, 
орієнтоване на власну ринкову нішу, тому для вітчиз-
няних підприємств проблема створення ефективної 
системи управління ризиками інвестиційних проєктів 
ще потребує вдосконалення.

Зростання ризиків інвестування ускладнює вибір 
найдоступніших і доцільних способів фінансуван-
ня, визначає потребу використання нетривіальних 
схем і механізмів та вимагає вжиття ефективних за-
хисних заходів.

Незважаючи на значний вітчизняний і зарубіж-
ний досвід ризик-менеджменту інвестиційних про-
єктів, нині відсутня науково обґрунтована система 
управління проєктними ризиками. Крім того, зрос-
таюча динамічність економічних процесів визначає 
необхідність розроблення й застосування нових 
ефективних механізмів ризик-менеджменту. Саме 
тому теоретичне обґрунтування методичних підхо-
дів, розроблення науково-практичних рекомендацій 
з управління ризиками інвестиційних проєктів є ак-
туальним та значущим для вітчизняних підприємств 
дослідженням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретико-методологічну основу дослідження склада-
ють праці провідних вітчизняних та зарубіжних на-
уковців.

Проблемам інвестування присвячено багато 
праць, у більшості яких досить широко розглядають-
ся теоретичні та практичні аспекти інвестиційної ді-
яльності.

Дослідженнями вимірювання інвестиційних ризи-
ків та розробленням способів їх зниження займались 
як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Серед вітчизня-
них науковців виділяють таких, як О.М. Гончарен-

ко, О.В. Світлична [1], які займалися розробленням 
методичних та науково-практичних рекомендацій 
щодо підвищення ефективності управління ризи-
ковою ситуацією на підприємствах, І.Т. Балабанов 
[6], І.А. Бланк [7] В.В. Вітлінський [2], В.Н. Вяткін [3], 
А.П. Дука [5], В.В. Тарасов, В.О. Хобта. Серед зару-
біжних учених слід виділити Є. Бурмейстра, Р. Вінса, 
Р. Марінджера, С. Росса. В їх роботах розглядають-
ся питання дослідження ризикових ситуацій, методів 
управління та способів їх зниження.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Для управління ризиками та їх 
зниження розроблено велику кількість методів, але 
необхідно мати чітке уявлення про них та можли-
вість їх використовувати, крім того, застосовувати 
альтернативні способи прогнозування, вияву та мі-
німізації ризиків.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є поглиблення теоретичних кон-
цепцій, удосконалення методів управління ризиками 
інвестиційних проєктів і надання практичних реко-
мендацій щодо мінімізації ризиків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інвестиційна діяльність є одним із найбільш важли-
вих і значимих аспектів функціонування комерційних 
підприємств та організацій. Основними причинами, 
які обумовлюють необхідність підприємницьких ін-
вестиційних вкладень в умовах ринку, є оновлення 
матеріально-технічної та технологічної бази вироб-
ництва, освоєння нових видів діяльності, отримання 
додаткового доходу від інвестиційних проєктів на фі-
нансовому ринку.

Інвестування завжди пов’язане з мобілізацією 
фінансових ресурсів підприємства, обсяг яких обме-
жений. При цьому мета інвестиційної діяльності гос-
подарюючих суб’єктів полягає у збільшенні доходу 
за мінімального рівня ризику втрати вкладеного ка-
піталу. Реалізація інвестиційних рішень завжди здій-
снюється в умовах невизначеності й ризику, ступінь 
яких може значно коливатися. Пошук оптимального 
поєднання прибутковості й ризику передбачає необ-
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хідність врахування дії безлічі різних факторів, що 
робить цю задачу дуже складною. Водночас рішення 
цієї проблеми є умовою ефективності будь-якої під-
приємницької діяльності [2].

Як економічна категорія ризик є подією, яка може 
відбутися або не відбутися.

Визначення ризику як економічного явища на-
дав В.В. Вітлинський у роботі «Концептуальні заса-
ди ризикології у фінансовій діяльності», що стало 
найбільш цитованим та поширеним [3]: «ризик – це 
економічна категорія, що відображає характерні 
особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами 
економічних відносин об’єктивно наявних неви-
значеності і конфліктності, іманентних процесам 
цілепокладання, управління, прийняття рішень, оці-
нювання, що обмежені можливими загрозами і не-
використаними можливостями». Однак таке визна-
чення може бути застосовано до будь-якого виду 
економічного ризику та не враховує особливостей 
фінансових ризиків.

У Рекомендаціях до Зводу знань з управління 
проєктами (Рекомендації РМВОК, від англ. “project 
management body of knowledge”) надається таке ви-
значення ризику: «ризик (risk) – невизначена подія 
або умова, настання якої негативно або позитивно 
позначається на цілі проєкту» [4].

Досліджуючи та аналізуючи визначення терміна 
«ризик», вважаємо, що для розкриття всього змісту 
слід звернути увагу на властивості, притаманні ри-
зику, такі як протиріччя, невизначеність та альтер-
нативність.

Аналіз класифікації ризиків показав, що інвести-
ційний ризик підприємства належить до фінансових 
ризиків, які ще називають спекулятивними, тобто є 
ймовірність здобуття як позитивного, так і негативно-
го результату.

І.Т. Балабанов визначає інвестиційний ризик як 
«ймовірність відхилення величини фактичного інвес-
тиційного доходу від величини очікуваного: чим мін-
ливіша і ширша шкала коливань можливих доходів, 
тим вище ризик, і навпаки» [6].

Фінансові ризики пов’язані зі ймовірністю втрат 
фінансових ресурсів (тобто грошових коштів), але 
можуть виступати шансом щодо отримання прибутку.

Під фінансовими ризиками розуміється ймовір-
ність виникнення непередбачених фінансових втрат 
(зниження прибутку, доходів, втрати капіталу тощо) в 
ситуації невизначеності умов фінансової діяльності 
підприємства.

Фінансові ризики можна поділити на такі три види:
– ризики, пов’язані з купівельною спроможністю 

грошей;
– ризики, пов’язані зі вкладенням капіталу (ін-

вестиційні ризики);
– ризики, пов’язані з формою організації госпо-

дарської діяльності підприємства.
Інвестиційні ризики включають такі підвиди ри-

зиків, як ризик зниження фінансової стійкості, ризик 
упущеної вигоди, ризик зниження прибутковості, ри-
зик прямих фінансових втрат.

У зв’язку з різноманітністю інвестиційних ризиків 
їх можна класифікувати за основними ознаками та-
ким чином:

– за сферою прояву виділяють такі види ризиків, 
як економічний, політичний, соціальний, екологічний;

– за формами інвестування виділяють такі види 
ризиків, як ризики реального та фінансового інвес-
тування;

– за джерелами виникнення виділяють такі види 
ризиків, як систематичний (ринковий) та несистема-
тичний (специфічний) [5, с. 276–279].

Інвестиційний ризик характеризує ймовірність по-
вного або часткового неотримання очікуваних інвес-
торами результатів здійснення інвестицій, а також 
це ймовірність непередбачених фінансових втрат у 
ситуації невизначеності умов інвестування.

Причиною виникнення інвестиційного ризику є кон-
фліктність ситуації. Ризик виникає тоді, коли необхід-
но прийняти рішення з кількох альтернативних варі-
антів, а це зумовлює невпевненість у тому, який саме 
прийнятий варіант приведе до найкращого варіанта.

Інвестиційний ризик є сукупністю специфічних ви-
дів ризику, що генеровані невизначеністю внутрішніх 
і зовнішніх умов реалізації інвестиційної діяльності 
підприємства [7, с. 148].

Інвестиційні проєкти підприємств – це плани 
вкладення капіталу в будь-який вид підприємницької 
діяльності.

За характером інвестування вирізняють:
– прямі інвестиції, які безпосередньо спрямовані 

на внесення коштів або майна у статутний фонд під-
приємства в обмін на корпоративні права;

– портфельні (непрямі) інвестиції, які спрямовані 
на придбання цінних паперів інвестиційних чи фінан-
сових посередників, що дають право власності на 
активи або приносять дохід.

Інвестиційні проєкти за розміром можна класифі-
кувати як великі, середні або дрібні.

З позиції прибутковості інвестиційні проєкти мож-
на ранжувати від тих, що не дадуть прибутків (ви-
мушені проєкти), до проєктів з великим прибутком.

За рівнем ризику проєкти можуть бути як позари-
зиковими (придбання державних цінних паперів), так 
і авантюрними.

Розглядаючи інвестиційні проєкти підприємств як 
плани вкладення капіталу, можемо зазначити, що на 
їх ефективність впливають загальноекономічні ризи-
ки, які пов’язані із зовнішніми факторами по відно-
шенню до підприємства, яке реалізує інвестиційний 
проєкт. До таких ризиків належать ризик валютних 
курсів та відсоткових ставок, інфляційний ризик, ри-
зик збільшення конкуренції в галузі, ризик виходу на 
ринок нових гравців. Означені ризики можливі як для 
окремих інвестиційних проєктів, так і для підприєм-
ства загалом. Існування ризику інвестиційного про-
єкту зумовлене неможливістю з повною достовірніс-
тю прогнозувати кінцеві результати його реалізації. 
В умовах невизначеності для прийняття правильно-
го управлінського рішення щодо аналізування ризи-
ків інвестиційних проєктів використання ефективних 
методів діагностування завжди буде позитивним.

Система ризиків інвестиційних проєктів підпри-
ємств дуже складна, кожний її окремий елемент 
або одночасне поєднання впливу кількох елементів 
може стати причиною недоотримання доходу, а іно-
ді навіть втрати самої інвестиції, тому управління 
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ризиками – це вид управлінської діяльності щодо 
їхньої класифікації, ідентифікації, аналізу та оціню-
вання, а також розроблення та вжиття заходів за-
хисту від ризику.

Ризик-менеджмент (управління ризиками) – 
це процес прийняття та виконання управлінських 
рішень, спрямованих на запобігання ймовірності 
виникнення несприятливого результату й мініміза-
цію можливих втрат, викликаних його реалізацією, 
а також шанс отримати прибуток за сприятливих 
обставин.

Ключова мета ризик-менеджменту полягає в кон-
курентній перевазі у сфері управління небезпекою. 
Це може бути досягнене у таких двох випадках:

– знижена ймовірність небезпечних подій і, від-
повідно, розмір можливих збитків;

– максимізована потенційна вигода в ризикових 
ситуаціях.

Аналіз економічної літератури показав, що біль-
шість авторів виділяє переважно такі чотири методи 
нейтралізації інвестиційних ризиків:

– уникнення ризику;
– утримання (прийняття) ризику (разом із вну-

трішнім страхуванням);
– зниження ризику (шляхом диверсифікації, лімі-

тування, хеджування);
– передача ризику (зовнішнє страхування).
Способами, якими можна досягти бажаних ре-

зультатів, є диверсифікація, придбання додаткової 
інформації про вибір і результати, лімітування, стра-
хування тощо.

Під час застосування цих способів є можливість 
запобігти втратам підприємства чи мінімізувати їх 
від інвестиційних ризиків, що підвищує ефектив-
ність інвестиційної діяльності підприємств. Для 
оцінювання ризику інвестиційних проєктів частіше 
за все використовують кількісні методи, такі як ста-
тистичний метод, метод аналізу чутливості, метод 
розрахунку критичних точок, методи сценаріїв та 
імітаційного моделювання, метод коригування став-
ки дисконтування.

Управління ризиками інвестиційного проєкту 
складається з чотирьох основних компонентів, та-
ких як визначення ризиків, оцінювання ризиків, роз-
роблення заходів реагування на ризики й контроль 
ризиків.

Сучасне управління інвестиційним ризиком базу-
ється на концепції прийнятного ризику, що передба-
чає вжиття системи заходів впливу на рівень ризику 
до прийнятного значення.

В наш час глобалізації економіки методи оціню-
вання ризиків занадто недосконалі, а методи про-
гнозування містять помилки, які можуть дорого обі-
йтись підприємству. Ризик-менеджер повинен мати 
нестандартне мислення щодо уникнення ризиків.

Чим вище очікувана прибутковість від інвестицій, 
тим більше кількість ризиків, які доведеться при-
йняти. Оптимальним виходом з такої ситуації є пла-
нування вкладення грошей на тривалий час, адже 
падіння котирувань у моменті компенсуються за-
гальним зростанням ринків.

Як правило, спостерігаючи за осіданням на фі-
нансових ринках, інвестор починає нервувати й 

прагне позбутися від здешевлення активів. Це не 
дуже раціональна поведінка. Оскільки якщо у вас 
спочатку є запас часу, то розумним буде перече-
кати падіння. Навпаки, подібні ситуації – це добра 
можливість для вкладень. На тривалій дистанції з 
великою ймовірністю ринки відновляться й проде-
монструють зростання.

Для стабільного зростання прибутковості компа-
нії потрібна продумана стратегія ризик-менеджмен-
ту, в основі якої лежить розвиток можливостей для 
збільшення прибутку та зменшення суми очікуваних 
збитків. Її розроблення зводиться до пошуку відпо-
відей на питання про те, якою є мета підприємства, 
які ресурси та дії знадобляться для їх здійснення, як 
знизити рівень пов’язаних з цим загроз.

Грамотний підхід до аналізу інформації, наявних 
ризиків і можливості їх усунення або мінімізації дасть 
змогу значно поліпшити фінансові результати інвес-
тиційного проєкту.

Висновки. Отже, інвестиційний ризик є невід’єм-
ним елементом підприємницької діяльності будь-
якого суб’єкта господарювання. Важливою функцією 
інвестиційного ризику є розвиток соціального-еко-
номічного прогресу, тому що інвестиційні проєкти 
спрямовані на розвиток підприємств та економіки за-
галом. Актуальність проблеми вдосконалення управ-
ління ризиком інвестиційного проєкту забезпечуєть-
ся високою об’єктивною значущістю, складністю, 
специфікою формування й функціонування вітчиз-
няної економіки. Важливо вміти ефективно керувати 
інвестиційним ризиком за допомогою методик і кла-
сифікацій, відповідних вимогам. Ці заходи необхідні 
для того, щоб оптимізувати процес прийняття по-
дальших управлінських рішень, пов’язаних з інвес-
тиційними ризиками, та знайти шляхи їх мінімізації.
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ВПЛИВ ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ПЕРВИННОГО РИНКУ 
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THE IMPACT OF INCREASING THE LIQUIDITY  
OF THE PRIMARY MARKET OF DOMESTIC  
GOVERNMENT BONDS ON THE LIQUIDITY  
OF THE FOREIGN EXCHANGE MARKET OF UKRAINE IN 2019
У статті проаналізовано ситуацію, що склалася на первинному ринку облігацій внутрішньої державної 

позики України у 2019 році, та її вплив на валютний ринок шляхом збільшення пропозиції іноземної валюти. 
Автор аналізує вплив відкриття ринку облігацій внутрішньої державної позики України для іноземних інвес-
торів на ліквідність цього інструменту. Також проводиться аналіз причин збільшення пропозиції валюти 
на валютному ринку України у 2019 році та ролі інвестицій нерезидентів у державний борг України. За 
результатами дослідження було надано оцінку ступеня впливу інвестицій нерезидентів у державний борг 
України на ліквідність валютного ринку та зміну тенденції девальвації гривні на ревальвацію, що відбулась 
у 2019 році, проаналізовано вплив інших факторів на формування надлишкової ліквідності іноземної валю-
ти на валютному ринку.

Ключові слова: валютний ринок, ОВДП, фондовий ринок, ліквідність фондового ринку, ліквідність ва-
лютного ринку.

В статье проанализирована ситуация, сложившаяся на первичном рынке облигаций внутреннего госу-
дарственного долга Украины в 2019 году и ее влияние на валютный рынок путем увеличения предложения 
иностранной валюты. Автор анализирует влияние открытия рынка облигаций внутреннего государ-
ственного долга Украины для иностранных инвесторов на ликвидность этого инструмента. Также про-
водится анализ причин увеличения предложения валюты на валютном рынке Украины в 2019 году и роли 
инвестиций нерезидентов в государственный долг Украины. По результатам исследования была дана 
оценка степени влияния инвестиций нерезидентов в государственный долг Украины на ликвидность ва-
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лютного рынка и изменение тенденции девальвации гривны на ревальвацию, состоявшуюся в 2019 году, 
проанализировано влияние других факторов на формирование избыточной ликвидности иностранной ва-
люты на валютном рынке.

Ключевые слова: валютный рынок, ОВГЗ, фондовый рынок, ликвидность фондового рынка, ликвид-
ность валютного рынка.

The article analyzes the situation in the primary market of domestic government bonds of Ukraine in 2019 and 
its impact on the foreign exchange market by increasing the supply of foreign currency. The author analyzes the 
impact of the opening of the domestic government bond market of Ukraine for foreign investors on the liquidity of 
this instrument. The relevance of the study is to determine the reasons for the change of the situation in the foreign 
exchange market of Ukraine, which happened in 2019. In particular, the reasons for changing the trend of devalua-
tion of the national currency of Ukraine to revaluation are analyzed. The article studies the concept of liquidity of the 
stock market and the liquidity of foreign exchange market. An analysis of the situation on the Ukrainian government 
bond market in 2019 is also provided. In addition, a study provides the analysis of the influence of other factors, 
except the investments of non-residents of Ukraine in the government bonds of Ukraine, on the formation of excess 
supply of currency in Ukraine. For instance, author provides an analysis of international trade of Ukraine in 2019 
and some other factors, which could influence the exchange market of Ukraine. It also analyzes the reasons for the 
increase in the supply of currency in the foreign exchange market of Ukraine in 2019 and the role of investment by 
non-residents in the public debt of Ukraine. The article provides the role of National bank of Ukraine in exchange 
market during 2019 and of its operations on this market and influence of these operations on revaluation of hryvna. 
The study assessed the impact of non-residents' investments in Ukraine's public debt on the foreign exchange mar-
ket liquidity and the change in the devaluation of the hryvnia trend on the revaluation in 2019, analyzed the impact 
of other factors on the formation of excess foreign currency liquidity in the foreign exchange market. It provides the 
example of international transactions of some state-owned companies on the situation on the exchange market of 
Ukraine in 2019 as an example of random factors, which influence the exchange rate of hryvna.

Keywords: foreign exchange market, government bonds, stock market, stock market liquidity, foreign exchange 
market liquidity.

Постановка проблеми. Протягом 2019 року пер-
винний ринок облігацій внутрішньої державної пози-
ки (далі ОВДП) відчув суттєвий приплив інвестицій 
з боку нерезидентів України. Таке збільшення кіль-
кості інвесторів у державний борг України привело 
до зростання ліквідності як самого інструменту, так 
і первинного ринку ОВДП загалом. Такий тренд на 
ринку облігацій зробив значний вплив на інші скла-
дові частини фінансового ринку України, зокрема 
на валютний ринок, адже інвестиції в ОВДП супро-
воджувалися вливаннями валюти в економіку, які 
привели до зміни девальваційного тренду гривні та 
збільшення обсягів міжнародних резервів України

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вплив операцій держави з продажу ОВДП на ситуацію 
на валютному ринку України у 2019 році досліджува-
ла низка вітчизняних учених, зокрема С.П. Кулицький, 
який обґрунтував, що саме завдяки зростанню обсягів 
інвестицій нерезидентів в ОВДП у 2019 році суттєво 
зміцнився курс гривні до долара. Підвищений попит 
на українські ОВДП серед нерезидентів С.П. Кулиць-
кий пов’язує з тим, що протягом 2019 року у більшості 
європейських держав спостерігалося падіння ставок 
за державними цінними паперами. При цьому інозем-
ні інвестори мали досить високий «голод» до ризику, 
тому почали шукати високоприбуткові інструменти 
не лише у країнах-членах Європейського Союзу, але 
й серед європейських країн, що розвиваються. Для 
сектору державних фінансів зростання участі нерези-
дентів у фінансуванні дефіциту державного бюджету 
України стало наслідком невиконання планів із над-
ходжень доходів бюджету, зокрема від непрямих по-
датків, що сплачуються з імпорту [1].

М.В. Ігнатишин також пов’язує виникнення дис-
балансів на валютному ринку України з операціями 
нерезидентів із державним боргом, зазначаючи, що 

такі операції загалом «зламали» тренд поступового 
знецінення гривні, що тривав із 2015 року [2].

Ліквідність фондового ринку як явище, а також 
її причини досліджували вчені Т.В. Біловус, а також 
В.Д. Горбаневич та П.В. Іванюта. Зокрема, Т.В. Біло-
ус зазначає, що низька ліквідність фінансового ринку 
України зумовлена низьким рівнем ефективності ін-
ституційних реформ та інституційного середовища. 
Ліквідністю ж фондового ринку автор визначає наяв-
ність високого рівня оборотності капіталу на ньому, 
який приводить до зменшення транзакційних витрат 
[3]. В.Л. Горбаневич та П.В. Іванюта визначають лік-
відність фондового ринку як «здатність фондового 
ринку поглинати певну кількість цінних паперів за пе-
редбаченої зміни їхньої ціни, що ґрунтується зміною 
обороту капіталу на ринку й залученням нових учас-
ників». Низькі обсяги торгів, малу кількість учасників 
та обсяги капіталу, що обертається на фондовому 
ринку України, автори називають ключовими підста-
вами того, чому фондовий ринок України є неефек-
тивним, а вітчизняні компанії віддають перевагу ви-
пуску своїх цінних паперів на іноземних біржах [4].

Виділення раніше не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас в описаних вище пу-
блікаціях не зазначається взаємозв’язок між первин-
ним ринком ОВДП та трендами на валютному рин-
ку України. Зокрема, автори не описують, наскільки 
суттєвим був вплив саме інвестицій нерезидентів в 
ОВДП на ситуацію на валютному ринку. Як наслідок, 
нині неможливо напевне зазначити, що такі опера-
ції відіграли визначальну роль у нетиповій поведінці 
курсу національної валюти України.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
впливу зміни кон’юнктури ринку ОВДП на валютний 
ринок України протягом 2019 року та на обсяги ва-
лютних інтервенцій Національного банку України 
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(дані НБУ) з метою викупу «надлишкової» ліквід-
ності валюти до золотовалютних резервів, а також 
виявити, якою була роль інвестицій нерезидентів у 
державний борг України у підвищенні ліквідності ва-
лютного ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Після того, як економіка України пережила низку шо-
ків у 2014–2016 роках, 2019 рік став роком своєрід-
ної макроекономічної стабілізації. Так, рівень інфля-
ції протягом року скоротився у більш ніж 2 рази – з 
9,8% (за підсумками 2018 року) до 4,2% (за підсум-
ками 2019 року) [5]. Офіційний курс долара США в 
Україні, а також курси висококонвертованих валют 
почали падати. Як наслідок, тенденція до знецінення 
гривні, яка сформувалася майже одразу після зміни 
політики Національного банку України на валютному 
ринку з подальшою лібералізацією валютних відно-
син, змінилася. 

Протягом 2019 року зростали й обсяги міжна-
родних резервів України, що свідчить про зрос-
тання фінансової стійкості держави. Так, обся-
ги резервів зросли з 20,82 мільярда доларів до 
25,3 мільярда доларів, а рівень покриття міжна-
родними резервами майбутнього імпорту переви-
щив 3,9 місяця (за безпечного рівня у 3 місяці) [6]. 
Не в останню чергу зростання рівня міжнародних 
резервів пов’язане з діяльністю НБУ на валютному 
ринку протягом року, яка полягала у масштабних 
інтервенціях із викупу валюти.

Зміна тенденції на валютному ринку та, відповід-
но, її вплив на рівень стабільності національної гро-
шової одиниці України відбувся на початку 2019 року 
та був пов'язаний із декількома подіями. Однією 
з них стало відкриття первинного ринку ОВДП в 
Україні для іноземних інвесторів шляхом спрощен-
ня доступу нерезидентів до аукціонів Міністерства 
фінансів України з первинного розміщення облігацій 
внутрішньої державної позики. Таке спрощення по-
лягало у приєднанні України до міжнародного депо-
зитарію Clearstream.

Clearstream – одне із двох центральних європей-
ських сховищ цінних паперів [7]. У травні 2019 року 
Clearstream відкрив кореспондентські рахунки в 
Україні, що значно спростило торгівлю цінними па-
перами України для нерезидентів. Так, за підсумка-
ми 2019 року розмір портфеля ОВДП у власності не-
резидентів зріс у 18,52 раза (за номінальною сумою 
боргу), а розмір частки ОВДП, що перебувають у 
власності нерезидентів, щодо всіх ОВДП в обігу зріс 
у 17,7 раза (рис. 1).

Надання доступу до ринку ОВДП нерезиден-
там дало змогу підвищити ліквідність цього ринку. 
Збільшення кількості покупців ОВДП сприяло зрос-
танню конкуренції за сам інструмент, а зняття адмі-
ністративних обмежень (шляхом відкриття «лінку» у 
Clearstream) дало змогу більшій кількості потенцій-
них покупців ОВДП із меншими втратами коштів та 
часу придбавати ці цінні папери та продавати їх.

Як наслідок, ОВДП України у 2019 році підвищи-
ли свою ліквідність. Цим скористався й український 
уряд, поступово знижуючи ставки за цим інструмен-
том та, відповідно, майбутні державні видатки на об-
слуговування державного боргу.

Попри таке зменшення ставок, ОВДП не втра-
чало популярності серед нерезидентів протягом 
2019 року. Навпаки, зниження рівня дохідності 
ОВДП, яке супроводжувалося пом’якшенням мо-
нетарної політики Національного банку України та 
зменшенням рівня облікової ставки, спонукало нере-
зидентів нарощувати обсяги інвестицій у державний 
борг України для того, аби закріпити високий рівень 
дохідності на тривалі періоди. Це пояснює зростання 
обсягу ОВДП у портфелі нерезидентів попри знижен-
ня облікової ставки та середніх ставок за ОВДП під 
час їхнього первинного розміщення Міністерством 
фінансів (рис. 2).

Однак чи мали інвестиції нерезидентів у держав-
ний борг України вирішальну роль у появі надлишко-
вої пропозиції валюти на валютному ринку та відпо-
відному зміцненні офіційного курсу гривні?
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Рис. 1. Частка ОВДП України у портфелях нерезидентів  
(у відсотках до загального обсягу ОВДП в обігу) протягом 2019 року
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Варто зазначити, що метою діяльності НБУ на ва-
лютному ринку є уникнення значних коливань курсу 
валют шляхом здійснення інтервенцій коштом між-
народних золотовалютних резервів України. Так, ін-
тервенції залежно від ситуації на ринку бувають двох 
видів: шляхом викупу надлишкової пропозиції валю-
ти з ринку для поповнення міжнародних резервів та 
шляхом продажу валюти з резервів на ринку для за-
доволення надмірного попиту на валюту.

На законодавчому рівні метою діяльності НБУ як 
регулятора є підтримка стабільності національної 
валюти, що в умовах політики інфляційного тарґету-
вання зводиться до підтримки низького рівня інфля-
ції. Ціль інфляційного тарґетування Національного 
банку – 5% +/- 1%. Оскільки у 2014–2017 роках рі-
вень інфляції в Україні перевищував 10% (у річному 
вимірі), а у 2018 році вперше опустився нижче 10% 
(до 9,8%), то зміцнення курсу гривні не суперечило, 
а навіть частково відповідало меті політики Націо-
нального банку, оскільки у довгостроковій перспекти-
ві така ревальвація має привести до зниження рівня 
цін на імпортні товари та позитивно вплинути на за-
гальний рівень інфляції в Україні.

Водночас НБУ декларує політику невтручання у 
фундаментальні тренди на валютному ринку, а ме-
тою інтервенцій називає коригування надмірних ко-
ливань курсу гривні.

Дійсно, за підсумками 2019 року загальний об-
сяг інтервенцій із купівлі іноземної валюти Націо-
нальним банком України становив 8,46 млрд дол. 
США. Водночас обсяги продажу валюти з резервів 
сягнули 529 млн дол. США. Додатне сальдо інтер-
венцій НБУ становило 7,93 млрд дол. США. При 
цьому за підсумками 2019 року обсяги ОВДП у 
власності нерезидентів зросли на 99,98 млрд грн, 
або 4,22 млрд дол. США (за курсом станом на 
29 грудня 2019 року). 

Це означає, що інвестиції нерезидентів у держав-
ні цінні папери України, навіть за умови, що вони під 
час входження в економіку України у повному обся-
зі обмінювалися на гривні, а вивільнена внаслідок 
цих операцій валюта викуповувалася НБУ до міжна-
родних резервів, пояснюють зміцнення курсу гривні 

та появу надлишкової пропозиції іноземної валюти 
лише частково.

Звичайно, інвестиції нерезидентів привели до по-
яви значних обсягів валюти на ринку, які перевищили 
обсяги попиту на валюту, що сприяло появі так зва-
ної надлишкової пропозиції валюти на ринку. Саме 
погашення останньої (або ж погашення надлишко-
вого попиту на валюту) є метою діяльності НБУ на 
валютному ринку.

Як видно з рис. 3, у другій половині 2019 року, 
коли Clearstream вже відкрив кореспондентський 
рахунок в Україні, обсяги ОВДП у власності нерези-
дентів дійсно збільшувалися. Разом з ними зростали 
і суми інтервенцій Національного банку з купівлі ва-
люти на міжбанківському ринку. 

Водночас чітка залежність між цими величина-
ми не простежується. Рівень кореляції між обся-
гом ОВДП у власності нерезидентів та обсягами 
інтервенцій Національного банку з купівлі над-
лишкової пропозиції валюти з міжбанківського ва-
лютного ринку становить 0,4379, що свідчить про 
наявність досить слабкого зв’язку між цими двома 
категоріями. Так, пік інтервенцій із купівлі валюти 
НБУ (у розмірі 2,98 млрд дол. США) припадає на 
грудень 2019 року, коли зміна обсягу ОВДП у влас-
ності нерезидентів змінилася несуттєво – всього на 
4,49 млрд грн, або на 4,4%. Водночас максималь-
не зростання ОВДП у портфелі нерезидентів від-
булося у серпні 2019 року (на 29,14 млрд грн), тоді 
як обсяг інтервенцій Національного банку з купівлі 
валюти на міжбанківському ринку становив лише 
316 млн дол. США.

За даними Національного банку України, зрос-
тання обсягу пропозиції валюти на міжбанківсько-
му валютному ринку у 2019 році було зумовлено 
декількома факторами, серед яких є й інвестиції 
нерезидентів у державний борг України. Однак 
крім цього, на зростання пропозиції іноземної ва-
люти на ринку впливали й інші фактори, серед 
яких – зростання надходжень від експорту товарів, 
помірний попит імпортерів на валюту (завдяки зни-
женню цін на енергоносії), залучення зовнішнього 
фінансування державними та приватними компані-

Рис. 2. Співвідношення облікової ставки НБУ, середньозваженої дохідності  
облігацій внутрішньої державної позики терміном на 1 рік  
та обсягу усіх ОВДП України у нерезидентів у 2019 році

Джерело [8; 9]
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ями та зменшенням обсягів репатріації дивідендів 
за кордон [6]. 

Надходження валюти в економіку України від екс-
порту товарів у 2019 році дійсно зросло на 5,8% – до 
50,06 млрд дол. США. Водночас загальний обсяг ім-
порту також зріс – на 6,3% (до 60,78 млрд дол. США), 
як наслідок, від’ємне сальдо торговельного балансу 
у 2019 році збільшилося до 10,72 млрд дол. США – 
найбільше за останні 5 років.

Як бачимо, надходження валютної виручки також 
не могло стати визначальним фактором у зростанні 
пропозиції валюти на міжбанківському валютному 
ринку України у 2019 році, оскільки від’ємне сальдо 
торгівлі товарами лише зростало. Однак джерелами 
надходжень валюти в економіку, окрім торгівлі та ін-
вестицій нерезидентів, у 2019 році були й інші фак-
тори, серед яких – і названі Національним банком 
надходження валюти від розміщення державними 

Рис. 3. Обсяги ОВДП у власності нерезидентів (млрд грн)  
та обсяги інтервенцій Національного банку України з викупу валюти  

з міжбанківського валютного ринку у 2019 році. 
Джерело: [8]
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та приватними компаніями боргових цінних паперів 
на зовнішніх ринках та зменшення репатріації диві-
дендів за кордон. Крім цього, у 2019 році збільшився 
обсяг переказів українських трудових мігрантів до 
України до 12 млрд дол. США, або на 10,45%.

Найбільший пік інтервенцій Національного банку 
з викупу валюти з міжбанківського ринку у 2019 році 
припав на грудень. Цей пік пов'язаний з отриманням 
компенсації НАК «Нафтогаз України» за рішеннями 
Стокгольмського арбітражу від російського «Газпро-
му» у розмірі 2,9 млрд дол. США, частину з яких “На-
фтогаз” міг продати на міжбанківському ринку для 
того, аби перерахувати авансові платежі з виплати 
дивідендів за підсумками 2019 року.

Ця ситуація свідчить про значну роль, яку відігра-
ють у формуванні пропозиції валюти на валютному 
ринку України несистемні та нерегулярні обставини. 
Водночас інвестиції нерезидентів в ОВДП сформу-
вали своєрідну високу базу пропозиції валюти, яка 
стримувала девальвацію гривні.

Висновки. Таким чином, інвестиції нерезидентів 
в ОВДП та зростання ліквідності первинного ринку 
ОВДП лише частково пояснюють зростання обсягів 
надлишкової пропозиції іноземної валюти на між-
банківському ринку України у 2019 році. Водночас 
такі інвестиції були одним із ключових факторів 
розвороту девальваційної тенденції курсу гривні та 
його зміни на ревальвацію, оскільки чисті валютні 
надходження від інвестицій нерезидентів сягнули 
понад 4,2 млрд дол. США. Крім зростання обсягів 
інвестиції нерезидентів у державний борг України у 
зміцненні курсу гривні у 2019 році значну роль віді-
грали такі фактори, як зростання обсягів грошових 
переказів трудових мігрантів та зменшення обсягів 
репатріації дивідендів.
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КРИПТОВАЛЮТА ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ГРОШОВИМ КОШТАМ

CRYPTOCURRENCY AS AN ALTERNATIVE TO CASH
У статті здійснено комплексний та всебічний аналіз криптовалюти як економічного явища та втілен-

ня технологічного прогресу й філософії децентралізації в економічних відносинах, проаналізовано сучасні 
тенденції використання криптовалюти та умови її ефективного застосування в національній та міжна-
родній економіці, а також можливості виконання нею функцій грошей і функціонування як альтернативної 
платіжної системи. Криптовалюта є записом у блокчейні, програмні особливості якого надають крипто-
валюті цінності для суб’єктів економічних відносин, характер якої покликаний дати змогу криптовалюті 
виконувати одну або декілька функцій грошей, перш за все функцію засобу платежу. Встановлено, що 
криптовалюта співвідноситься як конкретне до загального з поняттями «блокчейн», «розподілений ре-
єстр», «технології, засновані на довірі». Окрім того, разом із криптовалютою як суміжні до неї категорії 
існують інші блокчейн-активи, такі як токени (ютіліті токени, токени – цінні папери, гібридні токени), 
а також особлива форма блокчейн-активів, такі як стейблкоіни, які мають зв’язок із базовим активом 
(гроші, дорогоцінні метали, цінні папери) чи регулюються алгоритмом, який забезпечує стабільність їх у 
ціні, причому визначення конкретного класу блокчейн-активу є завданням нової галузі економічної науки, 
а саме токеноміки.

Ключові слова: криптовалюта, гроші, дорогоцінні метали, цінні папери, токени, стейблкоіни, блок-
чейн-актив.

В статье осуществлен комплексный и всесторонний анализ криптовалюты как экономического яв-
ления и воплощения технологического прогресса и философии децентрализации в экономических отно-
шениях, проанализированы современные тенденции использования криптовалюты и условия ее эффек-
тивного применения в национальной и международной экономике, а также возможности выполнения нею 
функций денег и функционирования как альтернативной платежной системы. Криптовалюта является 
записью в блокчейны, программные особенности которого предоставляют криптовалюте ценности для 
субъектов экономических отношений, характер которой призван позволить криптовалюте выполнять 
одну или несколько функций денег, прежде всего средства платежа. Установлено, что криптовалюта со-
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относится как конкретное к общему с понятиями «блокчейн», «распределенный реестр», «технологии, 
основанные на доверии». Кроме того, вместе с криптовалютой как смежные к ней категории существу-
ют другие блокчейн-активы, такие как токены (ютилити токены, токены – ценные бумаги, гибридные 
токены), а также особая форма блокчейн-активов, такие как стейблкоины, которые имеют связь с базо-
вым активом (деньги, драгоценные металлы, ценные бумаги) или регулируются методом, который обе-
спечивает стабильность их в цене, причем определение конкретного класса блокчейн-актива является 
заданием новой отрасли экономической науки, а именно токеномики.

Ключевые слова: криптовалюта, деньги, драгоценные металлы, ценные бумаги, токены, стейблко-
ины, блокчейн-актив.

The article provides a comprehensive and comprehensive analysis of cryptocurrency as an economic phenom-
enon and the implementation of technological progress and the philosophy of decentralization in economic rela-
tions, analyzes current trends in cryptocurrency and the conditions of its effective use in national and international 
economies. A cryptocurrency is a record in a blockchain, the software features of which give cryptocurrency values 
for the subjects of economic relations, the nature of which is designed to allow cryptocurrency to perform one or 
more functions of money, primarily as a means of payment. It was found that cryptocurrency is related as specific 
to general with the following concepts: blockchain, distributed registry, technology based on trust. In addition, along 
with cryptocurrency as related categories, there are other blockchain assets: tokens (utility tokens, securities tokens, 
hybrid tokens), as well as a special form of blockchain assets – stablecoins, which are related to the underlying asset 
(money, precious metals, securities) or regulated by an algorithm that ensures their stability in price – and the defi-
nition of a particular class of blockchain asset is the task of a new branch of economics – tokenomics. Proper func-
tioning and development of the cryptocurrency industry requires significant rule-making work, including the adoption 
of a special sectoral law of Ukraine, which will regulate public relations in the field of circulation of virtual assets and 
cryptocurrency in particular. At the same time, such a law and adopted in accordance with and pursuant to which 
should ensure a reasonable balance of interests and protection of the rights of all stakeholders in the cryptocurrency 
market. The use of cryptocurrency and smart contracts in Ukraine has significant prospects in various sectors of the 
national economy (industry, services) and can take place in both public and private sectors of the economy, as well 
as in public-private partnership programs, which will solve such problems as the trust of the subjects to each other, 
the speed of transactions and the payment of commissions for them.

Keywords: cryptocurrency, money, precious metals, securities, tokens, stablecoins, blockchain assets.

Постановка проблеми. Незалежно від того, 
щодо чого виникають суспільні відносини, їх біль-
шість є не статичними, а динамічними та постійно 
зазнають певних змін. При цьому розвиток суспіль-
них відносин може мати як якісний (зміна процесу 
виробництва із запровадженням в нього сучасних 
технологій), так і кількісний характер (поява нових 
технологій), які у своїй сукупності визначають дина-
міку соціальних процесів.

Технологічний прогрес сприяє пришвидшенню 
такого розвитку як ніщо інше. Глобалізація та ін-
форматизація суспільних відносин, поява нових ін-
формаційних технологій та їх поширення в різних 
сферах суспільного життя, зокрема в економіці, є 
реаліями сучасного суспільства, адже все частіше й 
частіше звичні явища та процеси стикаються з тех-
нологічними рішеннями, які докорінно змінюють те, 
як ці явища й процеси протікають.

Потреба опосередковувати платіжні операції ви-
никла у людства з появою перших високих форм 
організації суспільства, а саме держав, що привело 
до виникнення грошей, які в різний час мали різну 
форму, зокрема хутра, мушлі, злитків дорогоцінних 
металів, монет і банкнот. Однак традиційний для нас 
інститут грошей та платіжних систем, як і будь-який 
інший продукт суспільства, не позбавлений недоліків, 
серед яких слід назвати низьку швидкість та високі 
комісії транзакцій. Вирішити їх було запропоновано 
ще в кінці ХХ століття з використанням криптогра-
фічно захищених грошей, ідея яких у 2000-х роках 
стала відправною точкою для створення криптова-
люти та започаткування нової індустрії, що з тих пір 
і досі породжує дискусії щодо можливості виконання 

криптовалютою функцій грошей та заміни сучасних 
платіжних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретико-методологічне обґрунтування сутності 
та функцій криптографічно захищених грошей та 
криптовалюти здійснювали як українські (О.А. Ба-
ранов, Є.О. Галушка, А.А. Москальов, Е.М. Попова, 
В.А. Урбанович, Г.Г. Чмерук, К.О. Ярова, Н.А. Яко-
вишина), так і зарубіжні (Д. Браянс, В. Динту, Л. Ло, 
С. Сабетт, Н. Сабо, Р. Самс, А. Снаєрс, Р. Хоубен, 
Д. Чаум) автори.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Втім, ними були сформовані 
лише окремі положення щодо можливості застосу-
вання криптовалюти як альтернативи традиційним 
грошам та платіжним системам.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета статі полягає в розкритті можливостей ви-
конання криптовалютою або близькими до нею ак-
тивами ролі основного посередника в економічних 
відносинах суспільства, в якому більшість процесів 
побудована на використанні інформаційно-комуніка-
ційний технологій, а також у встановленні умов, за 
яких це можливо.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз положень економічної теорії про функції та 
призначення грошей, їх співставлення з технологіч-
ними особливостями криптовалюти й тенденціями 
розвитку криптовалютного ринку дають змогу зро-
бити висновок, що криптовалюта на сучасному етапі 
розвитку не здатна повністю виконувати всі функції 
грошей (функції мірила цінності, засобу нагрома-
дження та світових грошей) та повноцінно замінити 
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наявні платіжні системи. Було зроблено висновок, 
що головними перешкодами на шляху ефективного 
використання криптовалюти як опосередковувача 
економічних відносин є волатильність ринку крипто-
валют (його здатність до різких коливань), низький 
ступінь поширення у суспільстві.

Створені як альтернатива традиційним грошам 
та платіжним системам криптовалюти від самої їх 
появи й досі перебувають у процесі підтвердження 
концепції (з англ. “proof of concept”). Про це свід-
чить, зокрема, постійна поява нових криптовалют 
як зі власним унікальним програмним кодом, так і 
на основі вже наявних криптовалют. При цьому цей 
процес продовжується, незважаючи на винайдення 
згаданих вище стейблкоінів, які вважаються «Свя-
тим Ґраалем» блокчейн-активів. Варто зазначити, 
що винайдення «ідеальної» криптовалюти не ви-
дається, на нашу думку, можливим, адже з огляду 
на постійний розвиток як суспільних відносин, так і 
технологій можна закономірно очікувати постійного 
розвитку ринку криптовалют.

Криптовалюта, будучи побудованою на інфор-
маційно-телекомунікаційних технологіях, може бути 
застосовувана у великих складних інформаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних системах, вико-
ристовуватися для розрахунків під час реалізації на 
практиці концепцій Інтернету речей (з англ. “Internet 
of Things”) та «розумних міст» (з англ. “Smart City”). 
З подальшим розвитком інноваційних технологій та 
зазначених концепцій зручність традиційних розра-
хунків зменшується, а потреби до довіри зростають.

Розвиток криптоіндустрії, підвищення дові-
ри до використання криптовалюти неодмінно по-
ступово приведуть до її ширшого застосування як 
суб’єктами господарювання у своїй діяльності (як 
для розрахунків, так і як предмета діяльності для 
професійних учасників ринку криптовалют), так і 
пересічними громадянами. При цьому за їх широ-
кого застосування, не обов’язково більшого, ніж 
традиційні гроші, однак наближеного до них, можна 
буде остаточно говорити про перехід суспільства до 
якісного нового етапу його розвитку. Криптовалюта 
здатна стати засобом платежу суспільства, яке іс-
нує в умовах докорінного перетворення виробничих 
процесів, де інформаційні технології визначають 
зміст, умови виникнення та розвиток суспільних від-
носин між суб’єктами [1, с. 39].

Відповідно до даних аналітичного звіту Європар-
ламенту станом на початок 2020 року у світі існувало 
понад 5 100 криптовалют із загальною капіталізаці-
єю понад 250 млрд. дол. США [2, с. 8]. При цьому 
у капіталізації криптовалют не спостерігається оче-
видного тренду чи закономірності, а капіталізація 
ринку криптовалют волатильна так само, як і самі 
криптовалюти.

При цьому піковій точці капіталізації у 2017 році 
закономірно відповідає найвища ціна на криптова-
люти, падіння якої у 2018 році потягнуло за собою 
значний спад у капіталізації ринку загалом.

Найбільшими за капіталізацією криптовалю-
тами є BTC (понад 130 млрд. дол. США), ETH (по-
над 19 млрд. дол. США), XRP (понад 8,4 млрд. дол. 
США), USDT (понад 6,3 млрд. дол. США), BCH (по-

над 4,3 млрд. дол. США) [44]. BTC сьогодні займає 
понад 52% капіталізації ринку, що майже на 11% 
менше, ніж на початку року, але на 11% більше, ніж у 
2017 році [2, с. 8].

Принагідно зазначити, що у топ-5 криптовалют 
увійшов також стейблокоін USDT, прив’язаний до 
фіатних грошей (дол. США). Добовий обсяг торгівлі 
USDT майже у півтора рази вище за торгівлю BTC 
[3, с. 15], що вказує на значний інтерес з боку сус-
пільства саме до стабільних криптоактивів. Будучи 
пов’язаним із ціною долара США 1 до 1, капіталі-
зація USDT ніколи не досягне обсягів капіталізації 
BTC, однак із постійним зростанням обсягів торгівлі 
стейблокоінами загалом та USDT зокрема у понад 
4 рази [3, с. 15] можна зробити висновок, що тренд 
до зростання у використанні стейблокінів буде про-
довжуватись.

Значна увага до стейблкоінів закономірна, 
адже вже згадана нами проблема волатильності 
криптловлают робить більшість криптовалют не 
лише не придатними для опосередковування біль-
шості транзакцій суспільства, але й ризикованим 
активом для інвестування. Не маючи централі-
зованого емітента, криптовалюти не піддаються 
фундаментальному аналізу, а лише дають змогу 
застосовувати методи технічного аналізу чи еконо-
міко-математичного моделювання для майбутньо-
го прогнозування ціни.

Коливання ринку криптовалют створює значні 
сумніви, що у ціні криптовалюти присутня будь-яка 
лінійна залежність, що значно ускладнює можливос-
ті для її аналізу і, відповідно, прогнозування.

Волатильна ціна, нестабільна кількість користу-
вачів криптовалютою та складнощі у прогнозуванні 
ринку роблять криптовалюту не здатною сьогодні 
відповідати вимогам засобу платежу, що прагне до 
стабільності та надійності розрахунків. Водночас 
особливості окремих криптовалют роблять їх при-
вабливими для використання задля легалізації (від-
мивання) доходів та інших фінансових злочинів, що 
викликає необхідність боротьби з цими негативними 
проявами технологічного прогресу.

Ефективне функціонування криптовалютної ін-
дустрії та одержання позитивних результатів для 
національної економіки та міжнародної економіч-
ної системи від поширення криптовалюти багато в 
чому залежать від того, чи здійснюється державна 
підтримка постачальників послуг, що здійснюють 
діяльність, пов’язану з обігом криптовалюти, рівня 
розвитку законодавства у цій сфері, ступеня його 
обтяження надмірними процедурами та високими 
порогами входу (великі розміри сплаченого капіталу, 
вимоги до осілості бізнесу тощо).

Історично першими актами, що мали регулюючий 
вплив на ринок криптовалюти, були не власне зако-
ни, що регулюють діяльність у цій сфері, а офіційні 
роз’яснення фінансових регуляторів (США, Гонконг, 
Сінгапур, Швейцарія тощо) щодо застосування вже 
наявної нормативної бази, а також результати адмі-
ністративних проваджень щодо порушників (США) 
[4, с. 23]. З появою перших законодавчих актів (Ес-
тонія, Гібралтар, Мальта) до сьогодні країни продо-
вжують переймати досвід один одного, що дає змогу 
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виділити моделі регулювання криптовалютного рин-
ку за декількома критеріями.

Аналіз нормативних актів дає змогу виокремити 
такі типові вимоги до діяльності постачальників по-
слуг у сфері обігу криптовалюти:

1) вимоги до статутного капіталу, що є вищи-
ми (іноді значно вищими) за вимоги до звичайних 
суб’єктів господарювання;

2) вимоги забезпечення належного захисту ін-
формаційно-телекомунікаційних систем (кібербезпе-
ки), а також персональних даних користувачів та їх 
цілісності ключів, зокрема окреме зберігання ключів 
від будь-яких інших даних;

3) вимоги до осілості бізнесу (наявність фізично-
го офісу у країні реєстрації, іноді громадянства краї-
ни реєстрації та осіб, що забезпечують вирішальний 
вплив на діяльність компанії);

4) вимоги додержання, передбачені законодав-
ством щодо протидії фінансовій злочинності (здій-
снення процедур ідентифікації клієнтів, верифікації 
клієнтів і транзакцій, прийняття на роботу AML-
офіцера).

Існування регуляторних бар’єрів на ринку крип-
товалюти є позитивним явищем, адже криптовалю-
та, як було нами визначено, опосередковує певну 
цінність, що має грошове вираження. Відповідно, 
будь-яка діяльність, пов’язана з обігом криптовалю-
ти, автоматично пов’язана з обігом квазімонетарних 
цінностей, отже, становить значні ризики для корис-
тувачів послуг. Таким чином, наявність порогів входу 
на ринок забезпечує належну якість послуг, захист 
прав споживачів цих послуг, а також збільшує пре-
стиж компанії, яка змогла їх подолати.

Негативним соціальним ефектом цього є відтік 
перспективних криптовалютних проєктів в «острів-
ні» (офшорні) юрисдикції (Сейшельські Острови, 
Британські Віргінські Острови), в яких спеціальне 
регулювання відсутнє, а законодавство з протидії 
фінансовим злочинам слабке, в яких такі компанії 
можуть здійснювати діяльність у начебто «сірому» 
секторі економіки. На нашу думку, така практика має 
значний негативний вплив на ринок, адже у країнах 
зі слабким законодавством права споживачів можуть 
захищатись на недостатньо належному рівні, тому 
використання криптовалютних платформ та додатків 
буде ризиковим для користувачів. Отже, важливим 
залишається проведення подальшої нормотворчої 
роботи державними органами, перш за все законо-
давчими, та регуляторами фінансових ринків.

Криптовалюта може опосередковувати економіч-
ні відносини як безпосередньо (здійснення перека-
зу з гаманця однієї особи на гаманець іншої; обмін 
криптовалюти на криптовалютній біржі), так і будучи 
валютою договору у формі програмного коду, який 
виконується автоматично. Такі договори, умови яких 
виражені у програмному коді, бувають двох видів, 
а саме смарт-контракти (з англ. “smart contract”) та 
рікардіанські контракти (з англ. “Ricardian contract”). 
Різниця між ними полягає в тому, що розумний контр-
акт має вираження винятково у формі програмного 
коду, який визначає правила його укладання, вико-
нання та припинення, тоді як рікардіанський контр-
акт – це договір, який може одночасно читатись як 

людиною, так і комп’ютером, тобто фактично є маши-
нозчитувальним аналогом сучасних двомовних дого-
ворів, які часто укладаються у зовнішньоекономічній 
діяльності між двома суб’єктами в різних країнах. 
З огляду на це рікардіанський контракт може бути 
смарт-контрактом, проте не кожен смарт-контракт є 
рікардіанським контрактом. Можна зробити висно-
вок, що опосередковувати економічні відносини, у 
яких криптовалюта виконує одну чи кілька функцій 
грошей, можуть смарт-контракти та деякі рікардіан-
ські контракти.

Особливо актуальними смарт-контракти та крип-
товалюта видаються для зовнішньоекономічної ді-
яльності, де проблема довіри стоїть більш гостро, ніж 
у бізнес-відносинах суб’єктів однієї країни. З огляду 
на те, що 70–80% сучасних компаній здійснили або 
здійснюють діджиталізацію свого бізнесу, все більше 
з них почнуть надавати послуги чи постачати товари 
за допомогою Інтернету, зокрема за межі національ-
них кордонів країни свого розташування. Для таких 
компаній ризики несплати за договором є значно 
більшими, а механізм захисту власних прав у разі 
порушення договору обтяжений додатковими судо-
вими процедурами судової допомоги, тому перспек-
тивним є застосування смарт-контрактів для мінімі-
зації цих ризиків.

Криптовалюта у приватному секторі здатна вирі-
шити не тільки проблему довіри. Так, історично крип-
товалюта була також покликана боротися з пробле-
мами тривалості здійснення транзакцій та значних 
комісій, що стягуються фінансовими інституціями. 
Перспективними є також застосування криптовалю-
ти у повсякденних платежах з використанням до-
поміжних засобів, таких як криптовалютні картки чи 
криптовалютні гаманці на смартфонах, транзакцію з 
яких можна здійснити шляхом прикладення смарт-
фона до терміналу чи читання QR-коду. Такі техно-
логії можуть бути корисними, зокрема, роздрібним 
та оптовим продавцям і суб’єктам господарювання 
у сфері послуг (готелі, ресторани тощо), чиї клієнти 
зможуть зекономити на банківських комісіях, а самі 
суб’єкти господарювання – на обслуговуванні банків-
ських рахунків та технічного обладнання, необхідно-
го для здійснення банківських розрахунків.

Висновки. За умови створення інтероперабель-
ної виробничої та інформаційної структури у суспіль-
стві криптовалюта та її стабільний аналог, а саме 
стейблкоіни, здатні бути основним провідником еко-
номічних відносин у нашому суспільстві. Однак су-
часний стан суспільних відносин та недосконалість 
функціонування криптовалюти, перш за все її вола-
тильність, не дають змогу криптовалюті повністю ви-
конувати це завдання.

Технологічні особливості функціонування деяких 
окремих криптовалют дають змогу їх використовува-
ти для задоволення потреб фінансової злочинності, 
однак світова практика фінансових злочинів з вико-
ристанням криптовалюти нині становить менше 1% 
усіх фінансових злочинів.

Сьогодні у світі наявна різнорідна практика дер-
жавного регулювання криптовалютного ринку, при 
цьому більшість країн йде шляхом перелічення в на-
ціональному законодавстві конкретних видів діяль-
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ності, що підлягають адміністративним процедурам 
(ліцензування, авторизації, реєстрації), метою чого 
є захист прав та інтересів споживачів, сприяння на-
данню послуг на високому рівні.

Використання криптовалюти та смарт-контрактів 
в Україні має значні перспективи в різних галузях 
національної економіки (промисловість, сфера по-
слуг) та може мати місце як у публічному, так і в 
приватному секторах економіки, а також у програ-
мах державно-приватного партнерства, що дасть 
змогу вирішувати такі проблеми, як довіра суб’єктів 
один до одного, швидкість транзакцій та сплати ко-
місій за них.

Належне функціонування та розвиток криптова-
лютної індустрії потребують значної нормотворчої 
роботи, серед етапів якої слід назвати прийняття 
спеціального галузевого закону України, який регу-
люватиме суспільні відносини у сфері обігу віртуаль-
них активів загалом та криптовалюти зокрема. При 
цьому такий Закон та заходи, вжиті для його вико-
нання, мають забезпечити розумне співвідношення 
інтересів та захист прав усіх стейкхолдерів крипто-
валютного ринку.
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АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ  
В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

EXCISE TAXATION ADMINISTRATION IN UKRAINE:  
ESSENCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
У статті розкрито теоретичні засади адміністрування акцизного оподаткування. Дано авторське 

трактування поняття «адміністрування акцизного оподаткування», окреслено його ознаки, цілі й завдан-
ня. Акцентовано увагу на необхідності підвищення результативності адміністрування акцизного оподат-
кування. Окреслено зміни податкового законодавства, які свідчать про постійне вдосконалення формаль-
них інститутів акцизного оподаткування. Обґрунтовано необхідність подальшого зміцнення та розвитку 
неформальних інститутів для підвищення результативності адміністрування акцизного оподаткування. 
Доведено, що від можливості узгодження/гармонізації формальної і неформальної компонент вітчизняного 
інституційного середовища залежать результативність і ефективність адміністрування акцизного опо-
даткування. Визначено перспективи розвитку акцизного оподаткування в сучасних інституційних умовах 
вітчизняної економіки.

Ключові слова: специфічні акцизи, акцизне оподаткування, адміністрування акцизного оподаткування, 
ефективність, результативність акцизного оподаткування, акцизна політика, інституційне середовище.

В статье раскрыты теоретические основы администрирования акцизного налогообложения. Дано 
авторское определение понятия «администрирование акцизного налогообложения», определены его 
признаки, цели и задачи. Акцентировано внимание на необходимости повышения результативности ад-
министрирования акцизного налогообложения. Определены изменения налогового законодательства, 
которые свидетельствуют о постоянном усовершенствовании формальных институтов акцизного на-
логообложения. Обоснована необходимость дальнейшего укрепления и развития неформальных инсти-
тутов для повышения результативности администрирования акцизного налогообложения. Доказано, 
что от возможности согласования/гармонизации формальной и неформальной компонент отечествен-
ной институциональной среды зависят результативность и эффективность администрирования ак-
цизного налогообложения. Определены перспективы развития акцизного налогообложения в современ-
ных институциональных условиях отечественной экономики.

Ключевые слова: специфические акцизы, акцизное налогообложение, администрирование акцизного 
налогообложения, эффективность, результативность акцизного налогообложения, акцизная политика, 
институциональная среда.

The article is devoted to the problematic issues of development of the excise tax administration system in Ukraine, 
the search for relevant for conditions of instability of economic dynamics and new current challenges ways to solve 
them. It is shown that in periods of economic crisis and slow post-crisis recovery in Ukraine, individual (specific) 
excise duties play an important role in filling the state and local budgets. Theoretical principles of excise tax admin-
istration are revealed. Scientific approaches to the essence of tax administration are generalized and systematized, 



90

Держава та регіони

the concept of "excise tax administration" is defined. The goals and tasks of excise tax administration are outlined, its 
components are singled out. Emphasis is placed on the need to increase the efficiency of excise tax administration. 
It is shown the efficiency indicators system of excise policy should include such components as efficiency and effec-
tiveness of excise taxation and its administration. The main factors influencing the effectiveness of excise tax admin-
istration in Ukraine are identified. Possibilities of neutralization of some of them by tools of tax administration in the 
conditions of formal and informal institutions development are substantiated. Changes in tax legislation are outlined, 
which testify to the constant improvement of formal institutions of excise taxation. The reasons for the occurrence of 
tax arrears in the process of excise taxation and the need to develop institutional conditions for their elimination are 
shown. Emphasis is placed on the need to the institution of partnership, trust and responsibility further strengthening 
and development. It is determined that the formal component of the system of excise tax administration in Ukraine is 
developing dynamically in accordance with the best world practices, while the informal component of the institutional 
environment is in inertial mode and needs special attention. It is proved that the excise tax administration efficiency 
increase depends on the possibility of coordination / harmonization of domestic institutional environment formal and 
informal components.

Keywords: specific excise duties, excise taxation, excise tax administration, efficiency, efficiency of excise taxa-
tion, excise policy, institutional environment.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Загострення за останні роки пробле-
ми дефіцитності бюджету визначає потребу у про-
веденні ефективної податкової політики України у 
напрямі його скорочення за умови збереження опти-
мального рівня податкового навантаження. Таке за-
вдання можливо вирішити як шляхом удосконалення 
системи оподаткування, її складників, так і завдяки 
підвищенню результативності податкового адміні-
стрування. Досвід європейських країн наглядно де-
монструє, що функціонування дієвої, результативної 
системи податкового адміністрування є важливим 
для успішної реалізації ефективної бюджетно-по-
даткової політики. Постійне різке підвищення ставок 
на підакцизні товари у вітчизняній економіці як ре-
зультат гармонізації оподаткування з країнами ЄС у 
рамках існуючих зобов’язань України має негативні 
різноспрямовані наслідки. Серед них найбільш сут-
тєві – зростання обсягів ухиляння від сплати акцизів 
різними методами, різноманітних способів мінімізації 
оподаткування, зростання тіньової, контрабандної і 
контрафактної продукції, згортання виробництва під-
акцизних товарів, зниження зайнятості населення у 
галузях, що випускають підакцизну продукцію, тощо. 
Особливо це стосується таких підакцизних товарів, 
як тютюнові та алкогольні вироби, і свідчить також, 
окрім іншого, про існування певних недоліків у про-
цесі податкового адміністрування, що актуалізує на-
укові розвідки визначення наукових підходів до його 
сутності, особливостей сучасного стану та шляхів 
подальшого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спираються автори. Вагомим аспектам податко-
вої політики, державного регулювання ринку різних 
підакцизних товарів та вирішення пов’язаних із цією 
складною проблемою питань, зокрема щодо осо-
бливостей податкового адміністрування, підвищення 
його результативності та ефективності, присвячено 
праці вітчизняних учених В.Л. Андрущенка, Ю.Б. Іва-
нова, В.І. Коротуна, В.М. Мельника, Л.Г. Олейнікової, 
Т.В. Паєнтко, Ю.В. Панури, М.Д. Пасічного, О.В. По-
катаєвої, К.П. Проскури, І.Я. Чугунова та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. 
Водночас, з огляду на необхідність досягнення фіс-

кальних та соціальних цілей акцизного оподаткуван-
ня в умовах фінансової нестабільності, економічної 
кризи, а також активізації дієвого регулювання вироб-
ництва та споживання підакцизних товарів, зокрема 
шкідливих для здоров’я людини чи навколишнього 
природного середовища, важливим є подальше вдо-
сконалення податкового адміністрування акцизного 
оподаткування, підвищення його результативності як 
необхідної умови реалізації ефективної податкової 
та, зокрема, акцизної політики.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є розкриття теоретичних засад 
адміністрування акцизного оподаткування та визна-
чення перспектив його розвитку в сучасних інститу-
ційних умовах вітчизняної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Спроможність держави фінансувати виробни-
цтво та надання суспільних благ і послуг, належним 
чином виконувати свої функції залежить від виконан-
ня запланованих обсягів податкових і неподаткових 
надходжень до бюджету. Специфічні (індивідуальні) 
акцизи є вагомим джерелом у системі доходів дер-
жавного та місцевих бюджетів України. Впродовж 
останніх п’яти років надходження від акцизів до бю-
джету залишалися значними [1]. Також, незважаючи 
на спадну тенденцію останніх років, вагомою зали-
шається їхня частка у ВВП, що свідчить про реаліза-
цію активної податкової політики щодо оподаткуван-
ня, насамперед споживання (рис. 1).

Я видно з рис. 1, максимального значення у ВВП 
акцизні податки набули в 2016 р., потім зростання 
уповільнилося внаслідок зниження їхньої фіскальної 
ефективності як результат різкого підвищення ставок 
акцизів, посилення податкового тиску на виробників 
підакцизних товарів, падіння виробництва та спожи-
вання підакцизних товарів і зниження результатив-
ності адміністрування.

Акцизна політика у кожній країні має певну спе-
цифіку, пов’язану з обмеженим переліком підакциз-
них товарів та соціально-економічними чинниками і 
станом інституційного середовища. Водночас прак-
тично у кожній країні справляється акцизний податок 
на тютюнову й алкогольну продукцію, частка якого у 
структурі специфічних (індивідуальних) акцизних по-
датків Зведеного бюджету України є домінуючою (за 
винятком окремих років). Так, за офіційними статис-
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Рис. 1. Надходження акцизного податку до Зведеного бюджету України  
та його частка у ВВП у 2015–2019 рр.

Джерело: побудовано авторами за [1]

тичними даними, впродовж 2008–2019 рр. доходи 
державного бюджету від акцизних податків зросли 
в 12,3 рази. При цьому кількість курців знизилася 
майже в 1,7 рази, водночас кількість реалізованих 
сигарет знизилася майже в 2,8 рази може харак-
теризувати з певною часткою умовності зростання 
нелегального обігу тютюнової продукції. Середній 
розмір акцизу на пачку сигарет зріс в 33,8 рази, що 
свідчить про агресивну акцизну політику. Це відбу-
вається внаслідок постійного підвищення ставок ак-
цизних податків, що реалізує як їхні фіскальні цілі в 
умовах нестабільної економічної динаміки (наповне-
ння бюджетів), так і соціальні (регулювання виробни-
цтва і споживання товарів, шкідливих для здоров’я 
людини та навколишнього природного середовища). 
Тенденції до підвищення податків на споживання є 
характерними у кризові періоди і для більшості євро-
пейських країн. Водночас, як справедливо стверджу-
ють дослідники, «жодній країні не вдавалося швидко 
істотно збільшити надходження акцизу з тютюнових 
виробів, уникнувши згортання легального виробни-
цтва цих підакцизних товарів, або радикально змен-
шити популярність куріння» [2, с. 10]. За таких умов 
посилюється необхідність пошуку шляхів підвищен-
ня результативності й ефективності адміністрування 
акцизних податків.

Адміністрування (походить від латинського 
administro – керую) у словниках тлумачиться як 
управління/керування через видання наказів, роз-
поряджень, отже, податкове адміністрування тісно 
пов’язане з управлінськими діями податкових орга-
нів у процесі мобілізації податків і зборів до бюдже-
тів. Варто зазначити, що поняття «адміністрування 
податків» у вітчизняній економічній науці і на практи-
ці почало активно застосовуватися з прийняттям По-
даткового кодексу України. Результати узагальнення 
наукових підходів до визначення сутності податково-
го адміністрування наведено в табл. 1.

Узагальнюючи підходи вчених, можна зробити ви-
сновок, що податкове адміністрування характеризу-
ється такими ознаками: системністю, законодавчим 

підґрунтям, плановістю, цілеспрямованістю, опера-
тивністю, динамічністю. Податкове адміністрування 
є складною системою, складові елементи якої від-
бивають зміст та особливості конкретних функцій 
органів управління у сфері оподаткування. Перелік 
складових елементів податкового адміністрування 
законодавчо закріплено у другому розділі Податко-
вого кодексу України (далі – ПКУ). У ПКУ визнача-
ється порядок: адміністрування податків та зборів; 
контролю над дотриманням вимог податкового та 
іншого законодавства, коли здійснення такого контр-
олю покладено на контролюючі органи; подання по-
даткової звітності; надання податкових консульта-
цій; визначення суми податкових та/або грошових 
зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та 
оскарження рішень контролюючих органів; реаліза-
ції податкового контролю; обліку платників податків 
та обліку надходження податків; інформаційно-ана-
літичного забезпечення діяльності контролюючих 
органів; упровадження нових технологій (у тому чис-
лі технологій електронного звітування та документо-
обігу); здійснення перевірок; погашення податкового 
боргу платників податків; прогнозування та аналізу 
податкових надходжень; застосування міжнародних 
договорів та погашення податкового боргу за за-
питами компетентних органів іноземних держав, а 
також роз’яснення податкового законодавства; від-
повідальності; умов нарахування пені [9]. У цілому 
перелік складникі є доволі повним та у цілому відпо-
відає світовій практиці податкового адміністрування 
акцизів, яке охоплює такі його складники: реєстрація 
та облік платників акцизного податку; контроль над 
визначенням показників податкових зобов’язань; 
облік надходжень акцизних податків до бюджету; 
моніторинг, податковий контроль; контроль над ви-
робництвом та обігом підакцизних товарів; сервісне 
обслуговування платників акцизних податків.

У процесі податкового адміністрування акциз-
ного оподаткування здійснюються заходи щодо за-
провадження та проєктування акцизів, планування 
й оперативного впливу та податкового контролю 
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над дотриманням платниками акцизів чинного за-
конодавства в аспекті правильності, повноти і сво-
єчасності справляння акцизних податків. Виконан-
ня органами податкової служби своїх повноважень 
із реєстрації та обліку платників податків створює 
підґрунтя для здійснення контролю над правиль-
ністю обчислення, повнотою і своєчасністю пере-
рахування акцизних податків до державного і міс-
цевих бюджетів.

Основою адміністрування акцизного оподатку-
вання є сприяння реалізації акцизної політики як 
складової частини податкової політики держави, 
підвищення її ефективності в процесі виконання до-
ходної частини державного та місцевих бюджетів. 
Ураховуючи, що адміністрування акцизного оподат-
кування є важливим складником системи податко-
вого адміністрування, та узагальнюючи розглянуті 
вище напрацювання вчених, визначимо його як сис-
тему обґрунтованих заходів впливу уповноважених 
суб’єктів на розвиток податкових відносин між дер-
жавою і платниками акцизів та на процес узгодження 
їхніх інтересів із метою досягнення цілей акцизної 
політики. Отже, механізм адміністрування акцизного 
оподаткування є органічним складником бюжетно-
податкового регулювання.

На стан адміністрування акцизного оподаткуван-
ня, його ефективність, результативність діяльності 
податкових органів із мобілізації акцизних подат-
ків та поведінку суб’єктів акцизного оподаткування 
впливає сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників. 
До зовнішніх слід віднести: економічну і політичну 
ситуацію в країні, платоспроможність населення, рі-
вень попиту на підакцизні товари, державну політику 
регулювання виробництва та обігу підакцизних това-
рів, активність процесу адаптації українського зако-
нодавства до вимог ЄС, рівень законодавчого забез-

печення адміністрування акцизного оподаткування; 
готовність платників податків до співпраці з подат-
ківцями; зацікавленість держави, територіальних 
органів, суспільства у збереженні підприємств тощо. 
Серед внутрішніх чинників: наявність методичного 
забезпечення діяльності податкових органів; фінан-
совий стан та можливість суб’єктів господарювання 
здійснювати податкові платежі; рівень кваліфікації 
фахівців податкової служби; сучасне матеріально-
технічне забезпечення податкових органів, належна 
інформаційно-комунікаційна взаємодія податкових 
органів між собою та іншими державними службами 
тощо [6; 7; 10; 11, с. 211]. Зважаючи на вплив окрес-
лених чинників, сьогодні все ще залишаються склад-
ними і тривалими процеси виконання податкового 
обов’язку платниками податків. Це підтверджується 
результатами щорічного дослідження Paying Taxes 
2020, згідно з яким Україна знизила свій рейтинг на 
11 позицій (із 54-го місця опустилася на 65-е серед 
190 країн світу). Порівняно з країнами, що випере-
дили Україну, втрата колишньої позиції відбулася, 
крім іншого, внаслідок недосконалого процесу ад-
міністрування податків. Він визначений як обтяжли-
вий, адже у середньому платники податків в Україні 
витрачають на облік 328 годин на рік, що є доволі 
високим показником на тлі інших країн [12]. Звісно, 
сьогодні це в 2,4 рази нижче, ніж, наприклад, було в 
Україні в 2011 р., однак удвічі більше, ніж у розвине-
них країнах.

Слід зазначити, що система податкового адміні-
стрування у вітчизняній практиці залишається до-
волі динамічною, вона ґрунтується на податковому 
праві (сукупності юридичних норм, що визначають 
правила поведінки учасників правовідносин у сфері 
акцизного оподаткування) та орієнтується на про-
гресивну світову практику. У процесі податкового 

Таблиця 1
Наукові підходи до визначення поняття «податкове адміністрування»

Автор Визначення
В.Л. Андрущенко Фіскальне адміністрування – це управління людьми і подіями у сфері оподаткування через 

ієрархічно структуровані рішення представницьких політичних органів та дії виконавчо-
владних установ [3, с. 27].

Ю.Б. Іванов, 
Л.М. Карпов, 
К.В. Петросянц 

Сукупність процедур реалізації прав і обов’язків суб’єктів оподаткування стосовно сплати 
податкових зобов’язань [4, с. 11].

М.І. Крупка, 
В.М. Кміть,
Р.Ю. Паславська 

Адміністрування податків можна визначити як діяльність фіскальних органів, спрямовану 
на організацію податкового процесу та здійснення контролю над дотриманням податкового 
законодавства, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджету 
податків, зборів, платежів [5].

В.М. Мельник Адміністрування податків – це управлінська діяльність органів державної виконавчої 
влади, яка пов’язана з організацією процесу оподаткування та засновується на державних 
законодавчих і нормативних актах [6].

К.П. Проскура Податкове адміністрування – це державне управління податковою системою загалом та 
структурними елементами – окремими податками щодо їх законодавчого запровадження 
та проєктування, планування й оперативного управління та податкового контролю над 
дотриманням податкоплатниками законодавства [7].

Ю.В. Панура Податкове адміністрування – це сукупність дій та рішень публічних владних структур, за 
допомогою яких, дотримуючись правових норм, фінансові ресурси платників стягуються до 
централізованих фінансових фондів (центрального або місцевих бюджетів) через механізм 
оподаткування внаслідок ухвалення та реалізації виважених і адекватних рішень компетентних 
державних органів (законодавчо-представницьких, виконавчих, судових) [8, с. 310].

Джерело: складено авторами
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реформування продовжується модернізація та опти-
мізація системи оподаткування у цілому та акциз-
ного оподаткування і його адміністрування зокрема. 
Відповідно до зобов’язань, узятих у межах Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, продовжується на-
ближення податкового законодавства України до за-
конодавства ЄС:

– удосконалення інструментів адміністрування 
акцизного податку;

– поступове наближення ставок акцизного подат-
ку на тютюнові вироби до рівня, передбаченого ди-
рективою ЄС, шляхом збільшення специфічних ста-
вок акцизного податку та мінімального податкового 
акцизного зобов’язання на тютюнові вироби;

– гармонізація податкового законодавства з ін-
шими вимогами директив ЄС щодо непрямого опо-
даткування в межах зобов’язань, визначених Угодою 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони [13].

Упродовж останніх років відбувається постійне 
вдосконалення системи адміністрування акцизного 
оподаткування шляхом внесення доповнень і корек-
тив до розділу 2 «Адміністрування податків, зборів, 
платежів» ПКУ та інших нормативно-правових актів. 
Серед останніх позитивних змін – певне спрощення 
адміністрування акцизного податку, зокрема щодо 
порядку отримання ліцензії на зберігання пального, 
його споживання, упорядкування питань щодо уточ-
нення і реєстрації акцизних складів (стаціонарних та 
пересувних) у системі електронного адмініструван-
ня, формування та передання до податкового органу 
даних щодо залишків пального, зміни в оформленні 
акцизних накладних, строки їх реєстрації, порядок 
застосування штрафних санкцій тощо [9]. Норми 
ПКУ систематично приводяться у відповідність до 
зміни інституційного середовища та умов функціо-
нування ринків підакцизних товарів. Наприклад, від-
повідно до Закону України «Про ринок електричної 
енергії», до ПКУ внесено доповнення і зміни, зокре-
ма такі: виключення з переліку платників акцизного 
податку оптового постачальника електричної енергії; 
уточнення визначення платника акцизного подат-
ку – виробника електричної енергії; виключення з 
об’єктів оподаткування акцизним податком операції 
з реалізації та/або передачі в межах одного підпри-
ємства електричної енергії, виробленої на об’єктах 
електроенергетики; доповнення переліку підакциз-
них товарів тютюновмісним виробом для електрич-
ного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача 
з електронним управлінням; визначення термінів 
«електронна сигарета» та «рідини, що використову-
ються в електронних сигаретах». Також установлено 
ставку акцизного податку на рідини, що використову-
ється в електронних сигаретах (3 тис грн за 1 л) та 
визначено порядок їх оподаткування, також запрова-
джено маркування ємності (упаковки) з рідиною, що 
використовується в електронних сигаретах, марками 
акцизного податку [14].

Водночас, незважаючи на постійне уточнення, 
адаптацію податкового законодавства з метою вдо-
сконалення адміністрування акцизного оподаткуван-

ня, прогресивні його зміни згідно з практикою євро-
пейських країн усе ще недостатньо враховують стан 
інституційного середовища вітчизняної економіки. 
Як відомо, інституційне середовище формується в 
результаті взаємодії формальних і неформальних 
інститутів [14], інституційні перетворення суттєво 
впливають на ефективність бюджетно-податкової 
політики [15]. Постійне вдосконалення формальних 
інститутів акцизної політики, зокрема інституту адмі-
ністрування акцизного оподаткування (системи зако-
нодавчо закріплених, правових норм, що впорядкову-
ють податкові відносини у процесі адміністрування), 
відбувається одночасно із впливом неформальних 
інститутів (норм поведінки суб’єктів податкових від-
носин, правил, сформованих стереотипів поведін-
ки, фіскальних традицій тощо). Причому цей вплив 
може бути як підтримуючим, підсилюючим позитив-
ні ефекти, так і конфліктним, негативним. У першо-
му випадку неформальні інститути оподаткування 
є відображенням позитивних фіскальних традицій, 
норм податкової культури у сплаті податків, у друго-
му – віддзеркалюють традиції і звичаї ухилення від 
оподаткування [16, с. 125]. Недостатня відповідність 
(так звана конфліктність, протидія) формальних 
норм і неформальних інститутів призводить до того, 
що система адміністрування акцизного оподаткуван-
ня в Україні втрачає результативність, відповідно, ак-
цизна політика – ефективність.

У процесі справляння податків виникають подат-
кові відносини між державою як публічним суб’єктом 
і платником податків, які опосередковані нормами 
податкового права. Якщо держава прагне збільшити 
надходження до бюджету, то платники податків нама-
гаються мінімізувати податкові зобов’язання різними 
методами (законними або незаконними). Мінімізація 
оподаткування платниками податків також може ви-
користовуватися як свого роду механізм адаптації 
до дії негативних чинників зовнішнього середовища, 
намаганням зберегти виробництво, знизити витрати, 
економити ресурси в умовах кризи. Так, наслідками 
реалізації в Україні політики гармонізації та приско-
реної адаптації вітчизняного законодавства до ви-
мог ЄС, зокрема постійного щорічного збільшення 
ставок акцизного податку, особливо для тютюнової 
продукції, стало ухилення від оподаткування, засто-
совування окремими учасниками ринку низки схем 
мінімізації сплати індивідуального акцизу, зростання 
нелегального обігу тютюнових виробів тощо. Такі дії/
поведінка платників податків призводять до знижен-
ня податкової дисципліни та, відповідно, рівня ви-
конання ними податкового законодавства, сприяють 
утворенню податкової заборгованості, виникненню 
податкового розриву як наслідок невиконання запла-
нованого обсягу доходів до державного та місцевих 
бюджетів, отже, потребують збільшення витрат на 
податкове адміністрування.

Податкова заборгованість у результаті неефек-
тивного адміністрування акцизного оподаткування 
може утворюватися внаслідок різних причин: різниці 
між величинами потенційних і зареєстрованих плат-
ників; збільшення кількості неподаних декларацій 
(чисельність зареєстрованих платників, що не по-
дали декларації з оподаткування); невідповідності 
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між обсягами податків, розрахованими платниками й 
відображеними в деклараціях, та їх величиною, що 
встановлюється виходячи з вимог чинного законо-
давства; різниці між розрахунковою сумою податків 
(ураховуючи перевірки з боку податкової служби) та 
фактично сплаченою тощо. Конкретизація окресле-
них причин стосовно адміністрування акцизного опо-
даткування, заходи щодо їх усунення та формування 
відповідних інституційних умов наведено в табл. 2. 

Найбільш бажаним є варіант, за якого результа-
тивність адміністрування акцизного оподаткування 
буде оптимальною і відповідатиме найкращим зару-
біжним практикам, тобто витрати податкової служби 
повинні бути низькими, а податкова заборгованість 
має знижуватися (наприклад, як у Нідерландах, 
Угорщині, Швеції та інших країнах [17]).

В Україні гостро зростає потреба у підвищенні 
результативності системи адміністрування акциз-
ного оподаткування нової якості. Удосконалення 
нормативно-законодавчої бази відіграє важливу 
роль у формуванні позитивного ставлення до адмі-
ністрування акцизного оподаткування. Податкове 
законодавство повинно ґрунтуватися на дотриманні 
оптимального балансу прав платників податків і по-
вноважень податкових органів, що сприятиме підви-
щенню рівня податкової моралі. Зачасту супереч-
ливість податкових норм призводить до двоякого їх 
тлумачення, отже, зростання ймовірності порушень.

Досвід розвинених країн свідчить, що результа-
тивне адміністрування акцизного оподаткування пе-
редбачає його організацію і проведення на засадах 
партнерства, в основі якого – клієнтоорієнтований 
(сервісний) підхід, що ґрунтується на довірі і взаєм-
ній відповідальності суб’єктів податкових відносин. 
Така модель широко використовується в багатьох 
розвинених країнах світу, зокрема в Данії, Нідерлан-

дах, Швейцарії та ін. [10]. В Україні, крім усунення 
суперечливості норм податкового законодавства, 
перспективним напрямом розвитку адміністрування 
акцизного оподаткування є зміцнення та розвиток ін-
ституту партнерства (формування партнерських вза-
ємовідносин між фіскальними органами та платника-
ми податків). Це передбачає масово-роз’яснювальну 
та консультативну (податкові консультації) роботу у 
різних формах. Зростання ролі інституту податкового 
консультування визначається потребами платників 
акцизних податків у його існуванні завдяки здатнос-
ті вирішувати конфлікт інтересів у правовому полі. 
Слід зазначити, що в 2020 р. до ПКУ внесено зміни, 
що впорядкували процес надання органами ДПС ін-
дивідуальних податкових консультацій [18]. Так, за 
запитом платника податків такі консультації можуть 
надаватися в усній, письмовій чи електронній формі, 
вони заносяться до Єдиного реєстру індивідуальних 
податкових консультацій, який буде знаходиться у 
вільному і безплатному доступі на офіційному сайті 
Державної податкової служби.

Поведінка платників податків значною мірою за-
лежить від ставлення до урядових рішень, дій та 
ефективної роботи податкової служби, зокрема по-
даткового адміністрування. У цьому контексті важ-
ливим є внесення змін у ПКУ щодо запровадження 
нової концепції відповідальності, яка передбачає 
суттєве вдосконалення взаємовідносин у коорди-
натах «держава/податкова служба як суб’єкт адміні-
стрування – платник податків». Зокрема, це стосу-
ється здійснення обов’язкового аналізу та доведення 
контролюючими органами наявності умислу та вини 
платника податків під час учинення податкового 
правопорушення; притягнення до фінансової від-
повідальності платника податків за вчинення по-
даткового правопорушення здійснюється за умо-

Таблиця 2
Причини виникнення податкової заборгованості/недоотримання акцизних податків  

до бюджету та можливості їх усунення
Причини Заходи для усунення Інституційні умови

Складність і заплутаність податкового 
законодавства

Поліпшення роз’яснювальної 
роботи, податкових консультацій із 
використанням електронних сервісів, 
ініціювання законодавчих змін, 
спрощення законодавства

Удосконалення формальних 
інститутів, формування 
інституту довіри

Відсутність взаємодії органів реєстрації з 
податковою службою

Налагодження взаємодії органів 
реєстрації з податковою службою

Зміцнення інституту 
партнерства

Невідповідність між кількістю 
потенційних і зареєстрованих платників

Спрощення системи реєстрації 
платників

Удосконалення інституту 
контролю

Збільшення кількості неподаних 
декларацій (кількість зареєстрованих 
платників, що не подали декларації з 
оподаткування)

Спрощення декларацій, налагодження 
партнерських відносин 

Удосконалення формальних 
інститутів, зміцнення 
інституту контролю, розвиток 
інституту партнерства

Невідповідність між обсягами 
податків, розрахованими платниками 
й відображеними в деклараціях, та їх 
величиною

Підвищення кваліфікації платників 
податків, організація курсів, 
консультацій із податкової грамотності

Удосконалення інституту 
контролю, формування 
інститутів культури, довіри, 
відповідальності

Різниця між розрахунковою сумою 
податків (ураховуючи перевірки з 
боку податкової служби) та фактично 
сплаченою

Підвищення кваліфікації платників 
податків, організація курсів із 
податкової грамотності

Посилення дієвості інституту 
контролю, формування 
інститутів довіри і 
партнерства

Джерело: складено авторами
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ви наявності в діянні вини, крім деяких податкових 
правопорушень відповідальність за які настає неза-
лежно від наявності вини; визначення обставин, що 
пом’якшують відповідальність особи за вчинення 
податкового правопорушення (під впливом погрози, 
примусу, матеріальної, службової чи іншої залеж-
ності, збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; 
самостійне повідомлення платником податків про 
вчинене ним правопорушення); визначення додатко-
вих обставин, що звільняють від фінансової відпо-
відальності платника податків; зменшення розміру 
штрафів за вчинення податкового правопорушення 
на 50% у разі наявності хоча б однієї обставини, що 
пом'якшує відповідальність; відповідальність контр-
олюючих органів за вчинення податкових правопо-
рушень незалежно від наявності вини; визначення 
фіксованого розміру компенсації шкоди (одна міні-
мальна заробітна плата), заподіяної протиправними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих 
органів, для отримання якої платнику податків необ-
хідно довести лише факт протиправності рішень, дій 
чи бездіяльності контролюючих органів; визначення 
переліку видів шкоди, заподіяної протиправними рі-
шеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих ор-
ганів, які можуть бути заявлені платником податків 
до відшкодування [18].

Перспективними напрямами розвитку адміні-
стрування акцизного оподаткування є впровадження 
сучасних технологій податкового адміністрування 
(інформатизація процесів податкового адміністру-
вання, спрощення податкового обліку і звітності 
(наприклад, із використанням сучасних інформацій-
но-комунікаційних технологій), уніфікація процедур 
оподаткування, стандартизація процесів адміністру-
вання, електронне звітування тощо), нових інстру-
ментів контролю над обігом підакцизних товарів, 
упровадження ризик-орієнтованих методик податко-
вого адміністрування для ліквідації схем мінімізації 
сплати індивідуального акцизу, своєчасне реагуван-
ня на формування нових сегментів ринків підакциз-
них товарів, застосування превентивних механізмів 
запобігання уникненню/мінімізації сплати акцизних 
податків тощо.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок. Підсумовуючи, можна зробити 
висновок, що належне адміністрування акцизного 
оподаткування є необхідною умовою забезпечення 
стабільних надходжень до державного та місцевих 
бюджетів від індивідуальних/специфічних акцизів. 
Під час формування акцизної політики важливим 
аспектом є забезпечення реалізації результативної 
й ефективної системи адміністрування акцизів, яка 
повинна сприяти максимально можливій мобілізації 
податкових надходжень до державного та місцевих 
бюджетів і водночас бути оптимальною, а також про-
зорою, зрозумілою, відносно простою для платників 
податків, не порушувати їхні права та не знищува-
ти стимули до легальної діяльності. Сформована в 
Україні система адміністрування у цілому та акциз-
них податків зокрема є динамічною системою, яка 
постійно розвивається й у цілому за формальними 
ознаками відповідає європейській практиці. Водно-
час слід зазначити, що в умовах динамічних змін, 

економічної нестабільності, низького рівня податко-
вої дисципліни в Україні система податкового адмі-
ністрування та особливості процесу адміністрування 
акцизних податків є вагомим підґрунтям підвищення 
ефективності податкової політики держави загалом 
і акцизної політики зокрема. Важливо враховувати, 
що впорядкування податкових відносин у системі 
адміністрування акцизного оподаткування має пе-
редбачати не лише законодавчі та адміністративні 
рішення, а й створення відповідного інституційного 
середовища, у якому переважна кількість платників 
добровільно, системно і добросовісно сплачує по-
датки. Це відбуватиметься за умови реального впро-
вадження прогресивної моделі податкового адміні-
стрування – партнерської як підґрунтя формування 
більш високого рівня довіри до держави, податкової 
і митної служб та передбачає підвищення якості ін-
ституційного середовища, зміцнення відносин вза-
ємної відповідальності, послідовності, прозорості, 
відкритості, забезпечення відносної стабільності.

Результативна система адміністрування ак-
цизних податків має стати підґрунтям підвищення 
ефективності акцизної політики адекватно до ви-
мог соціально-економічного розвитку суспільства. 
Важливим аспектом подальшого розвитку адміні-
стрування акцизного оподаткування є оцінка його 
результативності й якості та їх підтримання у серед-
ньостроковій перспективі, що є перспективою по-
дальших досліджень.
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ЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ 
БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

EVOLUTIONARY PREREQUISITES FOR THE ESTABLISHMENT 
AND DEVELOPMENT OF BUDGETARY CONTROL
Аналіз об’єктивних передумов становлення фінансів показав, що останні є об’єктивною необхідністю 

й виникають тільки на певному етапі розвитку суспільства через створення відповідного державного 
устрою та правової бази. Еволюція фінансів опосередковується реальними процесами розвитку соціаль-
но-економічної системи, яка шляхом закономірних перетворень, що виникають під впливом дії об’єктивних 
законів і цілеспрямованих трансформацій, набуває нової якості з плином часу. Для розкриття економічної 
природи бюджетного контролю як продукту еволюційного розвитку держави вважається доцільним до-
слідити історичні передумови його становлення та розвитку. З огляду на те, що бюджетний контроль є 
видом фінансової діяльності публічних органів влади, вважається доцільним розглядати його становлення 
та розвиток через призму фінансів.

Ключові слова: бюджет, бюджетний контроль, еволюція бюджетного контролю, фінанси, еволюція 
фінансів.

Анализ объективных предпосылок становления финансов показал, что последние являются объек-
тивной необходимостью и возникают только на определенном этапе развития общества через создание 
соответствующего государственного устройства и правовой базы. Эволюция финансов опосредует-
ся реальными процессами развития социально-экономической системы, которая путем закономерных 
преобразований, возникающих под влиянием действия объективных законов и целенаправленных транс-
формаций, приобретает новое качество с течением времени. Для раскрытия экономической природы 
бюджетного контроля как продукта эволюционного развития государства считается целесообразным 
исследовать исторические предпосылки его становления и развития. С учетом того, что бюджетный 
контроль является видом финансовой деятельности публичных органов власти, считается целесоо-
бразным рассматривать его становление и развитие через призму финансов.

Ключевые слова: бюджет, бюджетный контроль, эволюция бюджетного контроля, финансы, эволю-
ция финансов.

An analysis of the objective prerequisites for the formation of finance showed that the latter are an objective 
necessity and arise only at a certain stage in the development of society through the creation of an appropriate 
state system and legal framework. The evolution of finance is mediated by the real processes of development of the 
socio-economic system, through regular transformations arising under the influence of objective laws and targeted 
transformations; it acquires a new quality over time. To reveal the economic nature of budget control as a product of 
the evolutionary development of the state, it is considered appropriate to explore the historical preconditions for its 
formation and development. Given that budget control is a type of financial activity of public authorities, it is consid-
ered appropriate to consider its formation and development through the prism of finance. Tracking the evolution of 
economic relations, we can determine the objective prerequisites for the development of financial relations, which 
are manifested in the existence of a social division of labor, the formation of commodity-money relations, formation 
of various forms of ownership, the functioning of the system of legal norms established by the state and the action 
of economic laws of society. Explaining the reasons for the development of finance, it makes sense to point out that 
the latter cannot exist outside the state. At the same time, finances are not static. They develop dynamically, imitating 
past experience and synthesizing it with experience gained. In this way, on the one hand, the continuity of finances 
is maintained, and on the other hand, they acquire a new quality. This confirms the thesis that finance is a historical 
category and gives grounds for further theoretical analysis. The objective need for budget control is a consequence 
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of the implementation of the control function of the budget, which, in turn, comes from a similar function of finance 
and is a derivative of the distributive (redistributive) function. At present, Ukraine has a control system that fully 
complies with the recommendations recommended by the Lima Declaration of Control Guidelines and implements 
the standards of auditing public finances in the activities of an external (higher) body accountable to parliament – the 
Accounting Chamber of Ukraine.

Keywords: budget, budgetary control, evolution of budgetary control, finance, evolution of finance.

Постановка проблеми. Розглядаючи причи-
ни розвитку фінансів, звертаємо увагу на те, що 
останні не можуть існувати поза державою. При 
цьому фінанси не є статичними. Вони динамічно 
розвиваються, наслідуючи минулий досвід і синте-
зуючи його з досвідом отриманим. У такий спосіб, 
з одного боку, підтримується спадкоємність фінан-
сів, а з іншого боку, вони набувають нової якості. 
Це підтверджує тезу про те, що фінанси є історич-
ною категорією й дає підстави для продовження 
теоретичного аналізу. Об’єктивна необхідність бю-
джетного контролю є наслідком реалізації контр-
ольної функції бюджету, яка виходить з аналогічної 
функції фінансів та є похідною розподільчої (пере-
розподільчої) функції, отже, виникають підстави 
для більш глибокого дослідження становлення та 
розвитку бюджетного контролю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню становлення та розвитку бюджетно-
го контролю присвячено роботи таких учених, як 
Е.А. Вознесенський, Б.М. Сабанти, З. Боді, Р. Мер-
тон, Т.О. Ставерська, О.М. Іванюта, О.М. Бут, М І. Бу-
шин, Ю.І. Вовк.

В.М. Родіонова, В.І. Шлейнікова, Н.Д. Бровкін 
вважають, що контроль з’явився одночасно із заро-
дженням фінансів, виникненням поділу праці, това-
рообміном та грошовими відносинами. Як зазнача-
ють дослідники, саме виникнення грошових відносин 
привело до необхідності виділення спеціальної фор-
ми контролю, а саме фінансового контролю.

Етимологія терміна «бюджетний контроль» роз-
кривається у працях В.Н. Дурденевського, який, 
посилаючись на англійські витоки, стверджує, що 
контроль буквально означає «рахунок стовпців».

Дискусійне поле щодо становлення й розвитку 
фінансового контролю в Російській імперії є досить 
великим. Серед стовпів наукової думки у досліджен-
ні цього питання можна назвати таких, як А.П. Іванов, 
П.П. Гензель, І.І. Блех, Н. Алишевський. Особливий 
інтерес викликають роботи В.А. Саковича, який по-
казав цілісну й детальну картину розвитку контроль-
них органів за тих часів, висвітлюючи їх організаційні 
особливості. Глибокий аналіз фінансово-контроль-
ної сфери та оцінювання організаційних перетво-
рень можна знайти в роботах дореволюційного до-
слідника М. Кремяновского.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження еволюції та розвитку 
бюджетного контролю. Для розкриття економічної 
природи бюджетного контролю як продукту еволю-
ційного розвитку держави вважається доцільним до-
слідити історичні передумови його становлення та 
розвитку. З огляду на те, що бюджетний контроль є 
видом фінансової діяльності публічних органів вла-
ди, вважається за доцільне розглядати його станов-
лення та розвиток через призму фінансів.

Виклад основного матеріалу дослідження. То-
варно-грошові відносини – це закономірний резуль-
тат розвитку товарного виробництва й форм вар-
тості, що формують підґрунтя для становлення та 
розвитку фінансів. Гроші як атрибут держави є також 
матеріальною основою фінансів.

Виходячи із сутності наведеної тези, можемо ді-
йти висновку, що фінанси є правовою категорією, 
тобто в процесі розвитку фінансів формується певна 
правова база, за допомогою якої регулюється фінан-
сова діяльність.

Аналіз об’єктивних передумов становлення фі-
нансів показав, що останні є об’єктивною необхід-
ністю й виникають тільки на певному етапі розвитку 
суспільства через створення відповідного держав-
ного устрою та правової бази. Еволюція фінансів 
опосередковується реальними процесами розвитку 
соціально-економічної системи, яка шляхом законо-
мірних перетворень, що виникають під впливом дії 
об’єктивних законів і цілеспрямованих трансформа-
цій, набуває нової якості з плином часу [1].

Аналізуючи наукову думку про визначення сут-
ності фінансів, можемо помітити, що автори зву-
жують це поняття й суперечать об’єктивній приро-
ді фінансів, існування якої самі й підтверджують. 
На таких поглядах базувалась радянська наукова 
економічна школа, яка розвивалася за командно-
адміністративної системи державного управління, 
що відбилося на розумінні фінансової природи еко-
номічних відносин. Однак не можна не враховува-
ти той факт, що вольові суб’єктивні рішення органів 
державної влади та правове регулювання фінансів 
є реакцією на закономірні зміни в розвитку соціаль-
но-економічної системи.

З XIX ст. в економічній літературі поняття «фінан-
си» звужується, а їх зміст розкривається через трак-
тування грошових операцій компаній, фірм, банків. 
При цьому нерідко терміни «банківський капітал» і 
«фінансовий капітал» визначаються як однозначні. 
Зокрема, Дж.М. Кейнс у своїх працях трактував фі-
нанси як грошову форму капіталу. Таке тлумачення 
фінансів зустрічається досі [9].

Об’єктивна необхідність бюджетного контролю є 
наслідком реалізації контрольної функції бюджету, 
яка виходить з аналогічної функції фінансів та є по-
хідною розподільчої (перерозподільчої) функції [15].

Це означає, що контрольна функція не може іс-
нувати без розподільчої (перерозподільчої) функції. 
При цьому не варто ототожнювати контрольну функ-
цію бюджету з бюджетним контролем. Функції бю-
джету – це зовнішнє виявлення його сутності. З огля-
ду на те, що фінанси є абстрактною категорію (як і 
бюджет), функції також є науковою абстракцією.

На відміну від функцій бюджету, бюджетний 
контроль виявляється в матеріальній формі та реа-
лізується через функції інститутів контролю.
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Для з’ясування еволюції бюджетного контролю 
вважається за доцільне дослідити історію станов-
лення державного фінансового контролю з огляду 
на взаємодію цілого та його частини, тобто шляхом 
використання індуктивного методу.

Функції державного контролю у стародавні часи 
зводилися до обліку за надходженнями та витрата-
ми. Звітність подавалась у визначені строки з пев-
ною періодичністю. Особа, яка відповідала за скла-
дання звіту, здавши звіт, проводила інвентаризацію 
за власною ініціативою, оскільки після подання звіту 
мала обґрунтувати його достовірність [10].

Збереження легітимності у відношеннях приват-
ної власності, розвиток торгівлі, заміна натуральних 
обкладань і відпрацювань грошовими виплатами, 
поступове формування традицій грошової оренди 
землі, зміцнення спадкоємної аристократії, міст та 
буржуазії у часи Середньовіччя в Європі викликали 
передумови накопичення спадкоємного багатства та 
формування приватних капіталів [5].

Як реакція на такі перетворення зростає зацікав-
леність влади щодо розширення меж державного 
контролю. Вдосконалюється облік щодо ведення 
державного господарства та впроваджується інвен-
таризація державної власності.

За часи розквіту Середньовіччя з’являються спе-
ціальні трактати з обліку, де описувалися правила 
оформлення документів. Велике значення облік 
набуває в державному господарстві. Наприклад, в 
Англії його основою став інвентарний опис. В англій-
ському казначействі палата шахової дошки відала 
фінансами країни, де зародився обліковий реєстр 
шахової форми. Вже у XIII ст. в Англії з’являється ін-
ститут контролерів-аудиторів. Загалом у країнах се-
редньовічної Європи основними обліковими інстру-
ментами були звітність та інвентаризація.

За часів Київської Русі питаннями наповнення 
княжої казни переймалися всі правлячі князі. Однак 
є сенс звернути увагу на те, що за часів княжої доби 
відбувся занепад державних фінансів з причин заво-
ювання Галичини й частини Волині королем Казими-
ром. Як київські, так і галицькі князі через своїх роз-
порядників обкладали населення різними податками 
та повинностями. Це викликало необхідність форму-
вання інституту відповідного надзору. В реальності 
контрольні повноваження були покладені на агентів 
князя, зокрема городників, мостових митників [13].

Однак контроль за виконанням податкових зобов’я-
зань не здійснювався системно й не мав постійного 
характеру.

Початком становлення державного фінансового 
контролю в Україні можна вважати прийняття Поста-
нови Малоросійського приказу (1622 р.). Саме цим 
документом створено систему контролю за роботою 
генеральних підскарбіїв під керівництвом імперських 
чиновників, які обіймали посади в Канцелярії зборів 
та Рахунковій комісії за часи Російської імперії.

Перші установи, які наділялися контрольними 
функціями, в імперській Росії з’явилися у другій по-
ловині XVII ст. Центральними урядовими установа-
ми тоді були так звані прикази. Справами держав-
них доходів і витрат займалися Приказ Великого 
приходу (збір митних доходів), Приказ Нової чверті 

(шинкарські збори в Москві та інших містах), Приказ 
Великої скарбниці (державне господарство, казенні 
промисловість і торгівля, Грошовий двір, де карбу-
валися монети). Значна частина державних витрат 
припадала на військові Прикази, а саме Розрядний, 
Стрілецький, Рейтарській, Пушкарський.

У 1654 р. був утворений наказ Рахункової справи, 
або «Счетный Приказ», для перевірки роздачі пол-
кової платні під час війни, на нього ж покладалося 
завдання ревізії Великої Скарбниці за 50 років. Пер-
шим контрольним заходом створеної установи стала 
перевірка роздачі полкової платні під час війни, де 
виявилося чимало зловживань.

За часи правління Петра І (1696–1725 рр.) сфор-
мовано такий орган, як канцелярія, на яку поклада-
лися функції фінансового управління й, зокрема, 
державного фінансового контролю. Кожного місяця 
відповідними приказами надавалися відомості про 
рух казенних коштів до канцелярії. У подальшому 
відбулися інституційні трансформації, а функції ви-
щого державного контролю стали виконувати реві-
зійні колегії, повноваження яких полягали у веденні 
рахунків усіх доходів та видатків, а також вони мали 
право вершити суд над особами, що були викриті у 
приховуванні державних коштів. Так, контрольною 
установою можна назвати Ближню канцелярію, яка 
була заснована у 1699 р. Коло питань, що підлягали 
її віданню, охоплювало широку сферу не тільки фі-
нансової, але й адміністративної діяльності. Тут зо-
середжувалися відомості про рух грошових коштів, 
утримання армії, стан військових запасів тощо.

Впровадження системи ревізій докорінно змі-
нило ведення державного фінансового контролю. 
З’являються такі інструменти, як книги обліку, при-
буткові та видаткові документи всіх міністерств та 
відомств. В організації прибуткової діяльності здій-
снено відхід від системи суцільного документарного 
контролю до системи ревізій. Це виявлялося в тому, 
що розпорядні відомства проводили документарну 
перевірку у себе самі та складали за результатами 
ревізії зведені й систематизовані звіти [6].

Із 1710 р. починається наступний етап підпоряд-
кування фінансів Гетьманщини Москвою, який озна-
менувався включенням доходів Січі до загальнодер-
жавних доходів Російської імперії. Завершальний 
етап об’єднання фінансової системи Гетьманщини 
та Росії в єдину фінансову систему Російської імперії 
відбувся у 1764 р. шляхом прийняття Постанови дру-
гої Малоросійської колегії [7].

Отже, період 1622–1710 рр. відзначається ста-
новленням перших інститутів державного фінансово-
го контролю, які функціонують в Україні, але входять 
до системи державного управління імперської Росії.

У 1801 р. створено Державну Раду. Орган отри-
мав назву неодмінної ради, а у 1802 р. відповідним 
Маніфестом замість колегій засновуються вісім мі-
ністерств, а колегії переводяться у їхнє підпорядку-
вання за галузевими ознаками.

Наступний крок реформування привів до ство-
рення Головного управління ревізії державних ра-
хунків (1811 р.), на чолі якого став Державний контр-
олер. У ході реформи «було встановлено, що Міністр 
фінансів відає доходами і керує ними. Відповідаль-
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ність за рух коштів імперської казни покладалася на 
Державного скарбника. Ревізія рахунків, фінансова 
перевірка міністерств взагалі і, особливо Міністер-
ства фінансів і казначейства, увійшли до компетенції 
Державного контролера» [4]. Управління державни-
ми доходами та витратами було розділено на три 
напрями відповідно до керівних органів, таких як 
Міністерство фінансів, Державне казначейство, Дер-
жавний контролер [17].

Саме в цей період закладаються організаційні 
основи бюджетного контролю, які вплинуть на його 
подальший розвиток.

У 1823 р. вводиться система генеральної звіт-
ності. Організація контролю на той час зводилася до 
того, що розпорядники здійснювали перевірку самі, а 
центральні органи на їх основі проводили фактично 
аналіз рахунків центральних виконавчих органів без 
перевірки первинних документів.

Новий етап реформи фінансового контролю ініці-
ював генерал-контролер Контрольного департаменту 
В.А. Татаринов. Вивчивши досвід аналогічного рефор-
мування в Австрії, Пруссії, Франції, він запропонував 
свою організаційну систему перетворень. Результатом 
стало створення контрольних палат, які діяли в усіх 
губерніях (зокрема, на українських територіях). Вво-
дилася нова система державної звітності, нерозрив-
ними ланками якої були єдність бюджету та єдність 
каси. Такі трансформації передбачали становлення 
й розвиток попереднього контролю. Однак створе-
не Міністерство фінансів не підтримувало розвиток 
останнього. Саме в ці роки для державних органів 
встановлювалися однакові кошториси за доходами й 
видатками, але перенесення кредиту з одного підроз-
ділу кошторису в інший заборонялося. Отже, можна 
стверджувати, що у цей період увага фокусувалась 
на реалізації принципу цільового використання коштів 
бюджету, що посилювало роль фінансового контролю.

Організаційні перетворення у сфері фінансового 
контролю привели до прийняття нормативно-пра-
вового акта, яким став Закон «Установа державно-
го контролю» (1892 р.). Це був консолідований акт 
раніше виданих постанов про фінансовий контроль, 
яким встановлювалися повноваження центральних 
та місцевих установ контролю. Структура Держав-
ного контролю складалася з центральних і місце-
вих органів, сформованих за галузевим принципом. 
Центральні ревізійні установи складалися з департа-
ментів цивільної, військової та морської, залізничної, 
кредитної звітності. Місцевими установами держав-
ного контролю були контрольні палати й спеціальні 
місцеві установи контролю за казенними залізниця-
ми, в комерційних портах тощо. Статус Державного 
контролера прирівнювався до статусу міністра [2].

Зміни в політичній обстановці після лютневої ре-
волюції 1917 р. стали передумовою розвитку держав-
ного фінансового контролю в Україні. Вже у березні 
зазначеного періоду створюється Тимчасовий уряд 
з вертикальною організаційною основою на кшталт 
уряду Російської імперії. Як наслідок, у губерніях, по-
вітах і волостях починають функціонувати відповідні 
контрольні палати державного контролю.

Становлення фінансового контролю у радянський 
період можна датувати 1918 р., коли було створено 

Народний комісаріат державного контролю. Політич-
на ситуація у державі та нестача фінансових ресурсів 
сформували передумови для посилення ролі інститу-
ту контролю. Як наслідок, у 1919 р. прийнято Декрет 
«Про державний контроль». З цього періоду держав-
ний контроль отримував досить суттєві повноважен-
ня. Перевіркам підлягали не тільки виконавчі органи 
влади, але й інші радянські організаційні структури.

Офіційною датою створення радянських орга-
нів фінансового контролю вважається 23 жовтня 
1923 р., коли була прийнята Постанова ВЦВК і РНК 
в системі Наркомфіну СРСР щодо створення радян-
ських органів фінансового контролю, де, крім іншого, 
передбачалося створення Фінансово-контрольного 
управління з апаратом на місцях. Положення про 
Фінансово-контрольне управління було затверджено 
Наркомфіном СРСР і НК РСІ 21 грудня 1923 р.

Фінансовий контроль за положеннями Консти-
туції СРСР (стаття 9) мали здійснювати всі органи 
виконавчої влади й державного управління, а саме 
Верховна Рада СРСР, Рада Міністрів СРСР, Комітет 
народного контролю, Міністерство фінансів СРСР, 
Держбанк СРСР, Стройбанк СРСР, фінансові відді-
ли та управління місцевих Рад народних депутатів. 
Таке широке коло контрольних органів приводило до 
нарощення кількості перевірок, дублювання функції 
та збільшення документообігу.

У радянській науці поняття «фінансовий контр-
оль» визначалося як діяльність спеціальних інститу-
тів державного контролю [18].

В юридичному довіднику того часу фінансовий 
контроль тлумачився як «контроль за законністю і 
доцільністю всіх дій і заходів, що проводяться в про-
цесі планового збирання, розподілу та використання 
державних коштів» [12].

Після прийняття суверенітету Україною у 1992 р. 
Верховна Рада отримала повноваження щодо здій-
снення контролю за ходом виконання загально-
державних програм та затвердження звіту про ви-
конання, державного бюджету та внесення змін до 
державного бюджету.

Від розбудови незалежної демократичної держа-
ви в Україні створено контрольну систему, яка по-
вністю відповідає рекомендованим Лімською декла-
рацією керівних принципів контролю рекомендаціям. 
Україна як активний член INTOSAI реалізує норми 
стандартів аудиту державних фінансів у діяльності 
зовнішнього (вищого) органу, який підзвітний парла-
менту, а саме Рахунковій палаті України [11].

Висновки. Підбиваючи підсумок, маємо зазна-
чити, що фінансовий контроль держав у стародавні 
часи не був розвинений, але об’єктивні передумови 
розвитку суспільно-економічних відносин стали при-
чиною створення державних контролюючих органів 
з певними контрольними функціями. Їх повноважен-
ня визначалися колом завдань, які ставилися перед 
владними (керуючими) структурами.

До початку ХХ ст. межі між державним фінансо-
вим контролем і бюджетним контролем були розмиті 
як у практичному, так і в теоретичному сенсі.

За роки СРСР організаційна система фінансо-
вого контролю була трансформована з огляду на 
завдання, визначені партійним керівництвом кра-
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їни. Характерною рисою її функціонування стало 
функціонування різних за формою організації ла-
нок державного фінансового контролю. Одночас-
но функціонували системи органів партійного, на-
родного, а також громадського контролю у складі 
профспілкових і кооперативних організацій. Щодо 
цього слід зауважити, що суб’єкти, форми й методи 
державного контролю багато в чому визначалися 
політичним режимом держави, тому в умовах одно-
партійної системи переважаючою формою контролю 
був саме партійний контроль, який поглинав усі інші 
види контролю. На розвиток фінансового контролю 
радянського періоду досить суттєво вплинуло залу-
чення широких мас до контрольної діяльності.

Нині в Україні створено контрольну систему, яка по-
вністю відповідає рекомендованим Лімською деклара-
цією керівних принципів контролю рекомендаціям та 
реалізує норми стандартів аудиту державних фінансів 
у діяльності зовнішнього (вищого) органу, який підзвіт-
ний парламенту, а саме Рахунковій палаті України.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ІНВЕСТИЦІЙ, НЕОБХІДНИХ  
ДЛЯ ПОКРИТТЯ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ  
ЗА РАХУНОК НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

DETERMINATION OF THE AMOUNT OF INVESTMENT  
NEEDED TO COVER THE BUDGET DEFICIT  
THROUGH INDIRECT TAXATION
У статті автором запропоновано рішення проблеми з дефіцитом бюджету України, що з’явилась вна-

слідок кризи, викликаної коронавірусним захворюванням COVID-19. Воно полягає у визначенні необхідного 
розміру іноземних інвестицій, залучення яких дасть змогу через непряме оподаткування покрити недо-
статність коштів у бюджеті України. При цьому використовується концепція мультиплікатора Кейнса з 
її модифікацією задля введення елементу непрямого оподаткування. Визначено коефіцієнт трансформації 
інвестицій у надходження до бюджету у вигляді податку на додану вартість. Також відображено проблему 
невикористання коштів, наданих міжнародними фінансовими інститутами, та запропоновано розширен-
ня й відновлення співпраці з низкою таких суб’єктів задля отримання вигідних умов фінансування.

Ключові слова: мультиплікатор, мультиплікатор Кейнса, міжнародні фінансові інститути, дефіцит 
бюджету, непрямі податки, іноземні інвестиції.

В статье автором предложено решение проблемы с дефицитом бюджета Украины, которая возникла 
вследствие кризиса, вызванного коронавирусным заболеванием COVID-19. Оно заключается в определе-
нии необходимого размера иностранных инвестиций, привлечение которых позволит через косвенное 
налогообложение покрыть недостаточность средств в бюджете Украины. При этом используется кон-
цепция мультипликатора Кейнса с ее модификацией с целью введения элемента косвенного налогоо-
бложения. Определен коэффициент трансформации инвестиций в поступления в бюджет в виде налога 
на добавленную стоимость. Также отображена проблема неиспользования средств, предоставленных 
международными финансовыми институтами, и предложены расширение и восстановление сотрудниче-
ства с рядом таких субъектов с целью получения выгодных условий финансирования.

Ключевые слова: мультипликатор, мультипликатор Кейнса, международные финансовые институ-
ты, дефицит бюджета, косвенные налоги, иностранные инвестиции.

The author of article proposes an approximate model for calculating the number of potential investments that 
could create tax liabilities from indirect taxes, needed to cover the increased deficit of the State Budget of Ukraine in 
2020, which arose due to the economic and medical crisis caused by the coronavirus pandemic COVID-19 and re-
strictive measures which were taken to curb the spread of the disease. The proposed model determines the required 
amount of investment of international financial institutions in the economy of Ukraine, which can create the required 
amount of tax liabilities from indirect taxes, including value-added tax, which should cover the budget deficit in 2020. 
To calculate the required amount of needed investments, the author used the concept of the Keynesian multiplier – 
geometric progression, which shows redistribution of investment into rising of national income and savings, with its 
subsequent modification which include insertion into the calculations the element of indirect taxation – value-added 
tax. In the following, a coefficient can be determined, which indicates what share of foreign investment is transformed 
into budget revenues in the form of value-added tax. Using this indicator, the author calculates the approximate 
amount of foreign investment required by the country to fully cover the budget deficit, due to indirect taxation. It 
contains comparison of the number of investments received by Ukraine and neighboring countries, as well as re-
flects the problem of non-use of funds by Ukrainian authorities which provided by international financial institutions, 
including the World Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the European Investment Bank 
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for projects and calculates the use of such funds. The author proposes to expand and/or resume cooperation with 
several international financial institutions and provides a list of such entities that have significant credit potential and 
partnership with them can enable Ukraine to use it to obtain financing on favorable terms and to cover Ukraine’s 
budget deficit through conversion of investment of international financial institutions into tax revenue.

Keywords: multiplier, Keynesian multiplier, international financial institutions, budget deficit, indirect taxes, for-
eign investments.

Постановка проблеми. В умовах нової еконо-
мічної кризи, спричиненої коронавірусом COVID-19, 
дефіцит державного бюджету України було збільше-
но до 298 мільярдів гривень [1]. При цьому частка 
зношених основних фондів в економіці країни є дуже 
високою. У зв’язку з цим виникає потреба залучен-
ня додаткових інвестицій. Джерелом таких інвес-
тицій могли стати міжнародні фінансові інститути, 
членами яких є Україна, зокрема ЄБРР, ЄІБ, Чорно-
морський банк, Світовий банк, з якими Україна мо-
гла би розпочати або відновити співпрацю, зокрема 
Ісламський банк розвитку, Азійський банк розвитку, 
Азійський банк інфраструктурних інвестицій, Євра-
зійський банк розвитку. Актуальність дослідження 
підтверджує гостра нестача коштів у держави для 
боротьби з наслідками ситуації, яка склалася вна-
слідок поширення коронавірусної інфекції.

Для визначення потенціалу росту оподатку-
вання за рахунок інвестицій міжнародних фінан-
сових інститутів варто використати інвестиційний 
мультиплікатор, теорію якого сформулював Джон 
Мейнард Кейнс. Цей показник є чисельним коефі-
цієнтом, який визначає, у скільки разів зміняться 
національний дохід та обсяг виробництва за ін-
вестування коштів; це спричиняється додатковими 
надходженнями коштів домогосподарствам через 
робочі місця та, як наслідок, стимулюванням по-
питу. Водночас ростуть податкові надходження, 
оскільки оподаткування в Україні знаходиться на 
багатьох етапах перерозподілу коштів як прямих і 
непрямих податків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Мультиплікатор Кейнса досліджували вітчизняні та 
іноземні вчені, такі як Ю.І. Паршин, О.І. Котигорош-
ко, О.М. Одінцов, Себастьєн Чарльз, Тобіас Цвік, 
Клод Гнос.

Зокрема, Ю.І. Паршин досліджував те, як вико-
ристання мультиплікатора дає змогу зробити ви-
сновки накопичення потужностей виробництва та 
моніторинг попиту й пропозиції на товари та послуги 
[2]. О.І. Котигорошко досліджує вплив інвестицій на 
динаміку національного доходу [3]. Клод Гнос дослі-
джував переваги та недоліки використання моделі 
мультиплікатора Кейнса [4].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак у своїх роботах вони пе-
реважно свою увагу зосереджували на теоретичному 
опису цієї концепції, аналізуючи обсяги заощаджень. 
Новизною нашої роботи є те, що автор йде від зво-
ротного й замість визначення обсягу інвестицій, які 
можуть генерувати заощадження, розраховує, скіль-
ки податкових зобов’язань здатне згенерувати спо-
живання, адже на кожному етапі споживання коштів 
виникає податкове зобов’язання. У роботі ми ана-
лізуємо податкові зобов’язання лише від непрямих 
податків, тобто на споживання, а надходження від 

непрямих податків займає значну частку у загальній 
структурі доходів до бюджету.

Зокрема, у 2019 році питома вага у загальній сумі 
доходів державного бюджету податку на додану вар-
тість становила 37,9%, а акцизного податку – 12,4%. 
Значний розмір цієї частки свідчить про системну 
значущість цього джерела доходу [5, с. 15].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є виявлення обсягу інвести-
цій, які б змогли сформувати необхідний для покрит-
тя дефіциту бюджету розмір податкових зобов’язань.

Виклад основного матеріалу дослідження. Че-
рез падіння економічної активності, обсягів світової 
та внутрішньої торгівлі, а також економічної невизна-
ченості значна частина секторів економіки (навіть та, 
щодо якої не було застосовано обмежень у межах 
карантинних заходів) отримує збитки, тому гаран-
тувати, що отримані інвестиції трансформуються у 
прибуток, неможливо. Водночас можна припустити, 
що отримані інвестиції будуть стимулювати спожи-
вання, що, зрештою, буде базою оподаткування, зо-
крема, для ПДВ.

Мультиплікатор Кейнса є коефіцієнтом, який 
обернено пропорційний величині максимальної 
схильності до заощаджень та зазначає, наскільки 
це може обмежувати ріст споживання, оскільки по-
чаткові інвестиції частково йдуть на заощадження, а 
решта – на споживання.

У процесі перерозподілу цей алгоритм повторю-
ється на кожному кроці із подальшим зменшенням 
суми, поки вона повністю не перетвориться на за-
ощадження. Цей процес має вигляд геометричної 
прогресії, сума якої вказує на те, який обсяг націо-
нального доходу сформує разова інвестиція. Еле-
ментами цієї прогресії є сума початкової інвестиції 
та показник схильності до заощаджень. Вона має 
такий вигляд:

M i
s

�
�� �
1

1
,

де M – мультиплікатор Кейнса; i – сума інвести-
цій; s – схильність до споживання.

Таким чином, маючи розміри першочергової 
інвестиції, можемо визначити приблизний рівень 
зростання національного доходу та оцінити користь 
залучених коштів, що за рахунок росту доходів спри-
чинить стимулювання споживання та, як наслідок, 
ріст валового внутрішнього продукту. Пропонуємо 
використати цей механізм задля визначення по-
тенціалу податкових надходжень під час залучення 
іноземних інвестицій. Зокрема, можна визначити, як 
впливає залучення іноземних інвестицій, в тому чис-
лі від міжнародних фінансових інститутів, на доходи 
бюджету України. Для цього потрібно використати 
актуальні ставки податків на споживання (непрямих 
податків). Зазначимо, що той факт, що для розрахун-
ків у цій моделі не братимуться до уваги прямі по-
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датки, дає змогу припустити, що визначений обсяг 
інвестицій буде більшим та допоможе покрити дефі-
цит бюджету навіть за погіршення сценарію розвитку 
економіки України протягом 2020 року.

Отже, для складання моделі потрібно видозмі-
нити спосіб розрахунку мультиплікатора Кейнса та 
врахувати додатково ставки непрямих податків, а 
саме ПДВ на кожному етапі перерозподілу інвести-
цій. Для цього визначимо актуальні податкові ставки, 
зокрема податку на додану вартість, який є найбіль-
шим податковим джерелом надходжень до бюджету 
України, становлячи 20% [6].

Відповідно, визначимо формулу мультиплікато-
ра, який вказує на збільшення обсягів надходжень 
до бюджету непрямих податків під час надходження 
інвестицій. Припустимо, що з кожної гривні зовнішніх 
інвестицій на кожному етапі перерозподілу коштів 
відраховується п’ята частина до бюджету у вигляді 
податкового зобов’язання з ПДВ до повної транс-
формації частини коштів у заощадження. Тоді з ура-
хуванням вищезазначеного можна приблизно визна-
чити, який рівень інвестицій потрібен для покриття 
бюджетного дефіциту за допомогою збільшення по-
даткових зобов’язань.

Відповідно до редакції бюджету України на 
2020 рік від 18 лютого 2020 року граничний дефіцит 
становить 298 мільярдів гривень, тому з огляду на 
цей показник та мультиплікатор Кейнса можна оціни-
ти необхідний обсяг інвестицій міжнародних фінан-
сових інститутів та інших інвесторів.

Для цього проведемо розрахунки відповідно до 
формули мультиплікатора Кейнса, враховуючи те, 
що на кожному етапі споживання товарів та послуг 
виникає податкове зобов’язання щодо сплати подат-
ку на додану вартість.

Необхідним для розрахунків є показник спожи-
вання в Україні. Згідно з даними Світового банку рі-
вень кінцевого споживання в Україні за 3 роки (2016, 
2017, 2018 роки) становить у середньому 87,59%. 
Відповідно до цих даних ми розрахуємо обсяг подат-
кових надходжень.

Відповідно до цього проаналізуємо обсяги отри-
маних податкових зобов’язань на прикладі прохо-
дження етапів перерозподілу однієї гривні. Згідно з 
мультиплікатором Кейнса коефіцієнт збільшення до-
ходу з інвестицій в 1 гривню становитиме:

Дод. дохід = 1*1/(1-0,8759) = 8,058.
Це і є показником коефіцієнта Кейнса для Укра-

їни та означає, що одна гривня іноземних інвести-
цій трансформується у 8,058 гривень національного 
доходу. Однак додатково потрібно врахувати сплату 
на кожному етапі податку на додану вартість. Для 
цього ми за кожної ітерації зменшуємо суму коштів, 
доступних для споживання, на розмір податкових 
зобов’язань. Тоді цей коефіцієнт зменшується та 
становитиме 3,51.

Визначивши суму податкових зобов’язань щодо 
ПДВ (ставка 20%), ми можемо обчислити частку 
суми ПДВ, сплаченої під час перерозподілу почат-
кової інвестиції. Вона становить 0,56 від початкової 
суми інвестицій. Це означає, що з кожної гривні ін-
вестицій формується податкове зобов’язання у роз-
мірі 56 копійок.

Враховуючи вищезазначені параметри, можемо 
оцінити приблизний рівень інвестицій, необхідних 
економіці країни для покриття бюджетного дефіци-
ту за рахунок податкових зобов’язань. Для цього 
візьмемо розмір дефіциту бюджету, який становить 
298 мільярдів гривень, та розглядатимемо його як 
розмір потенційних податкових зобов’язань. У тако-
му разі, використовуючи вищезазначений коефіцієнт 
ПДВ, ми визначимо розмір необхідних інвестицій. Він 
становитиме 298/0,56 = 532,14 мільярди гривень, у 
перерахунку на долар США за курсом станом на 
30 травня 2020 року він становитиме 19,78 мільярди 
доларів США.

Цей обсяг інвестицій є значим з огляду на те, що 
за всю історію співпраці України з міжнародними фі-
нансовими інститутами сумарний обсяг інвестицій, 
зроблених ними в Україну, становить 53,95 млрд. дол. 
США станом на квітень 2020 року [7; 8; 9].

Варто зазначити, що такий обсяг інвестицій не є 
значним у контексті порівняння з країнами-сусідами 
України. Так, Угорщина та Польща лише від Євро-
пейського інвестиційного банку за 1991–2019 роки 
отримали близько 22 та 74 мільярдів євро інвестицій 
відповідно, тоді як Україна – лише 6 мільярдів євро, 
що свідчить про невикористання потенціалу залу-
чення коштів від міжнародних фінансових інститутів 
з боку української влади та бізнесу.

У зв’язку з цим Україні необхідно розширювати та/
або відновлювати співпрацю з міжнародними партне-
рами, такими як Азійський банк розвитку, Ісламський 
банк розвитку, Азійський банк інфраструктурних інвес-
тицій, Євразійський банку розвитку, Північний інвести-
ційний банк. Вони є потужними фінансовими інститу-
тами, які здійснюють фінансування проєктів на суму 
понад 30 мільярдів доларів США на рік [10–15].

Варто зазначити, що навіть у співпраці з інститу-
тами-партнерами ми не використовуємо весь потен-
ціал. Так, з погоджених та виділених кредитів по дер-
жавних проєктах зі Світовим банком, ЄБРР та ЄІБ 
було вибрано та використано лише 2,7 млрд. євро, 
що складає 35% [16].

Висновки. Отже, збільшення обсягу залучених 
інвестицій та реалізація різноманітних інвестицій-
них проєктів на території України сприятимуть вирі-
шенню багатьох економічних проблем. Зокрема, це 
спричинить ріст податкових надходжень до бюджету 
України, що вирішить проблему з бюджетним де-
фіцитом та сприятиме зростанню якості виконання 
державних функцій, зокрема соціального захисту на-
селення та протидії поширенню COVID-19. Для того 
щоби повністю покрити дефіцит бюджету, лише за 
рахунок збільшення податкових відрахувань з ПДВ 
необхідно залучити щонайменше 19,78 млрд. дол. 
інвестицій міжнародних фінансових інститутів.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЕТАПИ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ В ПРОЦЕСІ 
КРЕАЦІЇ ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

CONCEPTUAL STAGES OF ACCOUNTING METHODS  
IN THE PROCESS OF CREATING THE COST  
OF CONSTRUCTION ENTERPRISES
У статті узагальнено концепції, на яких ґрунтуються наявні методики креації вартості підприємства. 

Розкрито чотири методики визначення та відображення в системі бухгалтерського обліку власності 
за вартістю чистих активів. Методика креації вартості може об’єднувати п’ять концептуально-гіпо-
тетичних етапів, таких як мета процесу креації вартості; вибір облікового механізму креації вартості; 
оцінювання показників власності; врахування специфічних особливостей будівництва; аналіз, вибір та ви-
користання підходів до оцінювання з урахуванням факторів впливу та умов господарської діяльності на 
процес креації. Виділено основні облікові механізми процесу креації вартості, розкрито їх сутність, алго-
ритми розрахунку вартості та сферу застосування кожного з них. Виділені облікові механізми процесу 
креації вартості дають змогу використовувати їх за тих чи інших обставин на різних етапах життєвого 
циклу підприємства як окремо кожен, так і декілька разом. Запропоновано напрями подальших досліджень.

Ключові слова: креація вартості підприємства, вартість активів, облік, методи оцінювання.

В статье обобщены концепции, на которых основываются существующие методики креации стои-
мости предприятия. Раскрыты четыре методики определения и отражения в системе бухгалтерского 
учета собственности по стоимости чистых активов. Методика креации стоимости может объединять 
пять концептуально-гипотетических этапов, таких как цель процесса креации стоимости; выбор учет-
ного механизма креации стоимости; оценивание показателей собственности; учет специфических осо-
бенностей строительства; анализ, выбор и использование подходов к оцениванию с учетом факторов 
влияния и условий хозяйственной деятельности на процесс креации. Выделены основные учетные меха-
низмы процесса креации стоимости, раскрыты их сущность, алгоритмы расчета стоимости и область 
применения каждого из них. Выделенные учетные механизмы процесса креации стоимости позволяют 
использовать их при тех или иных обстоятельствах на разных этапах жизненного цикла предприятия 
как отдельно каждый, так и несколько вместе. Предложены направления дальнейших исследований.

Ключевые слова: креация стоимости предприятия, стоимость активов, учет, методы оценивания.

The relevance of this study is determined by the fact that without knowing the value of the enterprise, it is impos-
sible to form a management task, to establish a system of control and accounting of these processes. In practice, 
there are no methods developed and adapted to the specifics of the construction industry to determine the value 
of the enterprise, and known accounting mechanisms based on the use of derivative balance sheets in domestic 
practice are practically not used. The purpose of this study is to highlight the theoretical and practical approaches 
to reflecting in the cost of construction companies and the processes of its creation. The article summarizes the 
concepts on which the existing methods of value creation of the enterprise are based. Four methods of determining 
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and reflecting in the accounting system of ownership at the value of net assets are revealed. The method of value 
creation can combine five conceptual and hypothetical stages: the purpose of the process of value creation; choice 
of accounting mechanism for value creation; assessment of ownership indicators; taking into account the specific 
features of construction; analysis, selection and use of approaches to evaluation taking into account the factors of 
influence and conditions of economic activity on the creation process. The author highlights the main accounting 
mechanisms of the value creation process: integration of partial indicators – accounting aggregation; conditional 
sale of assets and satisfaction of liabilities; the difference between discounted income and expenses; accounting 
mechanism of capitalization; liquidation method. The essence of these mechanisms, algorithms for calculating the 
cost and scope of each of them are revealed. Dedicated accounting mechanisms of the process of value creation 
allow them to be used in certain circumstances at different stages of the life cycle of the enterprise, both individu-
ally and several. The developed methodology at the studied enterprises has shown its effectiveness and received 
approval from practitioners, due to its complexity, which allows you to choose the necessary method and take into 
account the main factors influencing the value of the enterprise. The choice of a specific method and its justification 
should be reflected in the Order on the accounting policy of the enterprise.

Keywords: enterprise value creation, asset value, accounting, valuation methods.

Постановка проблеми. Економіка підприємства 
визначається його власністю, тому від того, наскіль-
ки точно вона виражена й оцінена, залежать по-
казник потужності підприємства, перспективи його 
розвитку, ефективність перетворення ресурсів. Без 
розуміння точної або наближеної вартості господар-
ської одиниці неможливо ефективно організувати 
систему його управління. Очевидно, що без точного 
знання вартості підприємства неможливо сформува-
ти завдання управління, налагодити систему контр-
олю та облікового відображення означених процесів.

Основна проблема полягає в тому, що на практи-
ці не існує розроблених та адаптованих до особли-
востей будівельної галузі методик визначення вар-
тості підприємства, а відомі бухгалтерські механізми, 
які базуються на використанні похідних балансових 
звітів, у вітчизняній практиці практично не викорис-
товуються. Хоча в цьому питанні світова облікова 
практика характеризується широким представлен-
ням похідних балансових звітів (їхнє складання та 
аналіз отриманих даних) у разі реорганізації та про-
дажу підприємства, організації контрольних функцій 
всередині підприємства та в процесі його аудиту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мі питання відображення в системі бухгалтерського 
обліку власності та вартості активів знайшли своє 
відображення в роботах Е. Хендріксена, М. Ван Бре-
да, Е. Шмаленбаха, А. Сміта, Д. Хікса, Ф. Модельяні, 
М. Міллера, Е. Хелферта, Г. Харрісона.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Огляд наукових публікацій пока-
зав, що питання обліку креації вартості підприємств 
у сфері будівництва є недостатньо висвітленими та 
потребують подальших наукових досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є висвітлення теоретичних 
та практичних підходів до відображення в обліку вар-
тості будівельних підприємств та процесів її креації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У процесі дослідження нами детально розглянуто 
різновекторні концепції, на яких тією чи іншою мірою 
ґрунтуються наявні методики креації вартості підпри-
ємства. Зокрема, слід виділити такі концепції:

– концепція чистих активів (сформованих за до-
помогою грошових потоків) Е. Хендріксена та М. Ван 
Бреда [4];

– концепція повної величини безгрошового при-
бутку Е. Шмаленбаха [6];

– концепція економічного прибутку під автор-
ством А. Сміта [2];

– концепція формування прибутку у взаємо-
зв’язку зі зміною добробуту Д. Хікса [5];

– концепція ринкової вартості в різних варіантах 
(основоположниками є Ф. Модельяні та М. Міллер) [1];

– концепція інвестиційної вартості Е. Хелферта 
та Г. Харрісона [3];

– концепція ліквідаційної вартості, використо-
вуваної у значній кількості праць, що базується на 
принципі припинення діяльності підприємства;

– концепція страхової вартості, базованої на тео-
рії відтворення (використовується страховими орга-
нізаціями).

Вивчення основних праць щодо відображення в 
системі обліку власності підприємств житлового бу-
дівництва та процесу її креації дає змогу стверджу-
вати, що нині як у теорії, так і на практиці викорис-
товуються поодинокі елементи цієї системи, проте 
досі не сформовано облікову модель власності й не 
розроблено цілісну концепцію креаційного процесу.

Серед невеликої кількості праць з теми дослі-
дження та її облікової інтерпретації слід виділити гі-
потезу, висунуту Е. Хендріксеном та М. Ван Бреда [4] 
щодо використання чотирьох методик визначення та 
відображення в системі бухгалтерського обліку влас-
ності за вартістю чистих активів. Для зручності вони 
представлені нами у вигляді математичних виразів.

Методика 1.

VN DO залученого капітанемонетарних активів монетарних активів� � ллу.�
де VNнемонетарних активів  – вартість надходження не-

монетарних активів; DOмонетарних активів  – дисконтована 
оцінка монетарних активів; залученого капіталу∑  – 
сума залученого капіталу.

Методика 2.
( ціна реалізації активу ціна реалізації активу

ціна реалі
1 2
� �� �

�� ззації n го активу КЗ
n

� �� � ,

де ціна реалізації активу ціна реалізації активу ціна реаліза
1 2
� �� �� цції n го активу

n

�� 
ціна реалізації активу ціна реалізації активу ціна реаліза

1 2
� �� �� цції n го активу

n

��  – ціна реалізації акти-

вів; КЗ – кредиторська заборгованість.
Методика 3.

� � �(1 2КV КV nKVчисті надходження чисті надходження чисті надходженння ) ,
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де 1 2КV КV nKV, ,  – капіталізація вартості чистих 
надходжень.

Методика 4.
RC Ap

o

� � ,

де RCp  – поточні ринкові ціни; A
o
∑  – сума акцій 

в обігу.
У значній частині облікової літератури вислов-

лена пропозиція щодо оцінювання та відображення 
власності за сучасною вартістю чи вартістю відтво-
рення на момент складання балансу. Найбільшого 
поширення в цьому аспекті набула теорія німецького 
вченого Ф. Шмідта, що є автором органічної балан-
сової теорії [7]. Цю теорію можна представити у ви-
гляді такого математичного виразу:

VP
CF

i n
�

�( )1
, (1)

де VP  – поточна вартість; CF  – грошові потоки; 
n  – кількість років; i  – ставка дисконту, вільна від 
ризику.

На практиці сума річного прибутку завжди різна, 
тому формула матиме такий вигляд:

VP
CF

r

CF

r

CF

r

CF

r
n
n

�
�

�
�

�
�

� �
�

1
1

2
2

3
31 1 1 1( ) ( ) ( )
...

( )
,    (2)

де n  – кількість років; r  – коефіцієнт зміни гро-
шових потоків у часі.

Таким чином, спираючись на результати здійсне-
ного дослідження, можемо зробити такі висновки:

1) найбільш поширеними методами оцінювання 
підприємств є метод ринкової оцінки та оцінки за ре-
альною чи внутрішньою вартістю підприємства;

2) ринкова вартість оцінюється за ціною можли-
вого росту (зниження) майбутніх доходів порівняно з 
їх поточним рівнем;

3) внутрішня вартість оцінюється за чистими ак-
тивами або дисконтованими чистими грошовими по-
токами.

Враховуючи вищевикладені дослідження, вва-
жаємо, що загалом методика креації вартості може 
об’єднувати п’ять таких концептуально-гіпотетичних 
етапів:

– мета процесу креації вартості;
– вибір облікового механізму креації вартості;
– оцінювання показників власності;
– врахування специфічних особливостей будів-

ництва;
– аналіз, вибір та використання підходів до оці-

нювання з урахуванням факторів впливу та умов гос-
подарської діяльності на процес креації.

Перший етап є базовим для визначення враху-
вання умов, які мають місце в діяльності підприєм-
ства «тут і сьогодні», тобто, спираючись на висунуту 
гіпотезу щодо поділу методики креації вартості на 
елементи, можемо стверджувати, що залежно від 
поставленої мети процесу креації змінюватимуться 
методи обліку.

1) Облікова вартість – консервативний метод – 
використання бухгалтерського балансового методу.

2) Ринкова вартість:
– визначення ринкової вартості підприємства – 

методика похідних балансів, ринкової капіталізації;

– прогнозування ринкової вартості підприєм-
ства – методика прогнозних балансів;

– доходи підприємства – методика дисконтуван-
ня грошових потоків.

3) Вартість залишкового капіталу – методика 
вхідних, проміжних та заключних звітів.

Другий етап методики передбачає вибір та ви-
користання найбільш прийнятного облікового ме-
ханізму креації з обов’язковим дотриманням таких 
принципів:

– використання як базового принципу функціону-
вання підприємства у взаємодії з іншими принципами;

– визначення основної мети креації (облікова, 
ринкова, прогнозна);

– визначення та врахування особливостей жит-
лового будівництва;

– визначення та врахування показників власнос-
ті (ринкові чисті активи, ринкові чисті пасиви, про-
гнозні чисті активи, прогнозні чисті пасиви).

Таким чином, враховуючи як базові вищезазначе-
ні принципи, виділяємо основні облікові механізми 
процесу креації вартості (табл. 1).

Описані у табл. 1 облікові механізми процесу кре-
ації вартості дають змогу їх використовувати за тих чи 
інших обставин на різних етапах життєвого циклу під-
приємства як окремо кожен, так і декілька разом. Вибір 
конкретного методу та його обґрунтування доцільно ві-
добразити у Наказі про облікову політику підприємства.

На третьому етапі процесу необхідно оцінити по-
казники власності, а саме чисті активи, чисті паси-
ви, чистий дисконтований прибуток та капіталізацію. 
Проте якщо чисті активи обчислити не важко (різниця 
між активами та відповідними зобов’язаннями), то з 
чистими пасивами ситуація дещо складніше, оскіль-
ки вони характеризують джерела, які залишилися 
після погашення зобов’язань перед кредиторами чи 
власниками з урахуванням реальної ситуації (цін, 
можливостей для реалізації тощо). Саме врахування 
зазначених факторів ускладнює процес оцінювання 
чистих пасивів підприємства.

Четвертий етап призначений для відображення 
особливостей будівельного підприємства в системі 
обліку за допомогою корегування вартості. Найбільш 
прийнятними у цьому аспекті вважаємо методи коре-
гування за даними експертної оцінки впливу факто-
рів. При цьому корегувальні процедури можуть бути 
повними, частковими або може виникнути ситуація, 
коли взагалі неможливо здійснити корегування.

На заключному етапі здійснюються аналіз наявних 
методик оцінювання, вибір найбільш прийнятної для 
конкретного будівельного підприємства та використан-
ня вибраної методики для розрахунку вартості. Серед 
найбільш використовуваних методів слід виділити:

– балансовий (порівняльний метод або з ураху-
ванням ринкових цін та основних факторів впливу);

– прогнозний метод з використанням ринкових цін;
– ліквідаційний метод (з використанням умовних 

цін чи цін реальної реалізації);
– дохідний метод (у гіпотетичних цінах або у 

співвідношенні із середньою ринковою ставкою до-
хідності).

Слід зазначити, що запропонована облікова ме-
тодика була апробована на низці підприємств жит-
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лового будівництва, зокрема ТзОВ «Домобудівник», 
ТзОВ «Куличівка», ПП «Інвест-Родина».

Висновки. За результатами проведеного дослі-
дження можемо зробити такі висновки. Розроблена 
методика на досліджуваних підприємствах показа-
ла свою ефективність та отримала схвалення від 
практиків через свою комплексність, що дає змогу 
вибрати необхідний метод та найповніше врахову-
вати основні фактори впливу на вартість підпри-
ємства. Основними перевагами методики є мож-
ливість обґрунтування та систематизації облікових 
методів визначення вартості підприємства залежно 
від поставленої мети, облікового механізму визна-
чення вартості, отриманих показників власності та 
використаних конкретних методичних підходів до 
оцінювання.
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Таблиця 1
Облікові механізми процесу креації вартості

Зміст методу Сутність методу Алгоритм розрахунку Сфера 
застосування

Інтеграція 
часткових 
показників 
(облікове 
агрегування)

Об’єднання окремих 
одиниць в єдиний 
показник.

вартість чистих активів А З� ��� ,  
де Ап� � – сума активів; З о� � – сума зобов’язань.

Для визначення 
чистих активів з 
використанням 
облікових, 
прогнозних звітів.

Умовна реалізація 
активів та 
задоволення 
зобов’язань 

Дезагрегування (поділ 
цілого на частини) 
власності в ринковій 
чи прогнозній оцінці 
на складові частини.

V ZK PK DK RK VK NK� � � � �( ) , де ZK PK( )  –  
зареєстрований (пайовий) капітал; DK  – 
додатковий капітал; RK  – резервний капітал; 
VK  – вилучений капітал; NK  – неоплачений 
капітал.

В системі похідних 
балансових звітів, 
а саме нульових, 
органічних, 
актуарних.

Різниця між 
дисконтова ними 
доходами та 
витратами

– Зведення 
різночасових потоків 
до одного періоду;
– вимірювання 
облікових надходжень 
та видатків грошових 
ресурсів.

CF CIF COF� � , де CF  – грошові потоки; CIF
(cash inflows) – грошові надходження; COF
(cash outflows) – грошові видатки.

Визначення 
вартості 
підприємства 
за дисконтова 
ними грошовими 
потоками.

Обліковий 
механізм 
капіталізації

Добуток сукупності 
акцій на їхню ринкову 
вартість.

CZ SH SH SH SH

SH SH

mv mv

n mv
n

� � � � �

� �

�( ) ( ) ...

( )

1
1

2
2

, 

де CZ  – капіталізація; SH SH SHn1 2, ,  – види 

акцій; SH SH SHmv mv mv
n1 2, ,  – ринкова вартість акцій.

Можливий для 
використання 
акціонерними 
товариствами.

Ліквідаційний 
метод

Складання попередніх 
ліквідаційних 
балансів, визначення 
залишкового капіталу 
чи суми непогашених 
зобов’язань.

Реальна реалізація активів і погашення 
зобов’язань.

За умов 
банкрутства.
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ТОКСИЧНІ АКТИВИ ТА ЇХ ОЦІНКА  
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

TOXIC ASSETS AND THEIR EVALUATION IN ACCOUNTING
У статті розглянуто проблематику визначення, ідентифікації та оцінювання для досягнення цілей 

бухгалтерського обліку токсичних активів як власності, наявність якої призводить до втрати цінності 
власного капіталу підприємства. Визначено потребу дослідження проблем, пов’язаних з визначенням 
та обліком токсичних активів не лише для фінансового сектору, але й для інших сфер економіки. До-
сліджено питання нормативного регулювання наявності та транзакцій щодо цих об’єктів, аспекти їх 
визнання серед фінансових інструментів як найбільш поширеної групи. Окреслено критерії для виявлен-
ня знецінення активів, що роблять їх проблемними для підприємств, та контрзаходи для запобігання 
таким процесам. Окреслено питання, пов’язані з оцінюванням гудвілу як потенційно токсичного активу. 
Здійснено спробу узагальнити основні види токсичних активів та методику їх оцінювання для бухгал-
терського застосування.

Ключові слова: токсичні активи, проблемні активи, знецінення, фінансові інструменти, гудвіл, спра-
ведлива вартість, професійне судження.

В статье рассмотрена проблематика определения, идентификации и оценивания для достижения це-
лей бухгалтерского учета токсичных активов как собственности, наличие которой приводит к потере 
ценности собственного капитала предприятия. Определена необходимость исследования проблем, свя-
занных с определением и учетом токсичных активов не только для финансового сектора, но и для дру-
гих сфер экономики. Исследован вопрос нормативного регулирования наличия и транзакций касательно 
этих объектов, аспекты их признания среди финансовых инструментов как наиболее распространенной 
группы. Определены критерии для выявления обесценения активов, которые делают их проблемными 
для предприятий, и контрмеры для предотвращения таких процессов. Обозначены вопросы, связанные с 
оцениванием гудвилла как потенциально токсичного актива. Предпринята попытка обобщить основные 
виды токсичных активов и методику их оценивания для бухгалтерского применения.

Ключевые слова: токсичные активы, проблемные активы, обесценивание, финансовые инструмен-
ты, гудвилл, справедливая стоимость, профессиональное суждение.

The article discusses the problems of determining, identifying as part of the resources of the enterprise (organi-
zation) and cost measurement of the size of the so-called toxic (problem) assets. Objective growth in the deprecia-
tion of capital of economic entities, significant fictitious investments and capital – all these negative manifestations 
have one of the sources of the presence of a significant mass of such assets, the presence of which leads to the loss 
of the value of the company’s equity. It was noted that the relevance of the problem of identifying, accounting and 
evaluating toxic assets is characteristic not only for institutions of the financial sector of the economy (as their main 
holders), but also for enterprises of its other sectors, in particular, the real sector. The introduction of the concept of 
“toxic (problematic) assets” in the national legal field with the aim of identifying them in all areas of economic activity 
is proposed. The issue of legal regulation of operations with toxic assets has been investigated to establish clear 
criteria to determine the asset problem. The aspects of recognition of distressed assets among financial instruments 
as their most common group are considered. Aspects of the application of IFRS in order to derecognize and com-
plicate the possibility of selling such toxic assets have been studied. The aspects of the application of testing for 
depreciation and rating as a means of preventing the “intoxication” of capital of the enterprise are studied. The role of 
professional judgment in assessing the value of distressed assets is noted. Criteria are identified for identifying asset 
impairment, making them problematic for enterprises, and countermeasures to prevent such processes. A number of 
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questions have been outlined regarding the assessment of goodwill as a potentially toxic asset, in order to prevent 
overvaluation of its value, and as a result – loss of financial stability by enterprises. An attempt has been made to 
classify the main types of toxic assets, both mediated by financial instruments and non-monetary ones, and methods 
of their assessment for accounting use.

Keywords: toxic assets, distressed assets, depreciation, financial instruments, goodwill, fair value, professional 
judgment.

Постановка проблеми. Для сучасної економіки 
беззаперечною тенденцією є постійна загроза зне-
цінення капіталів, перш за все фінансово опосеред-
кованих. За даними Банку міжнародних розрахунків 
річний обіг біржових ф’ючерсів, опціонів та інших 
деривативів склав на кінець 2019 р. 559 трлн. дол. 
[1]. Водночас обсяг світової торгівлі реальними то-
варами й послугами за той же період склав лише 
25 трлн. дол. [2] за номінального обсягу світового 
ВВП у 2019 р. у 85,8 трлн. дол.

Дослідження Я. Дамгаарда, Т. Елкьяера та Н. Йо-
хансена, присвячені з’ясуванню рівня фіктивізації 
світових капіталів, довели, що станом на 2019 р. 
частка лише прямих іноземних інвестицій у світовій 
економіці, які класифікують як фіктивні, є не мен-
шою, ніж 15 трлн. дол., або до 40% загального об-
сягу [3]. Цей загрозливий тренд лише посилюється у 
2020 р. з огляду на глобальну кризу, одним з детона-
торів якої є пандемія COVID-19.

Відображення у звітності звершеного факту 
настання фінансової неспроможності господа-
рюючого суб’єкта не може влаштовувати жодних 
її користувачів: ні інвесторів, ні будь-яких інших 
стейкхолдерів. Попередня глобальна рецесія на-
прикінці першого десятиліття ХХІ ст. висвітила (а 
скоріше, нагадала про існування) прихованого кла-
су об’єктів обліку, а саме так званих токсичних, або 
проблемних, активів. Економіка «мильної бульбаш-
ки» передбачає існування великої зони, щодо якої 
де-факто існує своєрідна практика замовчувань 
та маніпуляцій, котра фактично використовується 
для маскування глибокого розриву між позначува-
ними термінами й фактичним станом справ, тому, 
на нашу думку, зараз існує об’єктивна необхідність 
визначення та виведення цих проблемних ресурсів 
із зони замовчування.

Токсичні активи (англ. “toxic assets”) у широкому 
розумінні – це активи, які стають неліквідними вна-
слідок зникнення вторинного ринку для їх продажу. 
Вони не можуть бути продані, оскільки їх придбан-
ня часто означає гарантовану втрату коштів [4]. При 
цьому такий термін фактично не закріплений у нор-
мативному полі, будучи фактично лише описовим.

Токсичність активів є величиною відносною та 
змінною. З часом вона може як збільшуватися, так 
і зменшуватися, при цьому такі активи, як правило, 
мають складну структуру. Отже, для управління й 
контролю критично важливими є завдання ідентифі-
кації (адекватного виокремлення) об’єкта обліку та 
його достовірного оцінювання. При цьому бухгалтер-
ське оцінювання, результатом якої буде звітне пред-
ставлення, слугуватиме одним з головних інструмен-
тів для санації чи «детоксикації» бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика ідентифікації та оцінювання токсичних ак-
тивів досліджувалась переважно в закордонній на-

уковій та професійній літературі. Серед дослідників 
тематики відзначимо таких, як К. Шекспір [5], Френ-
сіс А. Лонгстафф, Бретт У. Майерс [6], Крістофер 
Л. Хаус, Ю. Масатліоглу [7]. В Україні проблематика 
токсичних активів також набула певного висвітлен-
ня, зокрема в працях таких науковців, як Л.М. Пили-
пенко [8], О.І. Тищенко [9], В.І. Міщенко [10]. Заслуго-
вує на увагу монографія С.С. Гасанова, О.О. Любіч, 
Г.П. Бортнікова та Н.Б. Страхової [11], присвячена 
проблемам виявлення потенційно небезпечних акти-
вів у фінансовому секторі та управління ними.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Питання ідентифікації токсич-
них активів та їх оцінювання певним чином висвіт-
лені в дослідженнях зазначених авторів. Проте ці 
дослідження подані в контексті діяльності банків 
та фінансових установ. Для підприємств поза фі-
нансовим сектором такі проблемні об’єкти, хоч і 
не створюють настільки масштабної загрози, як у 
банківському секторі, проте все ж таки становлять 
значний ризик ефективному господарюванню та 
адекватному формуванню фінансової звітності. Роз-
порошеність та відсутність сталого термінологічного 
апарату, відсутність напрацювань для вжиття під-
приємствами реального сектору економіки контрза-
ходів роблять, на нашу думку, цю проблему вартою 
подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є формування системного 
підходу до ідентифікації токсичних активів як об’єкта 
бухгалтерського обліку, заходів щодо їх класифікації 
та напрацювання інструментарію адекватного вар-
тісного вимірювання в полі національних та міжна-
родних облікових стандартів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сам термін «токсичні активи» був запропонований у 
2006 р., напередодні іпотечної кризи у США, фінан-
систом Анжело Мозіло. Однак не буде правильним 
думати, що раніше на існування таких об’єктів не вка-
зували інші дослідники. Ще у 1910 р. в Австро-Угорщи-
ні Павел Цьомпа зазначав, що «якщо майно склада-
ється з продуктивних активів, то такі активи являють 
собою капітал, непродуктивні активи перестають бути 
майном капіталу, капітал щезає (зазнає редукції), і ко-
лишній актив, що втратив цінність для підприємства, 
вже не повинен рахуватися на балансі» [12]. Як за-
значає у зв’язку з цим О.С. Лемішовська, «у цій тео-
рії йдеться не про активи зношені чи неліквідні, а про 
непродуктивні для конкретного підприємства активи», 
які є для нього тягарем і одночасно штучно завищу-
ють балансові показники [13]. Таким чином, вже на 
початку ХХ ст. існувало ясне усвідомлення загрози 
фіктивізації зростання активів, яке стало інструмен-
том «майстрів» креативного обліку у XXI ст.

Своєрідну проблему в проблемі становить те, 
що досі практично не існує загальновизнаної харак-
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теристики та дефініції для цих об’єктів. З’явившись 
спочатку в нормативній базі з регулювання банків-
ської справи, вони отримали багато назв, що харак-
теризують фактично один об’єкт, хоча й складний.

В нормативному полі України з 2002 до 2019 рр. 
застосовувався термін «негативно класифіковані 
активи», яким визначали, зокрема, сумнівні та без-
надійні видані кредити та фінансові зобов’язання, 
дебіторську заборгованість з високим рівнем ризику 
тощо [14]. Варто зазначити, що в актуальній редакції 
документа [15] ця норма нині не зберіглась.

Урядова Програма порятунку проблемних активів 
США характеризує ці проблемні активи як «іпотеку та 
іпотечні цінні папери, а також похідні від них інстру-
менти, які виникли або були видані до 14 березня 
2008 р.» [16]. Таким чином, у визначенні ми бачимо 
фактично не загальну характеристику предмета, а 
певні його складові частини, прив’язані до абсолют-
но конкретної ситуації. Зазначимо, що чинність про-
грами припинена восени 2010 р. Отже, очевидним 
фактом і проблемою є відсутність сталого означення 
для об’єктів, беззаперечно, шкідливих і фактично та-
ких, що можуть бути детонаторами майбутніх криз.

Ідентифікація токсичних (проблемних) активів 
може здійснюватися шляхом регулярного оціню-
вання та рейтингування. Так, у практиці поводжен-
ня з фінансовими інструментами США забезпечені 
боргові зобов’язання (Collateralized debt obligations, 
CDO) – це фінансові активи, котрі є потенційно най-
більш токсичними, які розміщуються траншами, за-
звичай поділяються на старші (70–80% випуску, під-
лягають погашенню першими, отримують найвищий 
рейтинг), середні (отримують більш низький рейтинг) 
та субординовані (зазвичай не рейтингуються) [6].

Вітчизняне нормативне поле досі не знає такої 
практики, що, напевно, пов’язано з нерозвиненіс-
тю вітчизняного ринку таких інструментів, хоча у 
2018 р. був розроблений та внесений до Верхо-
вної Ради проєкт Закону «Про рейтингування», п. 
4.1 якого передбачає визначення рейтингів щодо 
фінансових інструментів [17]. Сама система рей-
тингування в законопроєкті (зокрема, ст. 5) загалом 
подібна до американської моделі. Проте в проєкті 
не йдеться про те, яким чином присвоєння рейтин-
гу авторизованим рейтинговим агентством співко-
ординуватиметься з обліковим (і звітним) відобра-
женням таких об’єктів.

Прикладні рекомендації для обліковців щодо 
оцінювання фінансових інструментів всіх різнови-
дів містить однойменний Міжнародний стандарт 
фінансової звітності 9 [18]. Підпункт 3.2. Стандарту 
містить детальну (і досить складну) схему припи-
нення визнання фінансового інструменту. В моде-
лі, запропонованій стандартом, міститься алгоритм 
оцінювання, що передбачає послідовне покрокове 
«очищення» для того, щоби максимально усклад-
нити збут токсичних активів шляхом продажу, отже, 
недопущення фіктивізації капіталу. Покроковий ал-
горитм припинення визнання цих активів розглянуто 
у вигляді дерева рішень [18, п. B3.2.1]. Проте сам 
текст стандарту уникає прямого використання тер-
міна «токсичні активи» («погані активи», «негативно 
класифіковані активи» тощо.

Перш ніж приймати рішення про припинення ви-
знання фінансового активу, необхідно визначити, 
який конкретно об’єкт розглядається (п. 3.2.2):

– цілий фінансовий актив (або група аналогічних 
фінансових активів);

– частина фінансового активу (або частина гру-
пи аналогічних фінансових активів), що відповідає 
певним умовам.

Після ідентифікації об’єкта, визнання якого пе-
редбачається припинити, необхідно припинити ви-
знання активу тільки тоді, якщо існують такі умови 
(п. 3.2.3):

– наближається завершення терміну дії договір-
них прав на грошові потоки від фінансового активу;

– компанія передає фінансовий актив, і переда-
ча прав відповідає вимогам припинення визнання.

Таким чином ми маємо певний алгоритм дій в об-
ліку щодо проблемних фінансових активів.

Передача фінансових активів розглядається в 
Стандарті більш детально, при цьому передбачено 
здійснення таких кроків:

1) вирішити, чи був переданий актив (або його 
частина),

2) визначити, чи були передані ризики й вигоди 
від фінансового активу;

3) визначити, чи зберіг власник контроль над 
активом.

Основним шляхом до набуття активом ознак 
токсичності є його знецінення. Актив варто визнати 
знеціненим, коли існують об’єктивні свідчення появи 
втрат, пов’язаних з ним (зокрема, значні фінансові 
труднощі боржника, порушення умов контракту, мож-
ливість банкрутства, надання позичальнику посту-
пок, які в нормальних умовах були би неможливими); 
при цьому знецінення визначається з урахуванням 
наявності застави (наприклад, в іпотечній схемі).

Чи всі проблемні активи є токсичними? За відсут-
ності напрацьованого таксономічного інструментарію 
в цій сфері варто відзначити основне: будь-який актив, 
експозиція якого на балансі підприємства, здійснена 
свідомо чи несвідомо, необґрунтовано завищує його 
вартість, безпосередньо може вважатись токсичним. 
Для самої обґрунтованості вартості критерієм може 
бути професійне судження, можливо, гарантоване де-
кількома незалежними сертифікованими фахівцями 
чи навіть інституціями. Мінімум можливих дій щодо 
нього за результатом виявлення завищення вартос-
ті – це його негайна переоцінка та можливе застосу-
вання як профілактики резервування.

Загалом проблематика знецінення фінансових 
активів набуває особливої актуальності в період фі-
нансових криз. Запізніле за часом визнання втрат за 
фінансовими активами, зокрема за виданими кре-
дитами, стало зайвим підтвердженням певних вад у 
наявній системі міжнародного обліку. Запропонована 
МСФЗ 9 модель знецінення передбачає відображен-
ня очікуваних, а не вже понесених збитків як резерву. 
Стандарт вимагає, щоби компанії визнавали збитки 
відразу після первісного визнання фінансових акти-
вів і переглядали створений резерв під такі збитки на 
регулярній основі. Під час переоцінки резерву нале-
жить враховувати не тільки негативні події, що відбу-
лися фактично, але й поточні та майбутні обставини.



113

Серія: Економіка та підприємництво, 2020 р., № 3 (114) частина 2

МСФЗ 9 пропонує змішану модель оцінювання фі-
нансових інструментів, а саме за справедливою вар-
тістю і за амортизованою вартістю. Текст Стандарту 
наводить правила проведення тесту на знецінення 
фінансових активів: частина очікуваних кредитних 
втрат (протягом 12-місячного періоду) визнається за 
відношенням до всіх фінансових інструментів з мо-
менту їх первісного придбання або випуску. Потім, 
якщо має місце суттєве збільшення кредитного ри-
зику фінансового інструменту з моменту його почат-
кового придбання, можливі втрати визнаватимуться 
вже за всім періодом обігу цього активу.

Розрахунок процентного доходу буде залежати 
від того, чи є в дійсності актив знеціненим. Спо-
чатку відсоток розраховується із застосуванням 
ефективної ставки до загальної балансової вартос-
ті активу. Однак якщо актив уже розглядається як 
знецінений, то ефективна ставка застосовується 

вже щодо вартості активу за вирахуванням резер-
вів за знеціненням.

Висновок із тестування активів на знецінення 
згідно з МСФЗ 9 досить простий: будь-який актив 
(зокрема, фінансовий) вважається знеціненим, якщо 
його оцінна сума очікуваного відшкодування буде 
нижче за балансову вартість, тобто на папері бухгал-
тер визнає та відображає вартість активу більшою, 
ніж цей актив, як очікується, принесе економічних 
вигід. При цьому під процедуру знецінення, згідно з 
МСФЗ 9, не підпадають:

– фінансові активи, які обліковуються за спра-
ведливою вартістю через прибуток і збиток (їх оцінку 
за справедливою вартістю Рада з МСФЗ визнала до-
статньою, вивівши з-під можливості додаткового ви-
світлення);

– інвестиції у часткові інструменти, що облікову-
ються за справедливою вартістю через інший сукуп-

Рис. 1. Характеристика та оцінка в бухгалтерському обліку активів,  
які можна характеризувати як токсичні (проблемні)

Джерело: розроблено автором

 

Активи, опосередковані фінансовими 
інструментами 

 

Немонетарні проблемні активи 
(реальні та нематеріальні) 

- Кошти, що розміщені на рахунках у банках, 
визнаних банкрутами, таких що проходять 
процедуру ліквідації або санації. Оцінюються за 
номінальною вартістю. 
- Сумнівна та безнадійна заборгованість за 
вимогами, придбаними за операціями факторингу. 
Оцінюється за чистою реалізаційною вартістю. 
Для безнадійної дебіторської заборгованості її 
списання може здійснюватися або за методом 
прямого списання, який не передбачає 
попереднього оцінювання такої заборгованості, 
що відображається на рахунках у той же період, 
коли достовірно відомо, що рахунок не буде 
оплачений, або за методом нарахування резерву. 
- Короткострокові та поточні фінансові інвестиції 
(цінні папери, за якими сума накопиченого 
знецінення перевищує 50% від вартості їх 
придбання, тобто балансової вартості без 
урахування накопиченого знецінення та 
нарахованих доходів за ними, а також цінні 
папери на продаж і до погашення, значення 
показника ризику яких становить «0,5» і більше). 
Оцінюються за справедливою вартістю на дату 
балансу. 
- Боргові фінансові активи, які обліковуються за 
справедливою вартістю і за справедливою 
вартістю з віднесенням зміни на інший сукупний 
дохід. 
- Забезпечені боргові (іпотечні) зобов’язання, такі 
як “collateralized debt obligations” (CDO), та 
подібні їм структуровані кредитні цінні папери, 
типові для банківського сектору; оцінюються за 
справедливою або ринковою вартістю. 

-  Гудвіл, котрий оцінюється як 
перевищення ціни придбання над 
оціночною вартістю компанії, яка 
купується. 
- Основні засоби та нематеріальні 
активи, котрі оцінюються на балансі за 
залишковою вартістю, які втратили 
понад 50% ринкової вартості (для 
аналогів), або такі, щодо яких немає 
ринкової експозиції (чи навіть 
активного ринку (національного чи 
міжнародного)). 
- Запаси, котрі оцінюються на балансі 
за первісною вартістю, щодо яких 
відбулося значне зростання (понад 50% 
ринкової вартості для таких запасів чи 
аналогів), або вартість яких неможливо 
визначити на дату оцінки (відсутні 
аналоги або ринки подібних запасів). 

Активи, які можна характеризувати як токсичні (проблемні), та їх бухгалтерська оцінка 
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ний дохід (не відповідають визначенню, наведено-
му в п. п. 4.1.2 та 4.1.2A, оскільки не передбачають 
отримання коштів від контрагента).

Обмежувати коло токсичних активів одними фі-
нансовими інструментами було б неправильним. 
До проблемної категорії, на нашу думку, можна від-
нести низку реальних немонетарних активів, таких 
як реальні необоротні активи, котрі оцінюються на 
балансі за залишковою вартістю, що втратили не 
менше половини ринкової вартості (для їх анало-
гів), або такі, щодо яких немає активних ринків (на-
ціонального чи міжнародного), де можна з’ясувати 
реальну експозицію. Окремим потенційно токсичним 
об’єктом обліку варто визнати гудвіл. Історично його 
сутність відображала «добру волю» інвестора пла-
тити за цілісний бізнес-об’єкт суму, яка перевищила 
його балансову вартість, проте каменем спотикання 
завжди був саме розмір гудвілу.

Ще на межі ХІХ – ХХ ст. про повне неприйняття 
гудвілу як об’єкта обліку писав І.Ф. Шер. Класик роз-
глядав оцінену репутацію виключно як спосіб маску-
вання та перекручення балансу [19, c. 442].

Як зазначає С.А. Дзюба [20, c. 166], «гудвіл утво-
рюється одноразово тільки в момент, коли одна 
компанія купує іншу. Якщо фактична сума угоди пе-
ревищує оціночну вартість компанії, то це переви-
щення відображалося на балансі як гудвіл покупця. 
Таким чином, угода фактично фіксує гудвіл як до-
бровільну переплату з боку покупця за придбаний 
актив, що фактично дає змогу розглядати його як 
прихований збиток». Методика оцінювання вартос-
ті гудвілу за методом купівлі під час застосування 
справедливої вартості, передбачена в US GAAP 
[21], прямо залежить від здійснення професійного 
судження оцінщиків. Отже, за наявності недобрих 
намірів (некомпетентність для угод такого рівня 
варто відразу відкинути як нереальний чинник) на-
копичення невиправданого розміру гудвілу робить 
розмір фіктивної економіки ще більш масштабним. 
Демонструючи нереальний актив, компанія, пору-
шуючи принцип консерватизму, втрачатиме фінан-
сову стійкість. Спотворення розміру ліквідності, не-
можливість реально чи потенційно погашати борги 
складають ще один вкрай небезпечний і маніпуля-
тивний аспект проблеми.

Узагальнення підходів до складу токсичних акти-
вів, засади їх класифікації та облікового оцінювання 
наведені на рис. 1.

Висновки. Під токсичними (проблемним) акти-
вом ми пропонуємо розуміти будь-яку власність, 
наявність якої безпосередньо, опосередковано чи 
потенційно (за наявності ризику значного ступеня) 
призводить до втрати цінності й зменшення вартості 
капіталу підприємства чи установи.

Доцільними були б формальне закріплення в 
нормативній базі сталого терміна, що характеризує 
токсичні активи в наведеній вище якості, та поши-
рення юрисдикції відповідного регуляторного акта на 
всі сфери діяльності (а не лише на банківський сек-
тор, як це відбувалося досі). Подібний документ мав 
би описувати чіткі критерії проблемності (токсичнос-
ті) для можливості практичної ідентифікації об’єктів 
в обліковій роботі.

На основі МСФЗ варто здійснити напрацювання 
національного регуляторного документа як покро-
кової інструкції, що передбачала би можливі оцін-
ки, для унеможливлення як фіктивізації капіталу, з 
одного боку, так і практики псевдобанкрутства, з ін-
шого боку. Також доцільно було б нормувати пряме 
зобов’язання щодо розкриття у примітках до фінан-
сових звітів, як і у звітах аудиторів, що підлягають 
публікації, інформації стосовно таких небезпечних 
об’єктів на балансах підприємств.
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ДЕТЕРМІНОВАНИЙ ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ  
У ДОСЛІДЖЕННІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

DETERMINED FACTOR ANALYSIS IN THE STUDY  
OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY  
OF A SMALL ENTERPRISE: METHODICAL ASPECT
У статті розроблено детерміновані факторні моделі, що відображають вплив основних чинників ви-

користання трудових та матеріально-технічних ресурсів, а також активів та власного капіталу малого 
підприємства на формування важливих результуючих показників його фінансово-господарської діяльнос-
ті. Запропоновано методику застосування способу ланцюгових підстановок при дослідженні таких мо-
делей. Основою для розробки детермінованих моделей та розрахунку факторних впливів, оцінки процесу 
формування й динаміки змін результативних показників стала інформація, відображена у формах ста-
тистичної та фінансової звітності малих підприємств. Впровадження результатів даного дослідження 
сприятиме удосконаленню організації аналітичних робіт, поглибленому вивченню причинно-наслідкових 
взаємозв’язків, а отже й підвищенню ефективності управління, покращенню результатів фінансово-гос-
подарської діяльності малих підприємств.

Ключові слова: детермінований факторний аналіз, модель, чинник, результативний показник, мето-
дика, мале підприємство.

В статье разработаны детерминированные факторные модели, которые отражают влияние основ-
ных факторов использования трудовых и материально-технических ресурсов, а также активов и соб-
ственного капитала малого предприятия на формирование важных результирующих показателей его 
финансово-хозяйственной деятельности. Предложена методика применения способа цепных подстано-
вок при исследовании таких моделей. Основанием для разработки детерминированных моделей и расчета 
влияний факторов, оценки процесса формирования и динамики изменений результативных показателей 
стала информация, отраженная в формах статистической и финансовой отчетности малых предпри-
ятий. Внедрение результатов данного исследования будет способствовать совершенствованию орга-
низации аналитических работ, углубленному изучению причинно-следственных взаимосвязей, а следова-
тельно и повышению эффективности управления, улучшению результатов финансово-хозяйственной 
деятельности малых предприятий.

Ключевые слова: детерминированный факторный анализ, модель, фактор, результативный показа-
тель, методика, малое предприятие.

The study of financial and economic activities of small enterprises using the method of determined factor analysis 
becomes especially relevant in terms of the negative impact of "scale effect" on the results of their management, 
lack of proper organization of analytical work, limited use of such entities methods of analysis of causal relationships, 
primarily determined, between important performance indicators and the factors that shape them. The methodical 
component of the determined factor analysis should be clear to the manager, and its development should take into 
account the needs of small businesses in analytical information. Based on this, the article substantiates the feasi-
bility of using the method of determined factor analysis in small enterprises as an important means of improving 
the overall efficiency of their management, developed models of determined factor dependences for such entities, 
systematized methodical approaches to study the impact of key factors on the formation and dynamics of change. 
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Performance indicators, in particular, proposed for use in the practical plane of the method of application of the 
method of chain substitutions in the study of factor effects. The determined factor models developed by the author 
reflect the influence of the main factors of use of labor and material and technical resources, as well as assets and 
equity of a small enterprise on the formation of important results of its financial and economic activities. The basis for 
the development of determined models and calculation of factor influences, assessment of the process of formation 
and dynamics of changes in performance indicators is the information reflected by small enterprises in the forms 
of statistical and financial reporting. Emphasis is placed on the expediency of using determined factor analysis, 
systematization of methodical approaches in its implementation at a small enterprise. The implementation of the 
results of this study will help improve the organization of analytical work, in-depth study of causal relationships, and 
thus increase the efficiency of management, improve the financial and economic performance of small enterprises.

Keywords: determined factor analysis, model, factor, performance indicator, methodology, small enterprise.

Постановка проблеми. Мале підприємство, як 
відкрита система, отримує ресурси із зовнішнього 
середовища, повертаючи у нього створений продукт. 
У процесі дослідження функціонування відкритих 
систем використовують способи детермінованого та 
стохастичного факторного аналізу. Зокрема, детер-
мінований факторний аналіз у дослідженні фінан-
сово-господарської діяльності малого підприємства 
слід застосовувати з метою вивчення явно вираже-
них функціональних взаємозв’язків між результатив-
ними та факторними показниками. Такий аналіз дає 
можливість оцінити функціональні факторні впливи 
на зміну значення результативного показника за об-
раний період, сприяє виявленню невикористаних 
резервів підвищення ефективності господарювання.

Необхідність проведення детермінованого фак-
торного аналізу на малих підприємствах пояснюєть-
ся, перш за все, високою ризикованістю та значно 
нижчою ефективністю їх діяльності у порівнянні з 
більшими за розмірами суб’єктами господарювання. 
Так, з 2010 по 2017 рр. збитковість діяльності ма-
лих підприємств в Україні становила -2,0 – -26,5 %. 
У 2018 р. ситуація дещо покращилася, адже рента-
бельність діяльності таких суб’єктів господарювання 
склала 2,7%. Водночас, рівень рентабельності діяль-
ності великих підприємств становив 5,2 %, а серед-
ніх за розмірами підприємств – 4,6 % [1]. Негативний 
вплив «ефекту масштабу» на формування важливих 
показників господарської діяльності за відсутності 
належним чином налагодженої організації обліково-
аналітичних робіт й системи контролю на малих під-
приємствах свідчать про необхідність поглибленого 
дослідження причинно-наслідкових взаємозв’язків, 
передусім детермінованих, між важливими результа-
тивними показниками та факторами, що їх форму-
ють. Особливої уваги при цьому потребує методична 
складова проведення детермінованого факторного 
аналізу, яка повинна бути зрозумілою для керівника 
та розробка якої повинна враховувати потреби ма-
лого підприємства в аналітичній інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осо-
бливості застосування факторного аналізу у до-
слідженні діяльності суб’єктів господарювання по-
стійно вивчаються науковцями. Зокрема, загальні 
теоретико-методичні основи детермінованого фак-
торного аналізу детально висвітлені у базових під-
ручниках з теорії економічного аналізу, економічного 
аналізу в галузях економіки, фінансового аналізу, 
авторами яких є Баканов М. І. та Шеремет А. Д. [2], 
Болюх М. А., Бурчевський В. З. та Горбаток М. І. [3], 
колектив науковців під керівництвом Бутинця Ф. Ф. 
[4], Ізмайлова К. В. [5], Мних Є. В. [6], Савицька Г. В. 

[7], інші науковці. Ґрунтовними є й доробки науков-
ців у напрямку дослідження методичних основ фак-
торного аналізу у процесі оцінки важливих аспектів 
діяльності суб’єктів господарювання. Зокрема, Го-
голь Т. А. пропонує використовувати методику визна-
чення факторних впливів на формування прибутку 
(збитку) від реалізації продукції (товарів, робіт, по-
слуг) малого підприємства [8, с. 393]. Мадригою Г. М. 
згруповано фактори прямого та непрямого впливу, 
на основі чого систематизовано вихідні показники 
для рейтингової оцінки діяльності малих підпри-
ємств [9, с. 17-19]. Нестерова С. В. та Делеган Є. Ю. 
для комплексної оцінки фінансового стану підпри-
ємства пропонують використовувати модель, яка 
поєднує показники, що характеризують надійність 
фінансування, ступінь ліквідності активів, ділову ак-
тивність та результативність роботи [10, с. 243-244]. 
Чернюк Л. Г. та Пепа Т. В. систематизували комплекс 
факторів впливу на формування регіонального під-
приємництва [11, с. 18].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Провівши аналіз наукових праць 
у сфері розробки факторних систем, теоретичного та 
прикладного використання способів детерміновано-
го факторного аналізу, його методики загалом, мож-
на стверджувати, що існує ґрунтовна методологічна 
база, яка забезпечує застосування детермінованого 
факторного аналізу у дослідженні діяльності суб’єктів 
господарювання. Проте його використання на малих 
підприємствах, зважаючи на відсутність належної ор-
ганізації аналітичних робіт та не сприйняття багать-
ма керівниками таких підприємств методик наукового 
аналітичного дослідження, є обмеженим, що негатив-
но позначається на результативності фінансово-гос-
подарської діяльності. Крім того, недостатньо уваги у 
наукових працях приділяється методиці дослідження 
особливостей формування детермінованих фактор-
них взаємозв’язків між економічними показниками ді-
яльності малих підприємств на основі використання 
відповідних форм статистичної та фінансової звіт-
ності таких суб’єктів господарювання.

Постановка завдання. Для підвищення ефек-
тивності діяльності малих підприємств необхідно 
застосовувати зрозумілу для керівництва методику 
детермінованого факторного аналізу. Виходячи з 
цього, метою даної статті є розробка моделей детер-
мінованих факторних залежностей, основаних на ви-
користанні у якості джерел інформації базових форм 
статистичної та фінансової звітності таких суб’єктів 
господарювання, систематизація методичних під-
ходів при дослідженні впливу основних факторів на 
формування й динаміку змін результативних показ-
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Таблиця 1
Структурний розподіл кількості підприємств та обсягу реалізованої продукції  

(товарів, послуг) великими, середніми, малими та мікропідприємствами  
й рентабельність (збитковість) діяльності суб’єктів господарювання

№ 
з/п Показник 2010 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

1. Розподіл кількості підприємств на великі, середні, малі та мікропідприємства:
Кількість підприємств – усього, од. 378810 343440 306369 338256 355871
структурний розподіл, %:
– великі підприємства 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
– середні підприємства 5,5 4,4 4,9 4,4 4,4
– малі підприємства 94,3 95,5 95,0 95,5 95,5
з них мікропідприємства 79,3 82,8 80,8 82,2 82,3

2. Розподіл обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) великих, середніх, малих та мікропідприємств:
Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг) – усього, млн. грн. 3366228,2 5159067,1 6237535,2 7707935,2 9054836,9

структурний розподіл, %:
– великі підприємства 41,6 39,8 38,3 38,0 38,8
– середні підприємства 41,5 42,0 42,8 42,8 42,1
– малі підприємства 16,9 18,2 18,9 19,2 19,1
з них мікропідприємства 5,4 6,0 5,8 6,5 6,5

3. Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств, %:
усього 0,5 -7,3 0,6 3,0 4,5
у тому числі:
– великі підприємства 0,2 -7,0 2,4 5,2 5,2
– середні підприємства 2,3 -5,0 0,7 3,1 4,6
– малі підприємства -5,7 -13,6 -3,6 -2,0 2,7
з них мікропідприємства -13,9 -20,4 -11,7 -8,0 -1,8

Джерело: узагальнено автором на підставі [1; 12, с. 420, 429]

ників малого підприємства. Для досягнення мети до-
слідження сформульовано наступні завдання:

– обґрунтувати доцільність використання мето-
дики детермінованого факторного аналізу на малих 
підприємствах як важливого засобу підвищення за-
гальної результативності їх господарювання;

– розробити й систематизувати основні детермі-
новані факторні моделі, які можуть бути використані 
при дослідженні впливу факторів на формування та 
оцінку динаміки змін результативних показників на 
малому підприємстві;

– запропонувати методику застосування способу 
ланцюгових підстановок як одного з найбільш ви-
користовуваних способів дослідження впливу осно-
вних факторів на формування й динаміку змін ре-
зультативних показників малого підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У процесі фінансово-господарської діяльності будь-
яке підприємство використовує наявні у його розпоря-
дженні матеріально-технічні, трудові, фінансові ресур-
си, поєднуючи які створює певні види продукції (робіт, 
послуг). Від рівня забезпеченості конкретного суб’єкта 
господарювання необхідними для здійснення ним різ-
них видів діяльності ресурсами та ефективності їх ви-
користання, всебічного дослідження причинно-наслід-
кових взаємозв’язків між економічними показниками з 
використанням способів факторного аналізу, залежить 
успішність його функціонування, що позначається на 
формуванні обсягів виробництва та продажу, доходів, 
витрат, рівня рентабельності діяльності.

Водночас слід зазначити, що на малих під-
приємствах при вивченні причинно-наслідкових 
взаємозв’язків між економічними показниками у пе-
реважній більшості випадків не застосовують спосо-
би факторного аналізу. Як на рівні конкретно взятого 
малого підприємства, так і у масштабі національної 
економіки, у поєднанні з іншими чинниками впливу, 
це негативно позначається на формуванні обсягів 
виробництва та реалізації продукції (товарів, по-
слуг), загальній результативності діяльності малих 
форм господарювання (табл. 1).

Зважаючи на складність стохастичних моделей 
та їх негативного сприйняття керівниками багатьох 
малих підприємств, доцільним є застосування у 
практичній площині детермінованих факторних мо-
делей, які відображають функціонально виражені 
взаємозв’язки між результативними та факторними 
показниками.

Для розробки та застосування при проведенні 
аналізу фінансово-господарської діяльності малого 
підприємства детермінованих факторних моделей 
слід використовувати інформацію, узагальнену в 
формах статистичної та фінансової звітності.

Так, інформація про обсяги виробництва та про-
дажу продукції (робіт, послуг) узагальнюється у ста-
тистичній звітності. Зокрема, малі підприємства, що 
спеціалізуються на виробництві промислової про-
дукції, складають звіт про виробництво та реалізацію 
промислової продукції (форма № 1П-НПП), у якому 
відображають інформацію про кількість виробленої 
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продукції, обсяг реалізованої продукції, виробленої 
з власної сировини, у натуральному та вартісному 
вимірі. З урахуванням цього будуємо детермінова-
ну факторну модель, що відображає залежність між 
вартістю реалізованої продукції, її кількістю та се-
редньою ціною реалізації одиниці продукції:

В Р Ц� � ,                               (1)
де В о   – вартість реалізованої продукції;
Р о   – кількість реалізованої продукції;
Ц о   – середня ціна реалізації одиниці продукції.
Для розрахунку факторних впливів можуть бути 

використані різні способи: ланцюгових підстановок, 
абсолютних або відносних різниць, індексний, інте-
гральний, пропорційного ділення (дольової участі). 
Як правило, при здійсненні таких розрахунків най-
більш часто застосовують спосіб ланцюгових підста-
новок. Зокрема, методика застосування даного спо-
собу при дослідженні впливу основних факторів на 
формування та динаміку змін вартості реалізованої 
продукції наведена в табл. 2.

Подібним чином на малому підприємстві будують 
інші детерміновані факторні моделі, основні з яких 
відображені в табл. 3. 

Так, для проведення детермінованого факторно-
го аналізу витрат робочого часу на малому підпри-
ємстві використовують інформацію про середню 
чисельність працівників та кількість годин, відпра-
цьованих у середньому одним працівником, відобра-
жену у розділі 6 «Кількість працівників та відпрацьо-
ваний час» форми № 1-підприємництво «Структурне 
обстеження підприємства».

Витрачання робочого часу та продуктивність пра-
ці, її складність та інтенсивність здійснюють вплив 
на рівень заробітної плати конкретного працівника. 
Чисельність працівників малого підприємства та се-
редній рівень заробітної плати працівника формують 
загальну суму витрат на оплату праці, інформація 
про яку наводиться на сторінці 4 форми № 1-підпри-
ємництво «Структурне обстеження підприємства». 

При дослідженні впливу середньої чисельності 
працівників та чистого доходу від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) з розрахунку на одного пра-
цівника на формування й динаміку змін чистого до-
ходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
використовують інформацію про чисельність праців-
ників з форми № 1-підприємництво «Структурне об-
стеження підприємства» (розділ 6, рядок 600), а та-
кож про обсяг чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) – з форми № 2-м (або № 2-мс) 
«Звіт про фінансові результати» (рядок 2000).

Вплив факторів використання праці на форму-
вання та динаміку змін чистого прибутку (збитку) 
можна визначити з використанням інформації форм 
№ 1-підприємництво (розділ 6, рядок 600) та №№ 2-м 
(або 2-мс) (рядок 2350).

Важливу роль у діяльності малого підприємства 
відіграє забезпеченість матеріально-технічними ре-
сурсами та ефективність їх використання. Так, для 
дослідження впливу факторів використання осно-
вних засобів на формування й динаміку змін вартості 
реалізованої продукції використовують інформацію 
форм №№ 1-м (або 1-мс) «Баланс» (середнє значен-
ня за рядком 1010 «Основні засоби») та № 1П-НПП 
«Звіт про виробництво та реалізацію промислової 
продукції» (сторінка 2, графа 5). У процесі аналізу 
впливу використання основних засобів на форму-
вання й динаміку змін чистого прибутку (збитку) 
використовують інформацію з фінансової звітності 
малого підприємства (№№ 1-м (або 1-мс) «Баланс» 
(середнє значення за рядком 1010 «Основні засо-
би»), №№ 2-м (або 2-мс) «Звіт про фінансові резуль-
тати» (рядок 2350 «Чистий прибуток (збиток)»).

При дослідженні впливу факторів використання 
оборотних активів на формування й динаміку змін 
вартості реалізованої продукції використовують ін-
формацію форм №№ 1-м (або 1-мс) «Баланс» (рядок 
1195 «Усього за розділом ІІ «Оборотні активи»») та 
№ 1П-НПП «Звіт про виробництво та реалізацію про-
мислової продукції» (сторінка 2, графа 5). Для оцін-
ки впливу використання оборотних активів на фор-
мування й динаміку змін чистого прибутку (збитку) 
використовують інформацію з фінансової звітності 

Таблиця 2
Методика застосування способу ланцюгових підстановок при дослідженні впливу  

кількості реалізованої продукції та середньої ціни продажу на формування  
й динаміку змін вартості реалізованої продукції, тис. грн.

Назва виду 
продукції за 

Номенклатурою 
продукції 

промисловості 
(НПП)

Кількість 
реалізованої 

продукції, 
виробленої з 

власної сировини, 
тис. од.:

Середня ціна 
реалізації 
одиниці 

продукції

Вартість реалізованої 
продукції, виробленої 
з власної сировини, 

тис. грн.:

Абсолютна зміна 
вартості реалізованої 
продукції у звітному 

році порівняно з 
базовим роком (+,-), 

тис. грн.:
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у т.ч. за 
рахунок:

P Ц о 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Гр. А стор. 2 
форми № 1П-НПП

Гр. 4 стор. 2 форми 
№ 1П-НПП

Гр.5 / 
гр.1

Гр.6 / 
гр.2

Гр. 5 стор. 
2 форми 

№ 1П-НПП
Визначає 
аналітик Гр.6-гр.5 Гр.7-

гр.5
Гр.6-
гр.7

Джерело: складено автором
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Держава та регіони

Таблиця 3
Основні детерміновані факторні моделі, які можуть бути використані  

для дослідження впливу факторів на формування та оцінку динаміки змін  
результативних показників на малому підприємстві*

№ 
з/п

Детермінована 
факторна модель Пояснення складових Призначення моделі

1. ВРЧ Ч Г� � ВРЧ - витрати робочого часу;
Ч о - середня кількість працівників;
Г о  – кількість годин, відпрацьованих у 
середньому одним працівником 

Дослідження впливу середньої 
чисельності працівників та кількості годин, 
відпрацьованих у середньому одним 
працівником на динаміку витрат робочого 
часу

2. ВОП Ч ОПп� � ВОП - витрати на оплату праці;
Ч о - середня кількість працівників;
ОПп - середні витрати на оплату праці з 
розрахунку на одного працівника

Дослідження впливу середньої чисельності 
працівників та середніх витрат на оплату 
праці з розрахунку на одного працівника на 
динаміку витрат на оплату праці

3. ЧД Ч ЧДп� � ЧД - чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг);
Ч о - середня кількість працівників;
ЧДп - чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) на одного 
працівника

Дослідження впливу середньої чисельності 
працівників та чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
з розрахунку на одного працівника на 
формування й динаміку змін чистого 
доходу від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

4. ЧП Ч ЧПп� � ЧП - чистий прибуток (збиток) 
підприємства;
Ч о - середня кількість працівників;
ЧПп - чистий прибуток (збиток) на одного 
працівника

Дослідження впливу середньої чисельності 
працівників та чистого прибутку (збитку) 
з розрахунку на одного працівника на 
формування й динаміку змін чистого 
прибутку (збитку)

5. В ОЗ Воз� � В о  - вартість реалізованої продукції;
ОЗ - середня вартість основних засобів;
Воз  – вартість реалізованої продукції з 
розрахунку на 1 грн. середньої вартості 
основних засобів

Дослідження впливу середньої вартості 
основних засобів та вартості реалізованої 
продукції з розрахунку на 1 грн. середньої 
вартості основних засобів на формування 
й динаміку змін вартості реалізованої 
продукції

6. ЧП ОЗ ЧПоз� � ЧП - чистий прибуток (збиток) 
підприємства;
ОЗ - середня вартість основних засобів;
ЧПоз - чистий прибуток (збиток) з 
розрахунку на 1 грн. середньої вартості 
основних засобів

Дослідження впливу середньої вартості 
основних засобів та чистого прибутку з 
розрахунку на 1 грн. середньої вартості 
основних засобів на формування й 
динаміку змін чистого прибутку (збитку)

7. В ОА Воа� � В о  - вартість реалізованої продукції;
ОА - середня вартість оборотних активів; 
Воа  – вартість реалізованої продукції з 
розрахунку на 1 грн. середньої вартості 
оборотних активів 

Дослідження впливу середньої вартості 
оборотних активів та вартості реалізованої 
продукції з розрахунку на 1 грн. середньої 
вартості оборотних активів на формування 
й динаміку змін вартості реалізованої 
продукції

8. ЧП ОА ЧПоа� � ЧП - чистий прибуток (збиток) 
підприємства;
ОА - середня вартість оборотних активів; 
ЧПоа - чистий прибуток (збиток) з 
розрахунку на 1 грн. середньої вартості 
оборотних активів 

Дослідження впливу середньої вартості 
оборотних активів та чистого прибутку з 
розрахунку на 1 грн. середньої вартості 
оборотних активів на формування й 
динаміку змін чистого прибутку (збитку)

9. ЧП А Кра� � ЧП - чистий прибуток (збиток) 
підприємства;
А о  - середня вартість активів; 
Кра - коефіцієнт рентабельності активів

Дослідження впливу середньої вартості 
активів та коефіцієнта рентабельності 
активів на формування й динаміку змін 
чистого прибутку (збитку)

10. ЧП ВК Крвк� � ЧП - чистий прибуток (збиток) 
підприємства;
ВК - середня вартість власного капіталу; 
Крвк - коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу

Дослідження впливу середньої вартості 
власного капіталу та коефіцієнта 
рентабельності власного капіталу на 
формування й динаміку змін чистого 
прибутку (збитку)

*Джерело: складено автором

малого підприємства (№№ 1-м (або 1-мс) «Баланс», 
№№ 2-м (або 2-мс) «Звіт про фінансові результати»).

Інформація про сукупну вартість активів та вели-
чину власного капіталу малого підприємства відо-

бражається у формах №№ 1-м (або 1-мс) «Баланс» 
(рядки 1300, 1495). Для забезпечення зіставності 
економічних показників у процесі проведення де-
термінованого аналізу чистого прибутку за рахунок 
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впливу використання активів та власного капіталу 
застосовують середнє значення цих показників, вра-
ховуючи, що інформацію про обсяг активів та влас-
ного капіталу у балансі відображають на дату, а у 
формі 2 «Звіт про фінансові результати» чистий при-
буток – інтервальний показник (тобто, його значення 
відображається за період).

Узагальнена методика застосування способу 
ланцюгових підстановок при дослідженні впливу 
основних факторів на формування та динаміку змін 
результативних показників таблиці 3 представлена 
в табл. 4.

Пропоновані для використання малими під-
приємствами у практичній площині їх діяльності 
детерміновані факторні моделі та методика засто-
сування способу ланцюгових підстановок при дослі-
дженні факторних впливів базуються на використан-
ні реальної інформаційної бази і є зрозумілими для 
сприйняття.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Використання запропонованих детермінова-
них факторних моделей та методики застосування 
способу ланцюгових підстановок при дослідженні 
впливу основних факторів на формування й динаміку 
змін результативних показників малого підприємства 
сприятиме удосконаленню організації аналітичних 
робіт, поглибленому вивченню причинно-наслідко-
вих взаємозв’язків, а отже й підвищенню ефектив-
ності управління, покращенню результатів діяльності 
таких суб’єктів господарювання у майбутньому. Пер-
спективою подальших досліджень є розробка більш 
деталізованих детермінованих факторних моделей 
з виокремленням чинників другого, третього та на-
ступних рівнів підлеглості, систематизація методич-
них підходів при здійсненні розрахунку факторних 
впливів у таких моделях.
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СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

THE CURRENT STATE AND TRENDS  
OF UKRAINE’S TRADE INDUSTRY
Стаття присвячена статистичному аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку торговельної 

галузі України. Проведено структурно-динамічний аналіз економіки України за 2010–2018 роки. Зазначено, 
що за цей період оптова та роздрібна торгівля була провідною галуззю економіки України, зберігаючи 
у структурі галузей національної економіки перше місце за обсягом реалізованої продукції. Досліджено 
структуру української економіки за різними показниками. Встановлено, що вона посідає перше місце за 
кількістю суб’єктів господарювання, зайнятих працівників та обсягом реалізованої продукції, проте по-
ступається промисловості за кількістю найманих працівників. Визначено, в яких регіонах України торгівля 
є галуззю спеціалізації, проведено її порівняння з традиційним галузями країни, а саме промисловістю та 
сільським господарством. Підтверджено статус України як індустріально-аграрної держави.

Ключові слова: торговельна галузь України, оптова та роздрібна торгівля, структурно-динамічний 
аналіз, структура економіки України, множинна регресійна модель, точковий та інтервальний прогноз, 
галузь спеціалізації.

Статья посвящена статистическому анализу современного состояния и тенденций развития торго-
вой отрасли Украины. Проведен структурно-динамический анализ экономики Украины за 2010–2018 годы. 
Указано, что за этот период оптовая и розничная торговля была ведущей отраслью экономики Украины, 
сохраняя в структуре отраслей национальной экономики первое место по объему реализованной про-
дукции. Исследована структура украинской экономики по разным показателям. Установлено, что она 
занимает первое место по количеству субъектов хозяйствования, занятых работников и объему реа-
лизованной продукции, однако уступает промышленности по количеству наемных работников. Опреде-
лено, в каких регионах Украины торговля является отраслью специализации, проведено ее сравнение с 
традиционным отраслям страны, а именно промышленностью и сельским хозяйством. Подтвержден 
статус Украины как индустриально-аграрного государства.

Ключевые слова: торговая отрасль Украины, оптовая и розничная торговля, структурно-динамиче-
ский анализ, структура экономики Украины, множественная регрессионная модель, точечный и интер-
вальный прогноз, отрасль специализации.

The article is devoted to statistical analysis of the current state and development trends of Ukraine’s trade indus-
try. Trade is an important area of the national economy, which makes a significant contribution to GDP production. 
It plays a key role in economic potential forming of society and meeting the consumers’ needs in consumer goods 
and services, ensures a balance between production and consumption, the formation of a significant share of gross 
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value added, employment of economically active population. Therefore, the analysis of the current state and devel-
opment trends of Ukraine’s trade industry is relevant. The structure of Ukrainian economy according to different indi-
cators is considered. It is determined that the trade is the leading branch of Ukrainian economy because it ranks first 
in the number of business entities, employees, and the sales volume of goods. But the trade is second after industry 
in the number of hired workers. The dynamics of industrial structure of the Ukrainian economy for 2010–2018 has 
been analyzed. It is shown that the trade industry was a leading branch of the national economy during this period. 
Forecast values of wholesale and retail trade’s share in Ukraine’s economy for 2019 have been found. From the 
time series that describes the share of wholesale and retail trade in the economy of Ukraine, the trend was identified, 
the type of trend line (parabolic function) was determined and its parameters were obtained. The method of least 
squares has been used. Model’s adequacy is tested. The values of the coefficients of determination and correlation 
indicate a close relationship between the signs. A point and interval forecast for the development of Ukraine’s trade 
industry for 2019 is made. It is concluded that in 2019 the share of wholesale and retail trade in the Ukrainian econ-
omy will grow if the current trend continues. It is determined in which Ukraine’s regions the trade is the specialized 
industry. Also, a comparison between trade and traditional industries of Ukraine, such as industry and agriculture, 
was made. The status of Ukraine as an industrial-agrarian state has been confirmed.

Keywords: Ukraine’s trade industry, wholesale and retail trade, structural-dynamic analysis, structure of Ukraine’s 
economy, multiple regression model, point and interval forecast, industry specialization.

Постановка проблеми. Торгівля є важливою 
сферою національної економіки, яка здійснює ваго-
мий внесок у виробництво ВВП [1, c. 14]. Вона ві-
діграє важливу роль як у формуванні економічного 
потенціалу суспільства, так і в задоволенні потреб 
споживачів у споживчих товарах і послугах, забез-
печує дотримання балансу між виробництвом і спо-
живанням, формування суттєвої частки валової 
доданої вартості, зайнятість економічно активного 
населення [2, c. 121], тому актуальним є питання 
статистичного аналізу сучасного стану та тенденцій 
розвитку торговельної галузі України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тор-
говельну галузь України досліджували такі вітчизняні 
науковці як Н. Бшарат [3, c. 65], А.С. Карнаушенко [4], 
Г.В. Кошельок [5, c. 82], В.В. Ровенська [6, c. 147], О.М. Фі-
ліпенко [7, c. 125], роботи яких присвячені структурно-
динамічному аналізу економічних показників оптової та 
роздрібної торгівлі, тому пропонується дослідити дина-
міку структури галузей економіки України та визначити 
місце торговельної галузі в ній, побудувати адекватні 
економетричні моделі та зробити прогнози щодо розви-
тку торговельної галузі України в майбутньому.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, незважаючи на велику 
кількість наукових праць у цьому напрямі, побудова-
ні в цих роботах економетричні моделі та зроблені 
на їх основі висновки потребують корегування через 
оновлення статистичних даних.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є статистичний аналіз 
сучасного стану та тенденцій розвитку торговельної 
галузі України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Статистичний аналіз сучасного стану торговельної 
галузі України почнемо з характеристики структури 
економіки України у 2018 році, розглянувши такі по-
казники, як кількість суб’єктів господарювання; кіль-
кість зайнятих працівників; кількість найманих пра-
цівників; обсяг реалізованої продукції (табл. 1 [8]). Як 
показують результати табл. 1, у 2018 році торгівля 
дійсно була провідною галуззю економіки України, 
посідаючи перше місце за кількістю суб’єктів госпо-
дарювання (44,8%), кількістю зайнятих працівників 
(27,2%) та обсягом реалізованої продукції (товарів, 
послуг) (40,5%), проте поступалася промисловості 

Таблиця 1
Структура економіки України у 2018 році

Види економічної діяльності
Питома вага за показниками, %

кількість 
суб’єктів 

господарювання

кількість 
зайнятих 

працівників

кількість 
найманих 

працівників

обсяг 
реалізованої 

продукції
Сільське, лісове та рибне 
господарство 4,15 7,23 7,97 5,33

Промисловість 6,84 26,76 31,42 32,54
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів

44,48 27,2 22,8 40,5

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 4,92 10,45 11,68 5,48

Інформація та телекомунікації 9,49 3,83 2,37 2,7
Операції з нерухомим майном 5,08 2,79 2,54 1,43
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 6,85 3,57 2,89 3,74

Інші види діяльності 18,19 18,17 18,33 8,28
Усього 100 100 100 100

Джерело: складено та розраховано автором за даними джерела [8]
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Таблиця 2
Структура галузей економіки України

Галузь
Структура обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)  

суб’єктів господарювання за видами діяльності, %
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Промисловість 31,79 34,37 33,25 33,67 34,01 33,54 34,07 33,81 32,54
Сільське, лісове та 
рибне господарство 2,8 3,04 3,67 3,75 4,78 6,51 6,03 5,52 5,33

Оптова та роздрібна 
торгівля 42,12 40 39,08 40,17 38,96 37,77 38,22 39,58 40,5

Інші галузі 23,29 22,6 24 22,42 22,25 22,18 21,67 21,09 21,64
Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Джерело: складено та розраховано автором за даними джерела [10]

за кількістю найманих працівників (22,8%). Порівня-
но з 2017 роком [9, c. 106] у структурі національної 
економіки частка оптової та роздрібної торгівлі збіль-
шилася за кількістю зайнятих і найманих працівників 
на 1% і 5 % відповідно, за обсягом реалізованої про-
дукції – на 2,3%, а за кількістю суб’єктів господарю-
вання зменшилась на 4%.

Проаналізуємо структурні складники галузей еко-
номіки України, використовуючи дані Держкомстату 
України про обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг) суб’єктів господарювання за видами еконо-
мічної діяльності у 2010–2018 роках [10] (табл. 2). 
Аналіз даних табл. 2 показав, що співвідношення 
між галузями національної економіки змінюються в 
часі та будуть змінюватися в майбутньому, адже пи-
тома вага промисловості впродовж останніх 9 років 
збільшилась на 2,3%, а сільського, лісового та риб-
ного господарства зросла майже в 2 рази. За цей 
же період питома вага оптової та роздрібної торгівлі 
зменшилась на 3,8%, інших галузей – на 7%. Проте, 
незважаючи на це, протягом 2010–2018 років оптова 
та роздрібна торгівля залишалася провідною галуз-
зю економіки України, зберігаючи у структурі галузей 
національної економіки перше місце за обсягом реа-
лізованої продукції (40–42%).

Знайдемо прогнозні значення частки оптової та 
роздрібної торгівлі в економіці України на 2019 рік. 
Дані, наведені в табл. 2, є рядами динаміки, тому за 
даними табл. 2 щодо оптової та роздрібної торгівлі 
побудуємо графік (рис. 1).

Як видно з рис. 1, фактичні дані ряду динаміки 
частки оптової та роздрібної торгівлі наближено на-
гадають параболу, тому вони будуть вирівнюватися 
за такою функцією (1):

Y a a t a tt � � �0 1 2
2 ,                         (1)

де a0, a1, a2 – це параметри рівняння регресії;  
t – порядковий номер періодів часу.

Параметри параболічної функції (1) розрахову-
ються за допомогою методу найменших квадратів, 
який забезпечує виконання такої умови:

� �� � �y Y mint

2
.                         (2)

Виконання умови (2) дає змогу одержати систе-
му нормальних рівнянь для знаходження параметрів 
рівняння регресії a0, a1, a2.

Систему нормальних рівнянь можна значно спрос-
тити, якщо відлік часу t = 0 починати із середини ряду 
динаміки. У цьому випадку для параболічної залеж-
ності (1) система набуде такого вигляду [11, c. 88]:
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Тоді параметри рівняння регресії дорівнюють:
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Для оцінювання тісноти зв’язку між ознаками за-
стосовуються такі характеристики, як коефіцієнт де-
термінації (5) та коефіцієнт кореляції (6):

R
Y y

y y
t2

2

2�
� �� �
� �� �

;                           (5)

R R= 2 .                                (6)
Тоді рівняння параболічної функції, що описує 

частку оптової та роздрібної торгівлі в економіці 
України, має такий вигляд:

Y t tt � � �38 53 0 2 0 16 2, , , .                    (7)
Коефіцієнти детермінації та кореляції дорівню-

ють R R2 0 75 0 87� �, ; ,�  відповідно, що свідчить про 
тісний зв’язок між ознаками.

Таким чином, побудовано адекватну множин-
ну регресійну модель, яка описує частку оптової 
та роздрібної торгівлі в економіці України протягом 
2010–2018 років і яка буде застосовуватися для про-
гнозування тенденцій розвитку торговельної галузі у 
2019 році.
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Рис. 1. Частка оптової та роздрібної торгівлі  
в економіці України за 2010–2018 роки
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Таблиця 3
Точковий та інтервальний прогнози  

частки торговельної галузі  
в економіці України на 2019 рік

Прогноз Значення, %
Точковий 41,55
Інтервальний 40,1 43

Джерело: розраховано автором

Таблиця 4
Розрахунок індексів рівня районної спеціалізації галузей

Країна, область, місто

Індекси рівня районної спеціалізації за галузями

промисловість сільське, лісове  
та рибне господарство

оптова та роздрібна 
торгівля

2017 рік 2018 рік 2017 рік 2018 рік 2017 рік 2018 рік
Україна – – – – – –
Вінницька 1,21 1,21 3,47 3,47 0,68 0,66
Волинська 0,6 0,62 0,85 1 1,7 1,63
Дніпропетровська 1,49 1,49 0,47 0,46 0,94 0,95
Донецька 1,9 2,18 0,49 0,44 0,47 0,46
Житомирська 1,12 1,13 2,55 2,39 0,92 0,89
Закарпатська 1,06 1,06 0,76 0,8 1 0,95
Запорізька 1,79 1,84 1,02 0,89 0,52 0,66
Івано-Франківська 1,1 1,67 1,65 1,55 0,57 0,62
Київська 0,84 0,83 1,53 1,68 1,22 1,19
Кіровоградська 0,92 0,87 4,15 4,39 0,91 0,93
Луганська 1,28 1,2 3,44 3,6 0,64 0,69
Львівська 1,12 1,06 0,75 0,95 0,94 0,97
Миколаївська 0,88 0,9 2,15 2,1 1,08 1,12
Одеська 0,61 0,59 1,13 1,14 1,17 1,16
Полтавська 1,56 1,63 2,55 2,12 0,51 0,53
Рівненська 1,16 1,17 2,05 2,25 0,87 0,82
Сумська 1,07 1,14 4 3,96 0,78 0,71
Тернопільська 0,88 0,89 3,8 4,03 0,84 0,79
Харківська 1,1 1,13 1,18 1,13 0,97 0,94
Херсонська 0,98 1 3,85 3,88 0,84 0,79
Хмельницька 0,92 0,93 4,27 4,5 0,84 0,79
Черкаська 1,18 1,18 3,04 3,07 0,82 0,82
Чернівецька 0,78 0,77 1,64 1,69 1,16 1,11
Чернігівська 1,09 0,93 4,64 5,22 0,65 0,71
м. Київ 0,67 0,68 0,09 0,13 1,15 1,2

Джерело: складено та розраховано автором за даними джерел [2, c. 122; 12] і Головних управлінь статистики в областях України

Прогнозування рядів динаміки здійснюють за до-
помогою точкових та інтервальних оцінок. Межі ін-
тервалів визначають з інтервальної нерівності:

Y t Y Y tt пр t� � � �1 1� �� � ,                    (8)
де t1 – коефіцієнт довіри за розподілом Стьюден-

та; σε – залишкове середньоквадратичне відхилення:

�� �
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y Y

n m
t

2

,                         (9)

де n – кількість рівнів розглянутого (базисного) 
ряду динаміки; m – кількість параметрів теоретичної 
залежності тренду; (n – m) – число ступенів волі; Yt – 
дискретне (точкове) значення прогнозного рівня.

Обчислимо точковий та інтервальний прогно-
зи частки оптової та роздрібної торгівлі в економіці 
України на 2019 рік, скориставшись рівнянням трен-
ду (7). Результати точкового та інтервального про-
гнозів наведено в табл. 3.

За результатами табл. 3 можна зробити висновок, 
що у 2019 році частка оптової та роздрібної торгівлі в 
економіці Україні буде зростати за умови збережен-
ня нинішньої тенденції. Щодо прогнозу на 2020 рік, 
то побудована модель (7) потребує корегування че-
рез економічну кризу, яка спричинена пандемію ко-

ронавірусу й вжиттям Кабміном України відповідних 
карантинних заходів з 12 березня та їх послаблен-
ням з 11 травня.

Визначимо регіони України, в яких торгівля є га-
луззю спеціалізації, та порівняємо її з традиційним 
галузями країни, а саме промисловістю та сіль-
ським господарством. Для цього за даними джерела 
[2, c. 122], Держкомстату України [12] та Головних 
управлінь статистики в областях про обсяг реалізо-
ваної продукції (товарів, послуг) суб’єктів господа-
рювання у 2017–2018 роках обчислимо індекси рівня 
районної спеціалізації цих галузей. Результати роз-
рахунків наведено в табл. 4.

Результати табл. 4 свідчать про те, що протягом 
2017–2018 років оптова та роздрібна торгівля була 
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галуззю спеціалізації у м. Києві та шести областях 
України, а саме Волинській, Київській, Миколаїв-
ській, Одеській, Чернівецькій та Закарпатській, при-
чому в м. Києві, Волинській та Одеській областях 
вона перевищувала показники традиційних галу-
зей. Водночас 15 областей України спеціалізували-
ся на промисловості, 19 – на сільському, лісовому 
та рибному господарстві, 10 – за обома галузями, 
що підтверджує статус України як індустріально-
аграрної держави.

Висновки. Враховуючи вищезазначене, може-
мо стверджувати, що у 2018 році торгівля дійсно 
була провідною галуззю економіки України, посі-
даючи перше місце за кількістю суб’єктів господа-
рювання (44,8%), кількістю зайнятих працівників 
(27,2%) та обсягом реалізованої продукції (товарів, 
послуг) (40,5%), проте поступалася промисловості 
за кількістю найманих працівників (22,8%). Анало-
гічний висновок можна отримати зі структурно-ди-
намічного аналізу національної економіки протягом 
2010–2018 років, згідно з яким торговельна галузь 
за цей період посідала у галузевій структурі еконо-
міки перше місце за обсягом реалізованої продукції 
(40–42%). З ряду динаміки, що описує частку оптової 
та роздрібної торгівлі в економіці України, було виді-
лено тренд, визначено вигляд лінії тренду (парабо-
лічна функція) та одержано її параметри. Значення 
коефіцієнтів детермінації (0,75) та кореляції (0,87) 
свідчать про достатню тісноту зв’язку між ознаками. 
Обчислено точковий та інтервальний прогнози част-
ки оптової та роздрібної торгівлі в економіці України 
на 2019 рік, а саме точковий прогноз становитиме 
41,55%, інтервальний – від 40,1% до 43%. Визначе-
но регіони України, в яких протягом 2017–2018 років 
торгівля була галуззю спеціалізації м. Києва та шес-
ти областей України, таких як Волинська, Київська, 
Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Закарпат-
ська, зокрема у м. Києві, Волинській та Одеській об-
ластях вона домінувала над традиційними галузя-
ми. Водночас 15 областей України спеціалізувалися 
на промисловості, 19 – на сільському, лісовому та 
рибному господарстві, 10 – за обома галузями, що 
підтверджує статус України як індустріально-аграр-
ної держави.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ  
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ЗНОСОСТІЙКОГО НАПЛАВЛЕННЯ 

THE METHODOLOGICAL APPROACH  
TO THE DETERMINATION OF TECHNICAL AND ECONOMIC 
EFFICIENCY OF WEAR-RESISTANT DEPOSITION
У статті обґрунтовано методичний підхід щодо використання технологій відновлення деталей бу-

дівельного обладнання шляхом наплавлення та використанням зносостійких матеріалів. Підставою для 
використання таких технологій є те, що наплавлення високолегованого зносостійкого сплаву на робочі 
поверхні деталей в декілька разів збільшує термін служби та дозволяє багатократно повторювати дану 
процедуру. В роботі наголошено, що доволі часто, вибір способу наплавлення та матеріалу для наплав-
лення проводять без достатнього техніко-економічного обґрунтування. Нерідко одні й ті ж самі деталі 
на різних підприємствах наплавляють матеріалами, використання яких не завжди є економічно доцільним. 
Авторами аргументовано, що доволі часто при виборі зносостійкого сплаву відштовхуються від вартос-
ті матеріалів для наплавлення та показника твердості металу, що наплавляється. Вибір зносостійких 
сплавів за найменшою ціною матеріалу для наплавлення, без врахування зносостійкості, може призвести 
до великих економічних збитків, хоч він і доволі широко застосовується суб’єктами господарювання в ці-
лому, та ремонтними підприємствами зокрема. Підхід до вибору матеріалу з метою наплавлення не слід 
визнати доцільним, якщо він не враховує термін експлуатації відновлених деталей, собівартість наплав-
лення та загальну економічну ефективність їх використання. Зазвичай вибір матеріалу, аргументований 
його вартістю та показником твердості наплавленого шару не є економічно доцільним і потребує більш 
глибокого аналізу. Тому відбір матеріалу для відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин 
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потребує багатокритеріального підходу. Практика показує, що більшість наплавлених деталей втрачає 
свою працездатність через недостатню зносостійкість сплавів, та лише невелика частина – через зни-
ження витривалості при знакозмінних навантаженнях. Доведено доцільність використання методики роз-
рахунку економічної ефективності зносостійкого наплавлення та більш повного розрахунку собівартості 
відновлення деталей машин за допомогою методу наплавлення. В статті наведено результати розра-
хунків економічної ефективності відновлення деталей землерийних, дорожніх та інших видів будівельних 
машин, які працюють в умовах абразивного зношування.

Ключові слова: економічна ефективність, потенціал, будівельне обладнання, зносостійкість, наплав-
лення, технології.

В статье обоснован методический подход по использованию технологий восстановления деталей 
строительного оборудования путем наплавки и использованием износостойких материалов. Основани-
ем для использования таких технологий является то, что наплавка высоколегированной износостойкой 
сплава на рабочие поверхности деталей в несколько раз увеличивает срок службы и позволяет много-
кратно повторять данную процедуру. В работе отмечено, что довольно часто, выбор способа наплавки и 
материала для наплавки проводят без достаточного технико-экономического обоснования. Нередко одни 
и те же детали на различных предприятиях наплавляют материалами, использование которых не всегда 
является экономически целесообразным. Авторами аргументировано, что довольно часто при выборе 
износостойкого сплава отталкиваются от стоимости материалов для наплавки и показателя твердо-
сти металла наплавляемый. Выбор износостойких сплавов по наименьшей цене материала для наплавки, 
без учета износостойкости, может привести к большим экономическим потерям, хотя он и довольно ши-
роко применяется субъектами хозяйствования в целом, и ремонтными предприятиями в частности. При 
выборе материала с целью наплавки необходимо учитывать срок эксплуатации восстановленных дета-
лей, себестоимость наплавки и общую экономическую эффективность их использования. Обычно выбор 
материала, аргументированный его стоимостью и показателем твердости наплавленного слоя не явля-
ется экономически целесообразным и требует более глубокого анализа. Поэтому отбор материала для 
восстановления и повышения износостойкости деталей машин требует многокритериального подхода. 
Практика показывает, что большинство наплавленных деталей теряет свою работоспособность из-за 
недостаточной износостойкости сплавов, и лишь небольшая часть – из-за снижения выносливости при 
знакопеременных нагрузках. Доказана целесообразность использования методики расчета экономиче-
ской эффективности износостойкой наплавки и более полного расчета себестоимости восстановления 
деталей машин с помощью метода наплавки. В статье приведены результаты расчетов экономической 
эффективности восстановления деталей землеройных, дорожных и других видов строительных машин, 
работающих в условиях абразивного износа.

Ключевые слова: экономическая эффективность, потенциал, строительное оборудование, износо-
стойкость, наплавки, технологии.

The article substantiates the methodical approach to the use of technologies for the restoration of construction 
equipment parts. This approach is implemented by surfacing and the use of wear-resistant materials. Surfacing of 
high-alloy wear-resistant alloy on the working surfaces of parts increases the service life several times and allows 
you to repeat this procedure many times. The choice of surfacing method and surfacing material is sometimes made 
without sufficient feasibility study. Parts at different companies can be welded with materials, the use of which is not 
always economically feasible. The authors argue that quite often when choosing a wear-resistant alloy based on the 
cost of materials for surfacing and the hardness of the weld metal. Choosing wear-resistant alloys at the lowest cost 
of the surfacing material can lead to large economic losses. This situation occurs in the practice of repair companies. 
The approach to the choice of material for surfacing should not be considered appropriate if it does not take into 
account the service life of the recovered parts, the cost of surfacing and the overall cost-effectiveness of their use. 
The choice of material, in terms of cost and hardness of the deposited layer is not economically feasible and requires 
more in-depth analysis. The selection of material to restore and increase the wear resistance of machine parts re-
quires a multi-criteria approach. Practice shows that most of the welded parts lose their efficiency due to insufficient 
wear resistance of alloys. A small part of the parts loses its efficiency due to reduced endurance under alternating 
loads. The expediency of using the method of calculating the economic efficiency of wear-resistant surfacing and 
a more complete calculation of the cost of restoration of machine parts using the surfacing method is proved. The 
article presents the results of calculations of economic efficiency of restoration of parts of earthmoving, road and 
other types of construction machines (under abrasive conditions).

Keywords: economic efficiency, potential, construction equipment, wear resistance, surfacing, technologies.

Формулювання проблеми. Актуальність дослі-
дження обумовлена високим рівнем зношення осно-
вних фондів будівельного обладнання в Україні. Сьо-
годні зростає потреба в оновленні парку основних 
фондів. Альтернативою наразі може бути запрова-
дження технологій відновлення деталей будівельно-
го обладнання шляхом наплавлення та використан-
ням зносостійких матеріалів. Вибір таких технологій 

не завжди може бути економічно доцільним, тому 
при їх запровадженні варто максимально враховува-
ти вплив на даний процес основних чинників котрі 
спрямовують підприємство на запровадження мо-
дерних технологій. 

За останні роки зношування основних фон-
дів суб’єктів господарювання становить близько 
70-80 %, що у свою чергу призвело до зростання по-
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питу на зносостійкі матеріали, котрі використовують-
ся в технології наплавлення. Підставою для цього є 
те, що наплавлення високолегованого зносостійкого 
сплаву на робочі поверхні деталей в декілька разів 
збільшує термін служби та дозволяє багатократно 
повторювати дану процедуру. Однак доволі часто, 
вибір способу наплавлення та матеріалу для на-
плавлення проводять без достатнього техніко-еко-
номічного обґрунтування. Нерідко одні й ті ж самі 
деталі на різних підприємствах наплавляють мате-
ріалами, використання яких не завжди є економічно 
доцільним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
слуговує на увагу відтворення зношених основних 
фондів на основі запровадження методики віднов-
лення деталей будівельного обладнання, тобто по-
єднання наплавлення та використання зносостійких 
матеріалів на основі сучасних досягнень науки. Для 
вирішення завдання щодо розвитку виробничо-тех-
нічного потенціалу повинно мати місце регенерації 
основних фондів. Проблематика розвитку виробни-
чо-технічного потенціалу у т.ч. і за рахунок віднов-
лення основних фондів, досліджувалися у роботах 
багатьох вітчизняних вчених, зокрема таких, як Га-
лиця Ю.А., Гуменюк С.І., Кіндзерський Ю.А., Пожу-
єва Т.О. та інші.

Варто наголосити, що заслуговує на увагу підхід 
стосовно відновлення основних фондів яким корис-
тувались Колесов В.Г., Малигін А.А., Дананжавин 
Ч.І., Сизов І.Г., Доржиев В.Б. У своїх роботах вони 
приділили багато уваги техніко-економічним показ-
никам та економічній ефективності відновлення де-
талей методами наплавлення.

Невирішені аспекти проблеми. Основною про-
блемою вибору способу та матеріалів для віднов-
лення деталей будівельного обладнання є обґрунту-
вання його з інженерної та економічної точки зору. 
Суміщення необхідної зносостійкості та зниження 
собівартості є вкрай важливим науковим питанням, 
вирішення якого дозволить значною мірою підвищи-
ти ефективність відновлення деталей машин шля-
хом зносостійкого наплавлення.

Метою статті є обґрунтування багатокритеріаль-
ного методу визначення техніко-економічного ефек-
ту наплавлення деталей будівельного обладнання 
зносостійкими сплавами.

Виклад основного матеріалу. Для механізації 
та автоматизації виробничих процесів при ремонті 
землерийних, дорожніх та будівельних машин все 
частіше застосовується наплавлення деталей різни-
ми зносостійкими сплавами, які відрізняються зна-
чними перевагами в площині їх універсальності та 
доступності. Крім того, наплавлення високолегова-
ного зносостійкого сплаву на робочі поверхні дета-
лей в декілька разів збільшує термін служби та до-
зволяє багатократно їх відновлювати. Однак, вибір 
способу наплавлення та матеріалу для наплавлення 
зазвичай проводять без достатнього техніко-еконо-
мічного обґрунтування. Часто одні й ті ж самі деталі 
на різних заводах наплавляють різними способами, 
з яких не всі можна вважати економічно доцільни-
ми. При виборі зносостійкого сплаву у більшості 
випадків відштовхуються від вартості матеріалів 

для наплавлення та показника твердості металу, що 
наплавляється. Такий підхід до вибору матеріалу з 
метою наплавлення не можна визнати раціональ-
ним, тому що він не враховує строк експлуатації 
відновлених деталей, собівартість наплавлення та 
загальну економічну ефективність їх використання. 
Практика показує, що більшість наплавлених дета-
лей втрачає свою працездатність через недостатню 
зносостійкість сплавів, та лише невелика частина – 
через зниження витривалості при знакозмінних на-
вантаженнях (приміром, колінчасті вали, відновлені 
вібродуговим наплавленням).

Рівень зносостійкості сплавів, що використову-
ють для наплавлення можна оцінювати за допомо-
гою коефіцієнта відносної зносостійкості Кз, який ви-
значається за формулою:

Кз = i
i
е

н

 = T
T
н

е

,                              (1)

де iе и iн – інтенсивність зношування матеріалу, 
прийнята як еталон, та досліджуваного сплаву відпо-
відно у відсотках; Тн и Те – строки служби наплавле-
ної деталі та еталонів відповідно в рок.

Значення iе, iн, Те и Тн визначають експеримен-
тально в однакових умовах зношування.

Заслуговує на увагу підхід з визначення коефі-
цієнтів відносної зносостійкості різних сплавів в 
умовах абразивного зношування без ударних на-
вантажень запропонований Колесовим В.Г. та Ма-
лигіним О.О., які обґрунтували, що їх можна засто-
совувати до умов роботи ножів бульдозерів, зубів 
екскаваторів, опорних котків на напрямних колесах 
гусеничного ходу екскаваторів та тракторів. Вибір 
найбільш раціонального варіанту наплавлення по-
винен залежати від його придатності, зносостійкості 
наплавного матеріалу (або довговічності наплавле-
них деталей) та техніко-економічної ефективності 
його застосування [1].

При виборі оптимального варіанту наплавлення 
конкретних деталей слід враховувати геометричну 
форму, розміри та умови роботи деталей, характер 
та величину їх зносу, матеріал, з якого виготовлена 
деталь, її термічну обробку та показники твердості 
поверхні, основні фізико-механічні властивості спла-
ву, технологічність та продуктивність способу наплав-
лення, а також вартість наплавних матеріалів [2].

Остаточний вибір раціонального варіанту на-
плавлення деталей зносостійкими сплавами слід 
здійснювати за допомогою техніко-економічного ана-
лізу, який враховує довговічність наплавленої деталі. 
Техніко-економічна ефективність Еа може бути ви-
значена декількома способами за формулами:

Еа = ( С
Т

 – С
Т
н

е

) ∙ Т0 ∙ n;                   (2)

Еа = ( С
L

 – С
L
н

е

) ∙ L0 ∙ n,                   (3)

де Сн и С – собівартість наплавленої та не на-
плавленої деталі, в грн.; Тн и Т – строки служби 
наплавленої на не наплавленої деталі в годинах; 
Т0 – задана тривалість роботи машини, що відновлю-
ється, в годинах.; n – число однойменних деталей, 
що зношуються, на одній машині; Lн и L – об’єм ви-



132

Держава та регіони

конаної роботи до повного зносу наплавленої та не 
наплавленої деталі (наприклад, протяжність виритих 
траншей) в км.; L0 – заданий обсяг роботи землерий-
ного обладнання, для якого визначається ефектив-
ність, в км.

Розрахунок показника техніко-економічної ефек-
тивності Еа варто виконати для кожного з варіантів 
наплавлення деталі, які порівнюються. Найбільш ра-
ціональний варіант наплавлення характеризується 
найбільшою величиною показника Еа. Якщо ж вели-
чина буде від’ємною, то даний варіант наплавлення 
застосовувати недоцільно (у порівнянні з викорис-
танням не наплавленої деталі або іншим варіантом 
наплавлення) [3].

В якості техніко-економічного показника віднос-
ної ефективності можна використовувати собівар-
тість деталі, віднесеної до строку служби деталі. За 
допомогою цього показника також можна визначити 
найбільш вигідний варіант наплавлення деталей.

Розглянутий спосіб наплавлення можна вважати 
економічно ефективним тільки за умовою:

( С
Т

 – С
Т
н ) > 1 или ( С

Т
 – С
КТ
н ) > 1,          (4)

де К – коефіцієнт відносної зносостійкості сплаву 
по відношенню до матеріалу деталі.

Числове значення техніко-економічного показни-
ка ефективності Ео може бути визначене зі співвід-
ношення:

Ео = СК
Сн

 = СТ
ТС

н

н

.                          (5)

Якщо величина Ео менше одиниці, використання 
даного варіанту наплавлення економічно недоціль-
не навіть у порівнянні з не наплавленими деталями; 
при Ео = 1 варіант вважається рівноцінний до вико-
ристання ненаплавлених деталей, а якщо Ео > 1, то 
використання даного варіанту наплавлення еконо-
мічно доцільне.

Запропонована методика визначення техніко-
економічної ефективності застосування можливих 
варіантів наплавлення враховує фактори, що впли-
вають на вибір найбільш раціонального варіанту. 
При цьому знаходження числового значення техні-
ко-економічного показника відносної ефективності 
зводиться до визначення коефіцієнта відносної зно-
состійкості сплавів (або коефіцієнтів довговічності 
деталей, наплавлених різними сплавами) та до роз-
рахунку собівартості наплавлення деталей.

Собівартість наплавленої деталі можна визначи-
ти за формулою:

Сн = Вм + Цен + ЗПосн + ЗПдод + ВСЗ + ЗВВ,    (6)
де Цм – вартість матеріалу для наплавлення, грн; 

Цен – енергетичні витрати на одиницю продукції, грн; 
ЗПосн – заробітна плата основних робітників, грн; 
ЗПдод – заробітна плата допоміжних робітників, грн; 
ВСЗ – відрахування на соціальні заходи; ЗВВ – за-
гальновиробничі витрати, грн. [4]

Цм = Qн ∙ Км ∙ Цкг,                        (7)
де Qн – маса зносостійкого сплаву, наплавленого 

на одну деталь, у кг; Км – коефіцієнт, що враховує 
втрати сплаву на угар, огарки та ін. (для стрижневих 
електродів Км = 1,3…1,5, для трубчатих – Км = 1,35, 

для порошкових сумішей – Км = 1,25); Цкг – вартість 
1 кг матеріалу для наплавлення у грн.

Qн = L ∙ F ∙ ρ,                              (8)
де L – довжина наплавленої поверхні, м; F – пло-

ща поперечного перерізу наплавленого шару, м2; ρ – 
густина наплавленого матеріалу, кг/м2. [5] 

Цен = Nе ∙ Ф0 ∙ Квик ∙ Ве,                      (9) 
де Nе – витрати електроенергії на одиницю про-

дукції з урахуванням потужності обладнання, кВт; 
Ф0 – річний фонд часу роботи, год; Квик – коефіцієнт 
використання обладнання за потужністю і часом; 
Ве – вартість 1 кВт електроенергії, грн.

ЗПосн = b ∙ tн,                            (10)
де b – годинна тарифна ставка зварника у грн.; 

tн – час наплавлення сплаву на одну деталь в год.
ЗПдод = 0,4 ∙ ЗПосн.                       (11)

ВСЗ = 0,22 ∙ (ЗПосн + ЗПдод).               (12)

ЗВВ = ЗПосн ∙ 300%.                     (13)
Для розрахунку норми часу наплавлення можна 

скористатися довідниковими даними коефіцієнта на-
плавлення αн. Тоді маємо : 

tн = 10
3 � �
� �
�
�
Q

І
н

н зв�
 Кп,                         (14)

де αн – коефіцієнт наплавлення в г

А год�⋅
; Ізв – сила 

струму в А; Кп – коефіцієнт, що враховує допоміж-
ний час (на організаційно-технічне обслуговування 
та на відпочинок). Для розрахунків можна приймати  
Кп = 1,3…1,5.

Якщо ж коефіцієнт αн невідомий, то t tн н� �� '  ∙ V ∙ Kn 
( tн'  – час наплавлення 1 см3 сплаву за год; V – об’єм 
наплавленого матеріалу у см3).

Для ручного наплавлення деталей з простими 
конфігураціями при товщині шару 2,5…3 мм можна 
приймати tн'  = 0,01 год/см3.

При автоматичних способах наплавлення собі-
вартість наплавленої деталі доцільно розрахувати 
на 1 кг наплавленого сплаву і тоді маємо:

Сн = С + Qн ∙ Цнс,                      (15)
де Цнс – вартість 1 кг наплавленого сплаву;

Цнс = Км ∙ Цм + Кф ∙ Цф + b ∙ t1 ;          (16)

Цм, Км, b та Qн – див. формули (6), (7); Кф – коефі-
цієнт, що враховує витрати флюсу при наплавленні 
1 кг зносостійкого сплаву (Кф = 1,25); Цф – ціна 1 кг 
флюсу в грн.; t1  – час, необхідний для наплавлення 
1 кг сплаву при автоматичному наплавленні;

t1  = 1000

0 786 2

� �
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�

� � �
К

d v
м

е, �
,                     (17)

де d – діаметр електродного дроту у мм; vе  – 
швидкість подачі дроту у м/год; γ – густина електро-
дного дроту у г/см3.

За описаною методикою було визначено техніко-
економічні показники абсолютної та відносної ефек-
тивності для великої групи сплавів. В якості аргумен-
ту в табл. 1 наведено данні щодо техніко-економічній 
ефективності застосування групи зносостійких спла-
вів для наплавлення зубів ковшів траншейних екс-
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каваторів. Дані табл. 1 та табл. 2свідчать, що най-
більш раціональним варіантом у даному випадку є 
наплавлення зубів електродами 13 КН/ЛИВТ, Т-620 і 
Т-590. Застосування електродів ГН-1 замість 13 КН/
ЛИВТ призвело б до підвищення зносостійкості на 
44%, але в той же час зпродокувало збитки в сумі 
104966,84 грн. при ритті кожною машиною траншей 
довжиною 100 км.

Для аргументованості розрахунків у таблицях 
3 та 4 наведено дані техніко-економічної ефектив-
ності використання різних електродних матеріалів 
при автоматичному наплавленні опорних котків гусе-
ничного ходу екскаваторів Э-505А та Э-651. 

Обчислення наведені у таблицях 3 та 4 свідчать 
про те, що найбільш раціональним у даному випадку 
є використання електродів Т-620 (сплав № 4) та по-
рошкового дроту зі сталінітом, які забезпечують зна-
чну економію коштів.

Таким чином вибір матеріалу для відновлення та 
підвищення зносостійкості деталей машин потребує 
багатокритеріального підходу. Вибір зносостійких 
сплавів за найменшою ціною матеріалу для наплав-

лення, без врахування зносостійкості, може призвес-
ти до великих економічних збитків, хоч він і доволі 
широко застосовується суб’єктами господарювання 
в цілому, та ремонтними підприємствами зокрема.

Висновки. У підсумку варто зазначити, що в на 
підприємствах України зростає потреба в оновленні 
парку основних фондів. Наразі альтернативою може 
бути впровадження технологій регенерації деталей 
устаткування шляхом наплавлення та застосування 
зносостійких матеріалів. Відбір подібних технологій 
не завжди може бути раціональним, тому при їх за-
провадженні варто максимально враховувати вплив 
на цей процес стрижневих факторів які направляють 
підприємство на застосування сучасних технологій. 
У статті обґрунтовано, що для розвитку виробничо-
технічного потенціалу варто поєднувати інтелекту-
альні та матеріальні ресурси суб’єкта господарю-
вання. Зокрема при виборі компанією зносостійкого 
сплаву у більшості випадків управлінці відштовху-
ються від вартості матеріалів для наплавлення та 
показника твердості металу, що наплавляється. 
Такий підхід до вибору матеріалу з метою наплав-

Таблиця 1
Економічна ефективність використання різних зносостійких сплавів  

для наплавлення зубів ковшів траншейних екскаваторів
Марка 

зносостійкого 
сплаву, що 

використовується 
для наплавлення 

зубів

Вартість 1 кг 
матеріалу для 
наплавлення 

в грн.

Вартість одного 
комплекту зубів 
з наплавленням 

в грн.

Вартість 
комплектів зубів, 
необхідних для 

риття 100 км 
траншей в грн.

Екон. ефект Еа від 
відновлення зубів 

однієї машини 
при ритті 100 км 
траншей в грн.

Значення 
відносного 
тех-екон. 
ефекту Ео

Сталь 45 
(осн. матеріал) – 9224,85 236156,2 – 1,0

Т-590 108,6 19411,16 149465,93 86690,27 1,58
ОЗН-400 58,8 19388,71 323791,46 -87635,26 0,73
12 АН/ЛИВТ 62,95 17837,51 210482,62 25673,58 1,12
13 КН/ЛИВТ 45,25 12822,04 144889,05 91267,15 1,63
ЭН-60М 77,22 23549,01 256684,21 -20528,01 0,92
Т-620 111,48 19866,85 145028,01 91128,19 1,63
ЦИ-1М 880,44 41063,72 390105,34 -153949,14 0,61
ГН-1 277,78 29053,01 249855,89 -13699,69 0,95

Таблиця 2
Експлуатаційні властивості відновлених зубів  

ковшів траншейних екскаваторів у порівнянні з новими [1]
Марка зносостійкого 

сплаву, що 
використовується для 

наплавлення зубів

Твердість 
HRC

Коефіцієнт 
відносної 

зносостійкості К

Довговічність зубів, 
виражена у км виритих 

траншей  
(до заміни зубів)

Кількість комплектів 
зубів, необхідних для 
риття 100 км траншей

Сталь 45 
(осн. матеріал) 23-29 1,0 3,9 25,6

Т-590 56-58 3,33 13,0 7,7
ОЗН-400 35-40 1,53 6,0 16,7
12 АН/ЛИВТ 33-35 2,17 8,45 11,8
13 КН/ЛИВТ 50-52 2,27 8,85 11,3
ЭН-60М 51-52 2,37 9,20 10,9
Т-620 50-52 3,35 13,80 7,3
ЦИ-1М 57-60 2,70 10,50 9,5
ГН-1 50-53 2,97 11,60 8,6
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Таблиця 4
Експлуатаційні властивості відновлених котків гусеничного ходу екскаваторів  

у порівнянні з новими [1]

Матер. електроду Тверд. HRC Коефіцієнт 
зносостійкості сплавів К

Довговічність котків, 
виражена у год роботи 

(до заміни)
Сталь 45 27-30 1,00 3200
Дріт Св-08А під флюсом АН-348А 150* 0,61 1950
Дріт 30ХГСА під флюсом АН-348А 23 1,01 3250
Дріт 20Х13 під флюсом ФЦЛ-2 40 1,30 4080
Електроди Т-620 (ручне наплавл.) 56 2,44 7400
Порошковий дріт зі сталінітом Б 50-51 1,51 4850

*Твердість за шкалою НВ

лення не можна визнати раціональним, адже він не 
враховує строк експлуатації відновлених деталей, 
собівартість наплавлення та загальну економічну 
ефективність їх використання. Практика показує, що 
більшість наплавлених деталей втрачає свою пра-
цездатність через недостатню зносостійкість спла-
вів, та лише невелика частина – через зниження 
витривалості при знакозмінних навантаженнях. В ро-
боті аргументовано, що рівень зносостійкості спла-
вів, котрі використовують для наплавлення можна 
оцінювати за допомогою коефіцієнта відносної зно-
состійкості. В свою чергу, вибір зносостійких сплавів 
тільки за їх зносостійкістю також може призвести до 
чималих економічних збитків в межах підприємства.

Бібліографічний список:
1. Колесов В.Г., Малыгин А.А. Методика определения 

технико-экономической эффективности наплавки для 
повышения срока службы деталей. Сварочное произ-
водство. 1964. № 9. С. 13–15.

2. Гуменюк С.І. Відтворення основних засобів як чинник 
розвитку виробничо-технічного потенціалу промисло-
вого підприємства. Європейські перспективи. 2014. 
№ 5. С. 77–81.

3. Дананжавын Ч., Сизов И.Г., Доржиев В.Б. Технико-
экономическая оценка эффективности использования 
метода плазменного напыления для восстановления 
и упрочнения зубьев ковшей экскаватора «Caterpillar». 
Ползуновский альманах. 2008. № 3. С. 41–44.

4. Податковий кодекс України.
5. Марчук В.Є. Науково-методологічні основи підвищен-

ня зносостійкості робочих поверхонь з текстурованою 
лунковою структурою в екстремальних умовах експлу-
атації: дис. докт. техн. наук: 05.02.04 / Марчук Володи-
мир Єфремович. Київ, 2016. 460 с.

6. Пожуєва Т.О., Швець Ю.В. Дослідження ефективності 
використання основних фондів промислового підпри-
ємства. Економічний вісник Запорізької державної ін-
женерної академії. 2013. № 5. С. 37-–43. 

7. Потенціал національної промисловості: цілі та меха-
нізми ефективного розвитку / за ред. канд. екон. наук 
Ю.В. Кіндзерського Київ : Інститут економіки та прогно-
зування НАН України, 2009. 928 с.

Таблиця 3
Економічна ефективність використання різних зносостійких сплавів  

для зносостійкого автоматичного наплавлення під флюсом опорних котків  
гусеничного ходу екскаваторів Э-505 і Э-651

Матеріал електроду
Вартість 1 кг 

матеріалу для 
наплавлення 

у грн.

Вартість одного 
комплекту 

котків з 
наплавленням 

у грн.

Вартість 
комплектів котків, 

необхідних для 
роботи машини 

протягом 9600 год 
(до кап. рем.) у грн.

Значення 
абсолютного 

тех-екон. 
ефекту Еа 
для однієї 

машини

Значення 
економ. 
Еф. Ео

Сталь 45 - 5316,62 15949,87 - 1
Дріт
Св-08А
під флюсом
АН-348А

36,59 5999,66 29536,79 -13586,92 0,54

Дріт 30ХГСА
під флюсом
АН-348А

55,79 6066,75 17920,23 -1970,36 0,89

Дріт 20Х13 під флюсом 
ФЦЛ-2 119 6276,57 14768,39 1181,48 1,08

Електроди Т-620 
(ручне наплавл.) 111,48 7025,54 9114,21 6835,66 1,75

Порошковий дріт зі 
сталінітом Б 55,68 6013,44 11902,24 4047,63 1,34
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ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
ПОСТТОТАЛІТАРНОГО ПЕРІОДУ

EXPERIENCE AND FEATURES OF SOLVING  
RESOURCE USE PROBLEMS IN UKRAINE’S INDUSTRY  
IN THE POST TOTALITARIAN PERIOD
Стаття присвячена вивченню досвіду та особливостей організації алюмінієвого виробництва в Украї-

ні. Виявлено недоліки в їх розвитку та функціонуванні в умовах посттоталітарного періоду та Державної 
незалежності. На основі аналізу літературних джерел та наявного досвіду визначено причини їх виникнен-
ня. Вивчено передумови посилення виконавчої дисципліни управлінськими засобами державного контролю 
у цій сфері суспільного виробництва. Запропоновано шляхи й засоби попередження можливих прорахунків 
і зловживань, відповідно, досягнення його стабільності. Підвищення ефективності означених заходів про-
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понується за рахунок управлінських, державних, ідеологічно-виховних та інноваційно-управлінських важе-
лів. Вирішення проблеми попередження прорахунків, зловживань та інших порушень розглядається як один 
з напрямів зміцнення економічної безпеки в державі. Обґрунтовано тезу, що за рахунок згаданих чинників 
можна забезпечити не лише відродження алюмінієвого виробництва та відповідну організацію цих проце-
сів, попередження зловживань, але й стабільне функціонування національної економіки України, що може 
зробити її конкурентоздатною в умовах ЄС. Дослідження проведено в умовах реформаційних процесів у цій 
специфічній сфері суспільного життя.

Ключові слова: алюміній, боксити, глинозем, управління, виробництво, контроль, стабільність, стра-
тегія, ефективність, господарська діяльність, трансформаційне суспільство, Європейський Союз.

Статья посвящена изучению опыта и особенностей организации алюминиевого производства в Укра-
ине. Выявлены недостатки в их развитии и функционировании в условиях посттоталитарного периода 
и Государственной независимости. На основе анализа литературных источников и существующего опы-
та определены причины их возникновения. Изучены предпосылки усиления исполнительской дисциплины 
управленческими средствами государственного контроля в этой сфере общественного производства. 
Предложены пути и средства предупреждения возможных просчетов и злоупотреблений, соответствен-
но, достижения его стабильности. Повышение эффективности указанных мер предлагается за счет 
управленческих, государственных, идеолого-воспитательных и инновационно-управленческих рычагов. 
Решение проблемы предупреждения просчетов, злоупотреблений и других нарушений рассматривает-
ся как одно из направлений укрепления экономической безопасности в государстве. Обоснован тезис, 
что за счет указанных факторов можно обеспечить не только возрождение алюминиевого производства 
и соответствующую организацию этих процессов, предупреждение злоупотреблений, но и стабильное 
функционирование национальной экономики Украины, что может сделать ее конкурентоспособной в ус-
ловиях ЕС. Исследование проведено в условиях реформационных процессов в этой специфической сфере 
общественной жизни.

Ключевые слова: алюминий, бокситы, глинозем, управление, производство, контроль, стабиль-
ность, стратегия, эффективность, хозяйственная деятельность, трансформационное общество, Ев-
ропейский Союз.

The article is devoted to the study of the experience and peculiarities of the organization of aluminum production 
in Ukraine. Deficiencies in their development and functioning in the post-totalitarian period and state independence 
were revealed. The objective preconditions for reducing the efficiency of training of engineering specialists and 
the consequences that need to address the problem of resuming the development of the industrial region with the 
active participation of leading universities that train engineering specialists are highlighted. Based on the analysis 
of literary sources and existing experience, the reasons for their occurrence are determined. The preconditions for 
strengthening executive discipline by management means of state control in this area of social production have been 
studied. Ways and means of prevention of possible miscalculations and abuses and due to this – achievement of its 
stability are offered. The opinions of leading domestic scientists – practitioners who study the applied mechanisms 
of economic management of industrial enterprises, study global challenges and dangers for the economy, implement 
mechanisms for managing business risks, develop components of innovation policy, financial stability strategies 
of industrial enterprises, implement European practices in accordance with conditions of Ukraine’s integration into 
the EU. Improving the effectiveness of these measures is proposed through management, government, ideolog-
ical-educational and innovation-management levers, which include, in particular, such mechanisms of economic 
modernization in the face of a shortage of investment resources, as state guarantees, cheaper loans, direct budget 
financing, loans for state budget account, partial compensation of production costs, investment subventions to local 
budgets, attraction of resources of international financial organizations, incentives provided by the TCU. Solving the 
problem of preventing miscalculations, abuses and other violations is considered in particular as one of the ways to 
strengthen economic security in the country. Proved the thesis that due to the mentioned factors it is possible to en-
sure not only the revival of aluminum production and proper organization of these processes, prevention of abuses, 
but also the stable functioning of Ukraine’s national economy, which can make it competitive in the EU. The study 
was conducted in the context of reform processes in this specific area of social life.

Keywords: aluminum, bauxite, alumina, management, production, control, stability, strategy, efficiency, econom-
ic activity, transformational society, European Union.

Постановка проблеми. Як відомо, алюміній – це 
стратегічний метал, потрібний кожній країні, яка має 
заводи з виробництва, перш за все, літаків, ракет, 
танків та іншого військового озброєння й перебуває 
в стані оборони чи очікування можливих масових 
нападів, наприклад, агресивних сусідів. В Україні у 
свій час було налагоджене алюмінієве виробництво, 
а директивне управління передбачало координова-
ний розподіл цього металу. Наприклад, виробниче 
об’єднання «Ватра» (на Тернопільщині) в період 
УРСР для виготовлення світлотехнічної продукції ви-

користовувало протягом лише одного року близько 
12 тис. т цього легкого, еластичного, міцного металу, 
який отримували здебільшого із Сибірських алюміні-
євих заводів і комбінатів. Між тим в Україну із Сибіру 
таким же чином транспортували 60-тонними вагона-
ми віники сорго вагою 1,2 т. Таким було стратегічне 
планування, спеціалізація та кооперування, у якому 
брали участь науковці провідних технічних універси-
тетів країни. До речі, в державі навіть за таких обста-
вин відбувався активний індустріальний розвиток, у 
якому брали активну участь навчальні заклади.
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Друга половина XIX століття ознаменувала бурх-
ливий розвиток Придніпровсько-Донецького промис-
лового регіону. Залізна руда Криворіжжя, марганцеві 
руди Нікопольського родовища, вугільний Донецький 
басейн, з’єднаний з Придніпров’ям залізницею, обу-
мовили зародження й розвиток гірничої, вугільної та 
металургійної промисловості Півдня.

Отже, постало питання про відкриття в м. За-
поріжжі вечірнього факультету Дніпропетровського 
металургійного інституту (ЗВФ ДМетІ), який почав 
функціонувати з осені 1959 року. Вечірній факуль-
тет, який уже встигла полюбити робітнича молодь, 
підтримали міські мешканці та місцева влада, він 
швидко нарощував матеріальну базу, викладацький 
потенціал. Вже на початку 1966 року факультет було 
перетворено на Запорізьку філію (ЗФ ДметІ) з ден-
ною та вечірніми формами навчання, а на початку 
1976 року – у самостійний Запорізький індустріаль-
ний інститут (3ІІ); у 1994 році ЗІІ перейменували в 
Запорізьку державну інженерну академію (ЗДІА), яка 
проіснувала до 2019 року. У 2019 році її приєднали 
до Запорізького національного університету, сьогод-
ні це Інженерний навчально-науковий інститут, який 
є структурним підрозділом ЗНУ без статусу юридич-
ної особи, що, безумовно, стримує розвиток інженер-
них спеціальностей у напрямі відродження промис-
ловості регіону.

Нині в державі розвивається не лише машино-, 
але й ракето-, літакобудування, інші алюмінієвоєм-
ні виробництва. В умовах інтеграції України до ЄС 
ця проблематика набуває все більшої значимості. 
Власне, ці та інші обставини обумовлюють необхід-
ність аналізу розвитку алюмінієвого виробництва, 
виявлення причин його занепаду та вироблення ре-
комендацій з попередження негативних процесів, що 
мали й мають місце в цій специфічній сфері суспіль-
ного виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
відні вітчизняні науковці [1–14] впродовж останніх 
двадцяти років ретельно досліджують проблематику 
функціонування та появи системних деструктивних 
явищ в економіці промислових підприємств страте-
гічних галузей, до яких віднесено металургійні під-
приємства, підприємства машинобудування, елек-
троенергетики, сільгоспмашинобудування. Після 
розпаду Радянського Союзу на території України за-
лишилися два заводи алюмінієвої галузі, побудовані 
за роки радянської влади, а саме Дніпровський алю-
мінієвий завод (ДАЗ) і Миколаївський глиноземний 
завод (МГЗ).

Дніпровський алюмінієвий завод будували в тяж-
кі передвоєнні роки, переборюючи важкі економічні 
труднощі. Одночасно будувались цехи заводу, вста-
новлювалось промислове обладнання, а вчені та 
інженери-технологи на установках дослідного заво-
ду проводили дослідження й розкривали таємниці, 
заховані в патентах на виробництво глинозему та 
металічного алюмінію. Ні в Росії, ні в СРСР ніякого 
досвіду з виробництва алюмінію не було, а резуль-
тати досліджень вчених-хіміків Франції та Німеччини 
тримались у великій таємниці.

Вдаючись до деяких історичних подробиць, за-
значимо, що алюміній як хімічний елемент почали 

вивчати вперше у Франції в другій половині ХІХ сто-
ліття. Відразу ж з’явилось питання щодо того, як 
його отримати. Відповідь на це питання першим 
отримав французький вчений, професор Сен Клер 
Девіль, який у 1854 році винайшов хімічний спосіб 
виробництва алюмінію. Однак цей спосіб був на-
стільки недосконалим і непродуктивним, що отри-
маний ним алюміній за вартістю був дорожчим зо-
лота. Знадобилося ще майже 30 років колективних 
пошуків учених багатьох країн до того, як у Фран-
ції і США був запатентований сучасний електро-
літичний спосіб виробництва алюмінію з діоксиду 
алюмінію. Природа заховала алюміній у бокситах, 
нефелінах та алунітах у формі діоксиду алюмінію 
(Al2O3), а точніше, гідрата окису алюмінію Al(OH)3. 
Діоксидом алюмінію (глиноземом) він стає в процесі 
виробництва після видалення гідратної вологи при 
температурі 1 2000С. Для виробництва 1 т алюмінію 
сучасним електролітичним способом потрібно ви-
тратити 1,92 т глинозему, 35 кг фториду алюмінію, 
65 кг кріоліту, 600 кг графітових електродів, 17 МВт 
годин електроенергії [15]. Отже, на 1 т алюмінію 
необхідно майже 2 т глинозему. Вміст глинозему в 
промислових бокситах становить 40–60%, в серед-
ньому – 50%. При стовідсотковому видобуванні на 
2 т глинозему потрібно переробити 4 т бокситу.

Виробництво глинозему з бокситів здійснюєть-
ся за способом австрійського хіміка Карла Байера. 
В другій половині ХІХ століття, працюючи на росій-
ських заводах над пошуком методу отримання ді-
оксиду алюмінію, він зробив два відкриття. Перше 
відкриття розкрило йому таємницю переходу гідро-
окису алюмінію з алюмінатного розчину в твердий 
осад, а друге показало, як гідрат окису алюмінію, 
що міститься в бокситі, перевести в розчин. Ці від-
криття, захищені К. Байером двома германськими 
патентами, склали основу технології виробництва 
глинозему з бокситів, нефелінів та алунітів. Алюмі-
ній з глинозему отримують методом електролізу гли-
нозему в розплаві кріоліту. Кріоліт – це природний 
мінерал з групи фторидів. Електролізну ванну за-
повнюють розплавленим кріолітом при температурі 
9500С. Температуру підтримують полум’ям восади 
організації вольтової дуги, яку створюють пропускан-
ням струму 300–400 кА при напрузі 4–5 Вольт між 
графітовим електродом (анод) і дном ванни (катод). 
Струм підводиться до ванни по алюмінієвих шинах, 
здатних витримати відповідне струмове навантажен-
ня. Розплавлений алюміній при температурі 6600С є 
легшим кріоліту, тримається на дні, його забирають з 
ванни вакуумним ковшем через 2–4 доби, після чого 
відправляють у ливарний цех. Там його розливають 
у форми зливків (чушок) або роблять з нього про-
фільний прокат катанку, тобто алюмінієвий дріт діа-
метром до 9 мм. В процесі електролізу виділяються 
вуглекислий газ, газ фтор, глиноземний і графітовий 
пил. Фтор з’єднується с атмосферною вологою і ви-
падає на землю у формі плавікової кислоти. Віконне 
скло в заводських будівлях біля електролізного цеху 
через деякий час стає чорно-матовим. У 70-х роках у 
звіті Інституту газоочистки наводились дані, що за рік 
з електролізного цеху алюмінієвого заводу на місто 
випадає до 18 т плавіковї кислоти [15].
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Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак критичному аналізу цієї 
важливої сфери суспільного виробництва вченими 
України приділено недостатньо уваги. Ці та інші об-
ставини обумовлюють необхідність глибокого ви-
вчення основних засад розвитку та організації алю-
мінієвого виробництва в історичному ракурсі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У 1933 році Дніпровський алюмінієвий завод (сьогод-
ні ПАТ «ЗАлК») видав першу продукцію, а саме алю-
міній у зливках. У 1934 році він почав переробку гли-
нозему, у 1935 році вийшов на повний виробничий 
цикл. До війни він був найбільшим у Європі виробни-
ком алюмінію. Директор заводу керував евакуацією 
ДАЗу на Урал, але все обладнання вивезти не всти-
гли, частина електролізних ванн залишилась. В часи 
окупації німці намагалися відновити виробництво на 
залишеному обладнанні, але це їм не вдалося. За 
наближення наступаючої Радянської Армії вони по-
різали все обладнання електролізерів та алюмінієві 
шинопроводи на металолом і вивезли в Германію. 
У післявоєнні роки завод був відбудований і реорга-
нізованй у комбінат.

У 1949 році введено в експлуатацію електроліз-
ний цех, у 1955 році – глиноземний цех, у 1958 році – 
цех з виробництва полікристалічного кремнію, а у 
1963 році – цех з виробництва залізного порошку [16]. 
У 60-х роках майже одночасно з будівництвом авто-
мобільного заводу в Тольятті на території ДАЗу поча-
лося будівництво цеху з виробництва силуміну, тобто 
кремній-алюмінієвого сплаву. Силумін – це сплав для 
виготовлення корпусів автомобільних, тракторних і 
танкових двигунів. У 1965 році введено в експлуата-
цію перший у світі цех з виробництва силуміну елек-
тротермічним способом. У 1970-ті роки завод вий-
шов на проєктну потужність 100 тис. т алюмінію, і на 
цьому рівні він тримався довгі роки. У 1980–1990 ро-
ках основною продукцією заводу були алюміній у 
зливках, алюмінієва катанка, глинозем, кремній-алю-
мінієві сплави.

У 1963–1966 роках на території за залізничною 
станцією Мале Запоріжжя між залізницею і півден-
ним шосе лежали гори бокситів, які переробляв ДАЗ. 
Це були боксити з різних родовищ, зокрема югослав-
ські, грецькі, угорські. Це були боксити з різним вміс-
том оксидів кремнію та заліза. Переробивши їх на 
глинозем, ДАЗ отримав величезний досвід керуван-
ня технологічним процесом виробництва глинозему. 
У незалежній Україні у 1994 році завод був реструк-
туризований у ПАТ «Запорізький виробничий алюмі-
нієвий комбінат», або ПАТ «ЗАлК».

У 1997 році ПАТ «ЗАлК» внесений до переліку 
підприємств, що мають стратегічне значення для 
економіки й безпеки України. На межі тисячоліть, у 
2000 році, ПАТ «ЗАлК» стабільно працював, виро-
бляючи 103 тис. т алюмінію, близько 240 тис. т гли-
нозему, алюмінієву катанку, силумін і полікриста-
лічний кремній. На ПАТ «ЗАлК» тоді працювало до 
10 000 працівників. Генеральним директором комбі-
нату з 1988 по 2002 рік був останній з директорів, 
який пройшов на ДАЗі шлях від рядового електрика 
до головного інженера й директора, а саме Бастрига 
Іван Михайлович.

На початку 2000-х років ПАТ «ЗАлК» у незалеж-
ній Україні було унікальним підприємством Півдня 
України, яке має повний металургійний цикл; спе-
ціалізується на виробництві глинозему металур-
гійного і спеціальних марок алюмінію первинного, 
легованих алюмінієвих сплавів для автомобільного 
і сільськогосподарського машинобудування, крем-
нію кристалічного для потреб напівпровідникової та 
кремнійорганічної промисловості, товарів народного 
споживання. Комбінатом випускались такі види про-
дукції, як глинозем, гідроксид алюмінію, алюміній у 
чушках, алюміній у циліндричних злитках, алюміні-
єва катанка, алюмінієва ливарна стрічка, силумін, 
леговані алюмокремнієві сплави на основі алюмінію, 
технічний кремній, феросиліцій. Придніпровське ви-
робниче управління ПАТ «ЗАлК» виготовляло ви-
роби з алюмінієвого профілю (вікна, двері, кіоски, 
перегородки, декоративні решітки тощо), різні мета-
леві конструкції. Дочірнє підприємство «Глухівський 
кар’єр кварцитів» видобував кварцит, виробляв 
кварцит металургійний і щебінь будівельний. Таким 
чином, ПАТ «ЗАлК» одночасно виробляв алюміній 
і сировину для його виробництва (глинозем). Впро-
довж тривалого періоду ПАТ «ЗАлК» здійснював 
постійний процес підвищення сортності алюмінію. 
Саме ПАТ «ЗАлК» був первістком розробок та осво-
єння багатьох ливарних сплавів на основі алюмінію, 
які отримали широке застосування в автомобільно-
му та сільськогосподарському машинобудуванні. 
Серед них слід назвати алюмо-кремнієві леговані 
сплави АК12М2, АК6М2, АК9Т. Спеціальний сплав 
АД-31 використовувався у виробництві будівельних 
конструкцій для житлово-господарського і суспільно-
культурного будівництва. За окремими параметрами 
кристалічний кремній ПАТ «ЗАлК» повторював або 
перевищував рівень аналогічних йому марок, які ви-
робляються в країнах Західної Європи.

В січні 2000 року Постановою Кабінету Міністрів 
від 18 січня № 68 ПАТ «ЗАлК» внесли до Переліку 
АТ, пакети акцій яких, раніше закріплені у державній 
власності, підлягають достроковому продажу. Фонд 
Державного Майна в грудні 2000 року виставив на 
відкриті торги контрольний пакет акцій у розмірі 
68,01% статутного фонду.

В лютому 2001 року торги закінчились тим, що 
пакет акцій ПАТ «ЗАлК» у 68,01% був проданий ро-
сійській фірмі «АвтоВаз-Інвест» за 69,5 млн. дол., на 
нього наклалися зобов’язання внести інвестиції на 
суму, еквівалентну $200 млн., на переоснащення і 
реконструкцію ПАТ «ЗАлК» і погасити борг по кре-
диту «Укрексімбанку». Це було початком краху ПАТ 
«ЗАлК». Питання в тому, чи може ЗАТ «АвтоВаз-Ін-
вест» зі статутним фондом 3,6 тис. дол. виконати ці 
зобов’язання. На нашу думку, ні, якщо навіть за ним 
стоять ті, хто його створив і заплатив 69,5 млн. дол., 
тобто мінімальну ціну, запропоновану на торгах. За-
сновниками ЗАТ «АвтоВаз-Інвест» є громадяни РФ, 
один з яких входив до складу засновників ВАТ «Авто-
ВАЗ». Після продажу контрольного пакета акцій ПАТ 
«ЗАлК» (68,01%) у державній власності залишився 
блокуючий пакет (25% + 1 акція). Новий власник, 
а саме ЗАТ «АвтоВаз-Інвест», вкладати інвестиції 
в переоснащення і реконструкцію не поспішав, а у 
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квітні 2002 року спробував за рахунок додаткової 
емісії акцій на суму 274,5 млн. грн. «розмити» бло-
куючий державний пакет. Залучені від продажу акцій 
кошти новий власник мав намір вкласти в інвестиції, 
обумовлені договором купівлі-продажу. Проти цього 
виступив Фонд Державного Майна України, побачив-
ши в цьому порушення умов договору. Зобов’язання 
щодо інвестицій не виконувались ні у 2002 році, ні 
у 2003 році, ні в подальшому. Слід зазначити, що у 
2001–2002 роках ПАТ «ЗАлК» нараховувало близько 
7 тис. працівників, а його річний дохід складав близь-
ко 9,4 млрд. грн., чистий збиток у 2002 році у два 
рази знизився порівняно з 2001 роком, тобто ми не 
можемо стверджувати, що підприємство перебувало 
у фінансовій кризі.

Тим часом переможець першого етапу торгів, а 
саме ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ»», звернувся до судових ін-
станцій України з позовом визнання незаконним рі-
шення ФДМУ щодо результату торгів. Голосіївський 
суд м. Києва визнав правоту ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ»» і 
заборонив ЗАТ «АвтоВаз-Інвест» інвестувати в ПАТ 
«ЗАлК». Зав’язалась судова тяганина (що не є ви-
ключною ситуацією у сучасній практиці) між учасни-
ками торгів 2001 року, яка закінчилась тим, що ЗАТ 
«АвтоВаз-Інвест» у 2004 році контрольний пакет ак-
цій (68,01%) фактично перепродав ВАТ «СУАЛ» [17] 
(ВАТ «Сибірсько-уральська алюмінієва компанія»), 
що у 2007 році завершило операцію об’єднання зі 
швейцарською компанією “Glencore International 
AG”, утворивши нову компанію «Російський алю-
міній». До складу компанії «Російський алюміній» 
увійшли 4 підприємства з видобування бокситів, 
10 глиноземних і 14 алюмінієвих заводів, а також 
3 фольгопрокатні підприємства. Таким чином, 97,5% 
акцій ПАТ «ЗАлК» опинились у власності російсько-
го бізнесу. На той час ПАТ «ЗАлК» працював на по-
вну потужність, обсяг виробництва 2007 року склав 
113 тис. т алюмінію і 265 тис. т глинозему. Отже, під-
приємство у 2007 році було конкурентоспроможним, 
визнаним в Україні і за її межами виробником алюмі-
нію та сировини для виробництва (повний металур-
гійний цикл виробництва).

Економічна криза 2008 року призвела до падін-
ня світової ціни на алюміній та зростання цін на 
електроенергію. ПАТ «ЗАлК» є підприємством з ви-
сокоенергоємним виробництвом, тому тарифи на 
електроенергію практично знищили спроможність 
стабільного функціонування. В листопаді 2008 року 
керівництво ПАТ «ЗАлК» приймає рішення «закон-
сервувати» виробництво полікремнію і силуміну та 
скоротити чисельність працівників. Виробництво 
алюмінію у 2008 році знизилось до 112,8 тис. т, у 
2009 році – до 50 тис. т, а у 2010 році – 25 тис. т.

Київський апеляційний господарський суд 17 трав-
ня скасував незаконне рішення Господарського суду 
столиці від 27 грудня 2010 року та прийняв нове рі-
шення щодо задоволення позову Генеральної проку-
ратури України про повернення до державної влас-
ності контрольного пакета акцій ВАТ «Запорізький 
алюмінієвий комбінат» (сьогодні ПАТ «ЗАлК») [18]. 
Російські співвласники це рішення оскаржили, й на 
цьому виробництво глинозему та алюмінію на ком-
бінаті зупинилось, почалась руйнація обладнання 

глиноземного та електролізного цехів, почалось ма-
родерське руйнування майна підприємства (основні 
засоби – обладнання) на металолом (8 тис. т алю-
мінієвих шинопроводів, анодні й катодні електроди 
електролізних ванн, понад 10 тис. т алюмінієвих 
сплавів тощо), що призвело до повної руйнації ви-
робництва. Отже, одного конкурента в алюмінієвій 
галузі російські олігархи знищили.

Другого конкурента на території України, а саме 
ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», пред-
ставники РФ знищувати не планували, адже вони 
планували ним заволодіти, тому що побудований в 
останній чверті ХХ століття за проєктом світового лі-
дера алюмінієвої галузі, а саме французької фірми 
«Алюмініум Пешіне», ТОВ «МГЗ» був стратегічним 
для СРСР заводом. Радянському Союзу для його 
літаків і ракет потрібно було багато алюмінію, на си-
бірських ріках Єнісеї та Ангарі для його виробництва 
набудували багато потужних гідростанцій та алюмі-
нієвих заводів, зокрема Красноярський, Іркутський, 
Братський, Ново-Кузнецький, Саянський, але алюмі-
нію в бокситах на території 1/6 частині земної кулі не 
вистачає (наявний на Уралі вже перероблений, а на-
явний переробляється у Казахстані), але боксити є в 
Африці, Бразилії, Ямайці. За 20 км від м. Миколаєва 
на березі Дніпро-Бугського лиману у 1978 році побу-
дували глиноземний завод і морський порт, почали 
доставляти в цей порт гвінейський боксит. За потуж-
ністю Миколаївського заводу в 1 млн. т глинозему 
потрібно за рік перевезти частину африканського 
континенту вагою приблизно 2 млн. т. В проєкт були 
закладені найновіше технологічне обладнання Єв-
ропи та прилади автоматичного контролю й керуван-
ня. Це цілком сучасний завод, який не має ніякого 
порівняння з уральськими заводами, які будувалися 
перед війною та в роки війни.

У 1984 році Миколаївський глиноземний за-
вод вийшов на проєктну потужність, адже виробив 
1 млн. т глинозему. В незалежній Україні державне 
підприємство було реорганізовано у ВАТ «Мико-
лаївський глиноземний завод». В серпні 1997 року 
це підприємство було внесене до переліку підпри-
ємств, які мають стратегічне значення для еко-
номіки й безпеки України. В лютому 1998 року 
пакет акцій підприємства у розмірі 25 % + 1 акція 
був закріплений у державній власності, а 18 січня 
2000 року КМУ Постановою № 68 (за узгодженням 
Президента України) дав змогу ФДМУ продаж акцій 
ВАТ «МГЗ». В лютому 2000 року ФДМУ виставив на 
продаж 30% акцій ВАТ «МГЗ», найбільшу ціну за 
виставлений пакет у 547,2 млн. грн. запропонувала 
компанія «Український алюміній». Таким чином, ал-
горитм дій співпадає з алгоритмом дій під час про-
дажу ПАТ «ЗАлК».

Висновки. Отже, стратегічно важлива власність 
України в результаті неефективного управління була 
у свій час фактично «подарована» російському на-
роду для того, щоби сьогодні йому було з чого роби-
ти озброєння, а Україна залишилась без можливості 
розвивати економіку промислового регіону та влас-
ними зусиллями захищати свої кордони. Відпові-
дальність за такі дії, на нашу думку, у повному обсязі 
має бути покладена на державні органи управління.
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Сьогодні державну політику у сфері всіх, без ви-
нятку, галузей економіки, які є фундаментом фор-
мування бюджету країни, у сфері захисту націо-
нальних інтересів та економічної безпеки держави, 
у сфері соціального захисту населення цієї країни 
необхідно модернізувати з огляду на такі стратегічні 
пріоритети:

– інноваційний європейський розвиток громадян-
ського суспільства та його демократичних інститутів;

– захист державного суверенітету, територіаль-
ної цілісності та недоторканості державних кордонів, 
недопущення втручання у внутрішні справи України;

– постійне зміцнення політичної та соціальної 
стабільності;

– побудова (на засадах спадкоємності поколінь) 
конкурентоспроможної соціально орієнтованої на 
європейський простір ринкової економіки;

– відбудова та зміцнення інтелектуального, нау-
ково-технічного та технологічного потенціалу країни, 
його інноваційний розвиток;

– використання прогресивного досвіду країн сві-
ту щодо постійного вдосконалення екологічної полі-
тики у напрямах розвитку екологічної свідомості та 
екологічної освіти, формування екологічних ціннос-
тей, забезпечення усвідомленої гармонізації відно-
син людини та навколишнього середовища.

Модернізація державної політики за окресленими 
стратегічними напрямами можлива, на нашу пере-
конливу думку, тільки за умов наполегливої сумісної 
праці науковців, зокрема представників технічних за-
кладів вищої освіти, структурних підрозділів (інститу-
тів) інших провідних закладів вищої освіти, окремих 
науково-дослідних інститутів, державних службовців 
всіх рівнів, суспільства загалом.

Бібліографічний список:
1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: 

методологічні положення та прикладні механізми : під-
ручник для студентів та викладачів економічних спеці-
альностей вищих і середніх спеціальних навчальних 
закладів, системи підвищення кваліфікації. Тернопіль : 
Лілея, 1997. 292 с.

2. Андрушків Б.М., Романська І.В. Маргіналізація і гло-
бальні небезпеки економіки. Матеріали 15-ї наукової 
конференції Тернопільського національного технічно-
го університету імені Івана Пулюя (14–15 грудня 2011 
року). Тернопіль : ТНТУ, 2011. С. 247.

3. Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Сівчук І.П. Про кризу вза-
ємовідносин у загальній теорії криз. Регіональна еко-
номіка. 2008. № 8. С. 122–134.

4. Андрушків Б.М., Бортняк Ф.В., Вовк Ю.Я. та ін. Іннова-
ційна політика. Тернопіль : ТзОВ «Терно-Граф», 2012. 
484 с.

5. Кирич Н.Б. Організаційні механізми реалізації стратегії 
підвищення фінансово-господарської стабільності під-
приємства. Матеріали Х наукової конференції ТДТУ 
імені Івана Пулюя (Тернопіль, 17–18 травня). Терно-
піль : ТДТУ, 2006. С. 249.

6. Кирич Н.Б. Особливості управління техніко-еконо-
мічними факторами стабілізації виробництва на су-
часному етапі. Галицький економічний вісник. 2006. 
№ 2 (9). С. 33–38.

7. Кирич Н.Б. Стабільність виробництва та фінансова 
стійкість господарських структур – необхідна умова ін-
теграції України до ЄС. Разом в Європі: маркетингові 
стратегії регіонального розвитку : збірник наукових 
праць ТІСІТ. Тернопіль : ТІСІТ, 2005. С. 35–36.

8. Федишин І.Б. Особливості впровадження інновацій в 
умовах трансформації промислових підприємств (Єв-
ропейські акценти) / за заг. ред. Н.Б. Кирич. Тернопіль : 
ТзОВ «Терно-Граф», 2014. 277 с.

9. Новіков В.М. Економічна модернізація «вилікує» Укра-
їну від недоінвестування. Інформаційне агентство 
УНІАН. URL: http://economics.unian.net/ukr/detail/80932 
(дата звернення: 20.06.2020).

10. Метеленко Н.Г., Афонов Р.П., Телеп Н.А. Сучасні про-
блеми стратегічних галузей промислового регіону. 
Вплив цифрової освіти на розвиток людського капі-
талу : матеріали Міжнародної науково-практичної кон-
ференції (20–21 листопада 2019 року, м. Запоріжжя) / 
наук. ред. Н.Г. Метеленко. Запоріжжя : ЗНУ, Інженерний 
інститут, 2019. С. 54–57.

11. Метеленко Н.Г. Системні кризи в економіці промисло-
вого регіону: ідентифікація у напрямі економічної без-
пеки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Кропивницький, 14 квітня 2020 року). 
Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 66–68.

12. Metelenko N. Identification of risks of financial security 
loss at Ukrainian industrial enterprises. Socio-Economic 
Problems and the State. ISSN 2223-3822. P. 97–111.

13. Rumiantsev V.R., Yakubin N., Belokon K., Matukhno E., 
Leventsova C. Ecological aspects of the neutralization of 
gas emissions leaving from the resin storehouse of Joint-
stock company “Zaporozhkoks”. Metallurgical and Mining 
Industry. № 4. P. 105–110.

14. Румянцев В.Р., Тарасов В.К. Шляхи вирішення со-
ціальних проблем на виробництві. Гуманітарний ві-
сник Запорізької державної інженерної академії. 2015. 
Вип. 62. С. 264–270.

15. Виробництво алюмінію. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/
posibnuku/247/18.pdf (дата звернення: 20.06.2020).

16. Голден Н. Творцы крылатого металла. Средне-Ураль-
ское книжное издательство, 1979. 240 с. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D1%80%D0
%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D
0%B9 (дата звернення: 20.06.2020).

17. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%
B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8
C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%8
0%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8
%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96
%D0%BD%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%B9_
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD
%D0%B0%D1%82 (дата звернення: 20.06.2020).

18. РБК – Україна. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/kievskiy-  
apellyatsionnyy-hozsud-vernul-v-gossobstvennost- 
18052011161400 (дата звернення: 20.06.2020).

References:
1. Andrushkiv B.M., Kuzmin O.Ye. (1997) Osnovy menedzh-

mentu: metodolohichni polozhennia ta prykladni me-
khanizmy: Pidruchnyk dlia studentiv ta vykladachiv 
ekonomichnykh spetsialnostei vyshchykh i serednikh spet-
sialnykh navchalnykh zakladiv, systemy pidvyshchennia 
kvalifikatsii [Fundamentals of management: methodologi-
cal provisions and applied mechanisms: Textbook for stu-
dents and teachers of economic specialties of higher and 
secondary special educational institutes, advanced train-
ing systems]. Ternopil : Lileia (in Ukrainian).

2. Andrushkiv B.M., Romanska I.V. (2011) Marhinalizatsiia i 
hlobalni nebezpeky ekonomiky [Marginalization and global 
dangers of the economy]. Proceedings of the XV naukova 
konferentsiia Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho 
universytetu imeni Ivana Puliuia, (Ukraine, Ternopil, De-
cember 14–15, 2011), Ternopil : TNTU, p. 247.

3. Andrushkiv B.M., Kyrych N.B., Sivchuk I.P. (2008) Pro kry-
zu vzaiemovidnosyn u zahalnii teorii kryz [Crisis of Rela-
tionship in General Theory of Crisis]. Regional economics, 
no. 8, pp. 122–134.



142

Держава та регіони

4. Andrushkiv B.M., Bortniak F.V., Vovk Yu.Ya. etc. (2012) 
Innovatsiina polityka [Innovation policy]. Ternopil : Ter-
no-Graf LLC (in Ukrainian).

5. Kyrych N.B. (2006) Orhanizatsiini mekhanizmy realizatsii 
stratehii pidvyshchennia finansovo-hospodarskoi stabilnosti 
pidpryiemstva [Organizational mechanisms for implement-
ing the strategy of increasing the financial and economic 
stability of the enterprise]. Proceedings of the Х naukova 
konferentsiia TDTU imeni Ivana Puliuia (Ukraine, Ternopil, 
May 17–18, 2006), Ternopil : TDTU, p. 249.

6. Kyrych N.B. (2006) Osoblyvosti upravlinnia tekhniko-eko-
nomichnymy faktoramy stabilizatsii vyrobnytstva na su-
chasnomu etapi [Features of management of technical 
and economic factors of stabilization of production at the 
present stage]. Galician Economic Bulletin, vol. 9, no. 2, 
pp. 33–38.

7. Kyrych N.B. (2005) Stabilnist vyrobnytstva ta finansova 
stiikist hospodarskykh struktur – neobkhidna umova inteh-
ratsii Ukrainy do YeS [Stability of production and financial 
stability of economic structures as a necessary condition 
for Ukraine’s integration into the EU]. Proceedings of the 
Mizhnarodna naukova konferentsiia “Razom v Yevropi: 
marketynhovi stratehii rehionalnoho rozvytku” (Ukraine, 
2005). Ternopil : collection of scientific papers Ternopil In-
stitute of Social and Information Technologie, pp. 35–36.

8. Fedyshyn I.B. (2014) Osoblyvosti vprovadzhennia innovat-
sii v umovakh transformatsii promyslovykh pidpryiemstv 
(Yevropeiski aktsenty) [Features of introduction of innova-
tions in the conditions of transformation of the industrial 
enterprises (European accents)]. Ternopil : Terno-Graf LLC 
(in Ukrainian).

9. Novikov V.M. Ekonomichna modernizatsiia “vylikuie” 
Ukrainu vid nedoinvestuvannia [Economic modernization 
“will cures” Ukraine from underinvestment]. Informatsiine 
ahentstvo UNIAN [UNIAN news agency]. Available at: 
http://economics.unian.net/ukr/detail/80932 (accessed: 
20 June 2020).

10. Metelenko N.H., Afonov R.P., Telep N.A. (2019) Suchas-
ni problemy stratehichnykh haluzei promyslovoho rehionu 
[Modern problems of strategic industries of the industrial 
region]. Proceedings of the Mizhnarodna naukovo-prak-
tychna konferentsiia “Vplyv tsyfrovoi osvity na rozvytok 
liudskoho kapitalu” (Ukraine, Zaporizhzhya, November 
20–21, 2019) (eds. Metelenko N.H.), Zaporizhzhya : ZNU, 
Inzhenernyi instytut, pp. 54–57.

11. Metelenko N.H. (2020) Systemni kryzy v ekonomitsi pro-
myslovoho rehionu: identyfikatsiia u napriamu ekonomichnoi 
bezpeky [Systemic crises in the economy of the industrial 
region: identification in the direction of economic security]. 
Proceedings of the ІІІ Mizhnarodna naukovo-praktychna 
konferentsiia (Ukraine, Kropyvnytskyi, April 14, 2020), Kro-
pyvnytskyi : Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, Tsentral-
noukrainskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, pp. 66–68.

12. Metelenko N. Identification of risks of financial security loss 
at Ukrainian industrial enterprises. Socio-Economic Prob-
lems and the State, pp. 97–111.

13. Rumiantsev V.R., Yakubin N., Belokon K., Matukhno E., 
Leventsova C. Ecological aspects of the neutralization of 
gas emissions leaving from the resin storehouse of Joint-
stock company “Zaporozhkoks”. Metallurgical and Mining 
Industry, no. 4, pp. 105–110.

14. Rumiantsev V.R., Tarasov V.K. (2015) Shliakhy vyrishen-
nia sotsialnykh problem na vyrobnytstvi [Ways to solve 
social problems at production]. Humanitarian Bulletin of 
the Zaporizhzhya State Engineering Academy, collection 
of scientific papers, vol. 62, pp. 264–270.

15. Official website of Petro Mohyla Black Sea State Univer-
sity’s Editorial and Publishing Center, “Aluminum pro-
duction”, available at: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnu-
ku/247/18.pdf (accessed: 20 June 2020).

16. Official website of Wikipedia, “Kamensk-Uralsky”, available 
at: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0% 
BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A3% 
D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0% 
BA%D0%B8%D0%B9 (accessed: 20 June 2020).

17. Official website of Wikipedia, “Zaporozhye aluminum 
production plant”, available at https://uk.wikipedia.org/
wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80
%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0
%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1
%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D
0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%B-
D%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%-
BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%B-
D%D0%B0%D1%82 (accessed: 20 June 2020).

18. Official website of RBK Ukraine, “Kyiv Court of Appeal 
returned Zaporizhzhya Aluminum Plant to state own-
ership”, available at: https://www.rbc.ua/ukr/news/ki-
evskiy-apellyatsionnyy-hozsud-vernul-v-gossobstven-
nost-18052011161400 (accessed: 20 June 2020).


