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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

УДК 658

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОНЯТТЯ «КОНТРОЛЬ»
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЮ «КОНТРОЛЬ»
SYSTEM APPROACH TO THE CONCEPT OF CONTROL
Анотація. У статті визначено, що сутність, об’єкти та методи контролю слід розглядати з позицій системного підходу. Доведено, що сучасні умови господарювання суттєво змінюють первинне значення терміна «контроль», вкладаючи
у нього істотно більший зміст. Дискусіями навколо співвідношення понять «управління» та «контроль» пояснюється
наявність концепції економічного контролю, що відрізняються повнотою включення об’єкта та предмета контролю. Розглянуто основні положення системної концепції контролю, згідно з якою контроль є самостійною системою, що діє на
усіх рівнях економіки. Ця система складається з сукупності елементів: суб’єкт, об’єкт, предмет, метод контролю, оцінка
ефективності. Наголошено на необхідність належного правового врегулювання контрольної діяльності, оновлення нормативної бази та розв’язання багатьох практичних недоліків.
Ключові слова: контроль, управління, система.
Аннотация. В статье определено, что сущность, объекты и методы контроля необходимо рассматривать с позиций системного подхода. Доказано, что современные условия хозяйствования существенно изменяют первоначальное
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Экономические науки» // № 7(7), 2017

// Бухгалтерський облік, аналіз та аудит //

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Економічні науки» // № 7(7), 2017

понятие термина «контроль», вкладывая в него существенно большее содержание. Дискуссиями вокруг соотношения
понятий «управление» и «контроль» объясняется наличие концепций экономического контроля, которые отличаются
полнотой включения объекта и предмета контроля. Рассмотрено основные положения системной концепции контроля,
согласно которой контроль является самостоятельной системой, действующей на всех уровнях экономики. Это система
состоит из совокупности элементов: субъект, объект, предмет, метод контроля, оценка эффективности. Автор настаивает на необходимости надлежащего правового регулирования контрольной деятельности, обновления нормативной
базы и решения многих практических проблем.
Ключевые слова: контроль, управление, система.
Summary. The article states that the essence, objects and methods of control should be considered from the point of view
of the system approach. It is proved that modern conditions of economic activity essentially change the primary meaning of
the term «control», invested in it substantially more content. Discussions about the relation between the concepts of «management» and «control» are due to the presence of the concept of economic control, which differ in the completeness of the
inclusion of the object and subject of control. The main provisions of the system conception of control are considered, according
to which control is an independent system operating at all levels of the economy. This system consists of a set of elements: a
subject, an object, an object, a method of control, an assessment of efficiency. The necessity of proper legal regulation of control
activity, updating of normative base and solving of many practical disadvantages are emphasized.
Key words: control, management, system.

П

остановка проблеми. Враховуючи посилення
конкурентних відносин, стрімкий розвиток
сучасних технологій, комп’ютерних інформацій‑
них систем та ін., суб’єкти господарювання пере‑
творюються в більш складні економічні системи.
Для забезпечення управління такими оновленими
системами необхідні вдосконалені та оновлені під‑
ходи та інструменти, які дозволяють контролюва‑
ти всі сторони діяльності, розробляти стратегію.
Дослідження доводять, що концепція системності
контролю є складною науково-практичною про‑
блемою і потребує вирішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блемі контролю в контексті сучасного розвитку еко‑
номіки присвячено ряд наукових досліджень як
зарубіжних, так і вітчизняних вчених (див. [1–7]).
Не зменшуючи вагомості наукових результатів,
недостатньо уваги приділено теорії системноорієн‑
тованого контролю.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є розглянути основні теоретичні
питання системності контролю з дотриманням логіч‑
ної послідовності та з позицій системного підходу.
Виклад основного матеріалу. Будь-яка систе‑
ма теоретичних положень ґрунтується на базових
поняттях, визначення яких є вихідним моментом
дослідження. З етимологічного погляду походження
слова «контроль» не позбавлене певної двозначності
трактування. Так, стверджується, що «контроль»
має латинське походження, утворене шляхом спо‑
лучення слів «rola» — згорток паперу, документ;
«contra» — протиставлення. У цьому ракурсі, на
думку [4, 166], термін «controla» слід тлумачити
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як порівняння (зіставлення чи протиставлення)
кількох тверджень. Тоді як у роботах Ф. Ф. Бутин‑
ця визначено походження цього терміна від фран‑
цузького — «controle», що означає перевірку або
спостереження. Автор виділяє ще один зміст цього
слова — протидія чомусь небажаному [3].
Сучасні умови господарювання суттєво змінюють
первинне значення терміна «контроль», вкладаючи
у нього істотно більший зміст, ніж просто спостере‑
ження та порівняння. Тобто, на нашу думку, у най‑
більш загальному розумінні, поняття «контроль»
означає процес регулювання розвитку об’єкту згідно
із заданими системою параметрами.
Наявність розбіжностей в розумінні самої при‑
роди контролю виявляється у суперечностях при
використанні термінологічного апарату. В одних
роботах вживається термін «економічний конт
роль» [1, 6], в інших — «господарський контроль»,
«фінансовий контроль», «фінансово-господар‑
ський», «фінансово-економічний» тощо. Водночас,
Ващенко І. В. вказує, що контроль не є органічною
складовою процесу управління, а як самостійне
явище є його альтернативою. У зв’язку з цим
пропонується чітко відрізняти спостереження за
станом певних параметрів у розумінні складової
управління будь-яким процесом і «контроль» у зов‑
сім іншому розумінні — коли певний суб’єкт має
можливість управляти об’єктом, але свідомо не
використовує цієї можливості і задовольняється
налагодженням контролю за результатами його
функціонування.
Дискусіями навколо співвідношення понять
«управління» та «контроль» пояснюється наявність
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концепції економічного контролю, що відрізняються
повнотою включення об’єкта та предмета контролю.
Виходячи з наукової концепції, економічний кон‑
троль становить собою динамічну систему економіч‑
них знань, що спрямована на усунення негативних
явищ у розвитку продуктивних сил і виробничих
відносин для їх регулювання у розширеному від‑
творенні. Як економічна наука контроль виконує
пізнавальну та практичну функції і, для повнішої
характеристики контролю з позицій функціональної
концепції, його слід розглядати в двох аспектах: як
діяльність суб’єктів контролю та як процес здійс‑
нення цієї діяльності.
Відповідно мета контролю, як функції управлін‑
ня — інформаційна прозорість об’єкта управління
для забезпечення можливості прийняття ефективних
рішень. Таким чином, відображається уявлення про
ступінь керованості цього об’єкта, тобто як у резуль‑
таті управління забезпечується підтримання необ‑
хідного стану або дії об’єкта управління у відповід‑
ний момент. Стає очевидним, що без максимальної
інформаційної прозорості об’єкта управління його
адекватне сприйняття не можливе, управлінський
вплив не буде приносити бажаного результату й
управлінський зв’язок втрачається, що й зумовлює
особливу важливість контролю в процесі управління.
Особливість контролю як функції управління
полягає в його подвійній ролі в процесі управлін‑
ня підприємством. Інтеграція процесу управління
призводить до того, що контроль нерідко поєднують
з іншими елементами процесу управління. Прихиль‑
ники поєднання контролю з економічним аналізом
вважають, що його завдання полягає в отриманні
фактичних даних, зіставленні їх з критеріями, які
характеризують цілі управління, виявленні відхи‑
лень, з’ясуванні причин їх утворення [2, с. 51–52].
І оскільки у завдання контролю входять всі вище
вказані функції, то, на думку Б. М. Биренбурга,
аналіз слід вважати інструментом контролю. Деякі
економісти заперечують правомірність відокрем‑
лення економічного контролю від бухгалтерського
обліку. Наводиться аргумент, що у бухгалтерського
обліку й контролю загальний предмет — стан й ви‑
користання засобів підприємства.
З подібною позицією не можна погодитися,
оскільки вона походить від необґрунтованого трак‑
тування двох галузей економічної науки, кожна
з яких вивчає господарські процеси й явища в своєму
аспекті. Бухгалтерський облік є основним джерелом
інформаційного забезпечення для виконання різних
функції управління, у тому числі й контролю. Од‑
ночасно в процесі обліку здійснюється контроль за
раціональним використанням матеріальних, фінан‑
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сових й трудових ресурсів, збереженням власності.
Контрольні функції виконуються бухгалтерським
обліком через всі елементи його методу: докумен‑
тування і інвентаризацію, оцінку і калькуляцію,
систему рахунків і подвійного запису. Але за всієї
важливості бухгалтерського контролю, теоретичне
обґрунтування й розробка усієї сукупності питань
методології й організації контролю залишаються
поза увагою бухгалтерського обліку. Тому, на нашу
думку, не можна ототожнювати поняття контрольної
функції бухгалтерського обліку з поняттям еконо‑
мічного контролю, оскільки останній виступає як
результат практичного використання суб’єктами
контролю функції обліку, фінансів тощо.
Для поглибленого розуміння контролю як од‑
нієї з найважливіших складових частин поняття
управління, розкриття механізму функціонування
відносин, що ним відображаються, виявлення спе‑
цифічних особливості різних його складових, слід
розглянути основні положення системної концепції
контролю, згідно з якою контроль є самостійною
системою, що діє на усіх рівнях економіки.
Розуміння контролю як системи є доволі поши‑
реним в економічній літературі та висвітлено в бага‑
тьох роботах. Так, у роботі Є. В. Калюги обґрунтова‑
но поняття економічного контролю як системи, що
заснована на сукупності спостережень і перевірок
контролюючими органами дотримання вимог чин‑
ного законодавства з метою сприяння ефективного
використання ринкових принципів в суспільстві
[6]. В. О. Шевчук визначає контроль як систему, яка
взаємопов’язана сукупністю контролюючого суб’єк‑
та, контрольних дій та підконтрольного об’єкта [7]
і зазначає, що контроль можливий лише тоді, коли
є об’єкт, суб’єкт контролю та зв’язок між ними.
На нашу думку, обмеження елементів системи
контролю лише об’єктом, суб’єктом та контроль‑
ними діями призводить до розуміння контролю як
процесу, що здійснюється на всіх рівнях управління
економікою. Оскільки при цьому втрачається той
факт, що системоутворюючим фактором є досяг‑
нення певного корисного результату. Саме поняття
системи розуміється як сукупність логічно пов’яза‑
них, взаємодіючих, взаємовпливаючих елементів,
що спрямовані на досягнення поставлених цілей.
Ознаками системності є цілісність, ієрархічність
структури, гнучкість зворотного зв’язку.
Тому, вважаємо, що система економічного контр‑
олю є багатоцільовим та багатофункціональним
інтегрованим комплексом взаємопов’язаних еле‑
ментів, що спрямовані на забезпечення дотриман‑
ня вимог чинного законодавства та вдосконалення
управління економікою на усіх її рівнях. Ця система
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складається з елементів входу (інформаційне забез‑
печення контролю), елементів виходу (інформація,
отримана за результатами контролю) й сукупності
таких елементів: суб’єкт, об’єкт, предмет, середо‑
вище контролю, техніка контролю, організаційна
структура контролю, метод контролю, оцінка ефек‑
тивності контролю.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. Правове
регулювання контролю в Україні відбувається за
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допомогою значної кількості нормативно-правових,
часто підзаконних, актів, котрі стосуються окремих
його видів або органів. Це породжує протиріччя,
дублювання та неефективність заходів забезпечення
дисципліни, коли кількість суб’єктів контролю не
гарантує якості функціонування об’єктів. Необ‑
хідність належного правового врегулювання кон‑
трольної діяльності, оновлення нормативної бази
та розв’язання багатьох практичних недоліків є
сьогодні очевидними та назрілими потребами.
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ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМИНАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
DETERMINATION OF THE DOMINANT COMPONENTS ENSURING
THE BANKING SYSTEM FINANCIAL STABILITY
Анотація. У статті наведено перелік показників оцінки фінансової стабільності банківської системи з позиції властивості емерджентності: ефективності реалізації функцій банківської системи, інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії
на міжбанківському ринку, структурних змін і фінансових диспропорцій у банківській системі та параметрів діяльності
системно важливих банків. Для підвищення якості моніторингу фінансової стабільності банківської системи із застосуванням методу канонічних кореляцій проведено структуризацію причинно-наслідкових зв’язків між показниками, що
характеризують окремі напрями її оцінки. Виявлені причинно-наслідкові зв’язки між індикаторами оцінки фінансової
стабільності банківської системи доцільно враховувати при розробленні комплексу дієвих регулюючих заходів для нівелювання негативного впливу дестабілізуючих факторів та посилення дії чинників, які сприятимуть фінансовому розвитку банківської системи. Проаналізовано 11 побудованих канонічних моделей зв’язку між індикаторами оцінки фінансової стабільності банківської системи та уточнено перелік найбільш значущих пояснювальних показників, що зумовлюють
зміну результативних ознак у моделях. Сформовано рейтинг найбільш значимих показників оцінки фінансової стабільності банківської системи, що дозволило визначити домінанти її забезпечення у подальшій перспективі.
Ключові слова: банківська система, фінансова стабільність, домінанти забезпечення фінансової стабільності банківської системи.
Аннотация. В статье представлен перечень показателей оценки финансовой стабильности банковской системы
с позиции свойства эмерджентности: эффективности реализации функций банковской системы, интенсивности кредитно-финансового взаимодействия на межбанковском рынке, структурных изменений и финансовых диспропорций
в банковской системе и параметров деятельности системно важных банков. Для повышения качества мониторинга
финансовой стабильности банковской системы на основе применения метода канонических корреляций проведено
структуризацию причинно-следственных связей между показателями, которые характеризуют отдельные направления
ее оценки. Выявленные причинно-следственные связи между индикаторами оценки финансовой стабильности банковской системы целесообразно учитывать при разработке мероприятий, направленных на предотвращение негативного
влияния дестабилизирующих факторов и усиления влияния факторов, которые способствуют финансовому развитию
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банковской системы. Проанализировано 11 построенных моделей канонической связи между индикаторами оценки финансовой стабильности банковской системы и уточнено перечень наиболее значимых факторных переменных, которые
обуславливают изменение результирующих показателей в моделях. Сформировано рейтинг наиболее значимых показателей оценки финансовой стабильности банковской системы, что позволило определить доминанты ее обеспечения
в дальнейшей перспективе.
Ключевые слова: банковская система, финансовая стабильность, доминанты обеспечения финансовой стабильности.
Summary. The article presents a list of indicators used to estimate the banking system financial stability from the emergence
character perspective: the effectively implemented banking system functions, the intensity of credit and financial interaction
in the interbank market, structural changes and financial imbalances in the banking system as well as the activity parameters
displayed by systemically important banks. Causal relationships between the indicators characterizing certain estimation approach have been structured with the aim to improve the monitoring performed towards the banking system financial stability
with the use of the canonical correlation method. The identified causal relationships between the indicators used to estimate
the banking system financial stability should be taken into account when developing an effective regulatory action plan aimed
at minimizing the negative impact produced by destabilizing factors and enhancing the factors that contribute to the financial
development of the banking system. The project analyzes 11 developed canonical models describing the relationships between
the indicators used to estimate the banking system financial stability and represents a list of the most significant explanatory
indicators causing changes in the model performance characteristics. The rating of the most significant indicators used to estimate the banking system financial stability has been formed to enable determination of the dominant components ensuring
financial stability in the future perspective.
Key words: a banking system, financial stability, dominant components ensuring the banking system financial stability.

П

остановка проблеми. Забезпечення фінансової
стабільності банківської системи є вкрай важ‑
ливим завданням, що стоїть перед НБУ у поточній
і довгостроковій перспективі. Зокрема, в контексті
реалізації «Комплексної програми розвитку фінан‑
сового сектору України до 2020 року» [1] забезпе‑
чення фінансової стабільності банківської системи
визначено як одну з передумов для стабільного
розвитку економіки України, перетворення фінан‑
сового сектору України у конкурентоспроможне
середовище із сприятливим інвестиційно-іннова‑
ційним кліматом. Нагальність вирішення відпо‑
відного завдання визначається й існуючими нега‑
тивними тенденціями, що сьогодні є характерними
для банківської системи України, серед яких: ви‑
сокий рівень доларизації кредитів та депозитів,
значна частка проблемних кредитів у банківсько‑
му секторі, від’ємні значення показників рента‑
бельності активів та капіталу банків та ін.
Аналіз наукових публікацій та досліджень. Тео‑
ретичні аспекти щодо розкриття змісту фінансової
стабільності, механізми її забезпечення й регулюван‑
ня у банківській сфері, пропозиції з удосконалення
методичного інструментарію її оцінки широко ви‑
світлюються в роботах таких зарубіжних та вітчиз‑
няних науковців як Х. Мінскі [2], Т. Падо-Шіопа
[3], Дж. Шиназі [4], Г. М. Азаренкова [5], О. І. Ба‑
рановський [6], О. В. Васюренко [5], О. Г. Головко
[7], І.І. Д’яконова [8], Ж. М. Довгань [9], В. В. Ко‑
валенко [10], В. І. Міщенко [11], О. М. Тридід [5],
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І. М. Чмутова [12] та ін. Проте, у вітчизняній літе‑
ратурі з питань фінансової стабільності та практиці
державного регулювання банківської діяльності
науковці недостатньо уваги приділяють питанням
конкретизації напрямів забезпечення фінансової
стабільності банківської системи та вирішенню ок‑
ремих проблем, що зумовлюють зниження її рівня.
Тому, метою статті визначено обґрунтування
домінант забезпечення фінансової стабільності бан‑
ківської системи України.
Виклад основного матеріалу дослідження. В ме‑
жах поставленої мети передбачено формування рей‑
тингу індикаторів фінансової стабільності банків‑
ської системи (табл. 1), що характеризують окремі
напрями її оцінки з позиції властивості емерджент‑
ності. Для цього у роботі застосовано процедуру
канонічного аналізу, яка, на відміну від інших,
дозволяє виявляти найбільш значущі кореляційні
зв’язки між двома групами показників.
Відповідний математичний інструментарій досить
часто використовується сучасними науковцями для
дослідження різних економічних процесів і явищ
та передбачає побудову канонічних змінних U (по‑
яснювальної) і V (результативної), що визначаються
як лінійні комбінації початкових ознак. Іншими
словами, засобом канонічного аналізу виявляється
залежність між зваженими сумами змінних кожної
множини пояснювальних і результативних ознак,
а кореляція між новими канонічними змінними
має вид [13]:
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Таблиця 1

Перелік показників оцінки фінансової стабільності банківської системи
з позиції властивості емерджентності
Напрям оцінки фінансової
стабільності банківської системи

Перелік показників, що відповідають кожному з напрямів

інтенсивність кредитно-фінансової
взаємодії на міжбанківському ринку

частка коштів НБУ у зобов’язаннях банків, співвідношення обсягів між‑
банківських кредитів до кредитів рефінансування НБУ, частка стабіліза‑
ційних кредитів у загальному обсязі рефінансування НБУ, співвідношен‑
ня обсягів повернутих та наданих протягом року кредитів рефінансування
НБУ, співвідношення МБК до статутного капіталу банків, частка креди‑
тів овернайт у загальному обсязі рефінансування НБУ

ефективність реалізації функцій бан‑
ківської системи

ефективність валютного регулювання: співвідношення валютних інтер‑
венцій НБУ і валових міжнародних резервів, показник доларизації еконо‑
міки, частка валютних активів у сукупних активах банків, частка валюти
проданої банками населенню у загальному обсязі операцій на готівковому
валютному ринку, коефіцієнт покриття валовими міжнародними резер‑
вами короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном по‑
гашення
ефективність регулювання грошового обігу: коефіцієнт готівки, показник
безпеки функціонування грошового ринку, показник фінансової глибини
стан банківського кредитування економіки: процентна ставка за банків‑
ськими кредитами відносно інфляції, процентна ставка за банківськими
кредитами відносно ставки рефінансування, відношення активів банків
до ВВП, відношення простроченої заборгованості за банківськими креди‑
тами до ВВП

структурні зміни та фінансові диспро‑
порції у банківській системі

частка банків, які ліквідовано протягом року, частка іноземного капіталу
у статутному капіталі банків, частка державного капіталу у статутному
капіталі банків, співвідношення кількості банків з низьким та достатнім
рівнями капіталізації, співвідношення кількості збиткових і прибутко‑
вих банків

діяльність системно важливих банків
(СВБ)

показник фінансової стабільності z-score СВБ (значимість 1-го порядку),
показник фінансової стабільності z-score СВБ (значимість 2-го порядку),
рівень довіри населення до СВБ, рівень ризикованості кредитного порт‑
феля СВБ

U=


V =


a1x1 + a2x2 +...+ aq xq
b1y1 +b2 y2 +...+bp yp

,

де х1,…, хq та y1,…, yр — множина пояснювальних
та результативних змінних відповідно;
a1 ,..., aq та b1 ,..., bр – канонічні ваги, що визна‑
чають вклад відповідного показника у значення
канонічної змінної.
Відповідно до процедури канонічного аналізу
базовим етапом її реалізації є визначення поясню‑
вальних х1,…, хq та результативних y1,…, yр змінних.
Так, на думку автора, структурні зміни і фінансо‑
ві диспропорції у банківській системі та погіршення
фінансового стану системних банків спричиняють
коливання обсягів операцій на міжбанківському
кредитному ринку. Це можна пояснити тим, що
варіація основних параметрів діяльності як великих
системних, так і малих банків впливає на інтенсив‑
ність потоків (як між банками, так і між банками
та НБУ), що виникають у зв’язку із необхідністю
розвитку кредитної діяльності банків та задоволен‑
ня їх потреби у тимчасовій ліквідності. При цьому

важливим є те, що значне зростання обсягів кредитів
рефінансування НБУ (зокрема, стабілізаційних кре‑
дитів) як кредитора останньої інстанції у порівнянні
із масштабами кредитно-фінансової взаємодії між
банками, в більшій мірі зумовлюється поширенням
дисбалансів у банківській системі, у тому числі: від‑
током депозитів, зниженням капіталізації банків,
зростанням кількості ліквідованих та збиткових
банків, скороченням їх структурних підрозділів;
несприятливими змінами у структурі капіталу
банківського сектору, які виникають внаслідок
відтоку іноземного капіталу та експансії держави
як власника та ін.
Розподіл показників на пояснювальні й результа‑
тивні для виявлення залежності індикаторів інтен‑
сивності кредитно-фінансової взаємодії на міжбан‑
ківському ринку та структурних змін і фінансовий
диспропорцій у банківській системі представлено
у табл. 2. При цьому слід звернути увагу на той факт,
що за умови необхідності виконання вимог до вико‑
ристання методу канонічних кореляцій відносно
кількості результативних і пояснювальних змінних
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Таблиця 2
Розподіл результативних та пояснювальних ознак у моделі зв’язку між показниками
структурних змін і фінансовий диспропорцій у банківській системі та інтенсивності
кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку
Пояснювальні змінні (X)

Результативні змінні (Y)

частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків частка коштів НБУ у зобов’язаннях банків (Y1), співвід‑
(X1), частка державного капіталу у статутному капіталі ношення обсягів міжбанківських кредитів до кредитів
банків (X2), співвідношення кількості банків з низьким
рефінансування НБУ(Y2), рівень погашення кредитів
та достатнім рівнями капіталізації (X3), співвідношення рефінансування (Y3), частка кредитів овернайт у загаль‑
кількості збиткових і прибуткових банків (X4)
ному обсязі рефінансування НБУ(Y4)

(p≤q) та мінімальної кількості спостережень (має
дорівнювати або бути більшою, ніж 2n+2, де n —
кількість показників окремої групи), із вибірки
показників на основі матриці коефіцієнтів парної
кореляції виключено такі, що мають найслабший
лінійний зв’язок з індикаторами іншої групи.
Виявлення канонічного зв’язку між показни‑
ками інтенсивності кредитно-фінансової взаємо‑
дії на міжбанківському ринку та індикаторами
структурних змін і фінансовий диспропорцій
у банківській системі, що розраховані за період
2007–2016 рр., було реалізовано із застосування
ПП Statistica 8.0.
Як видно з результатів проведеного канонічного
аналізу (табл. 3), найбільша кількість коренів, що
можуть бути добуті, дорівнює найменшій кількості
змінних у сукупності результуючих ознак. При
цьому за критерієм p-Value, що має бути меншим
за 0,05, статистично значущим є лише перший ка‑
нонічний корінь.
Коефіцієнт канонічної кореляції першої пари
канонічних змінних (r (U1V1) = 0,99) свідчить про
наявність сильного кореляційного зв’язку між пред‑
ставленими у табл. 2 групами показників, а їх лінійні
комбінації мають вид:
U1 = 0,11x1 − 0,73x2 + 0,75x3 − 0,55x4
,

V 1 =1,15y1 + 0,56y2 − 0,27y3 − 0,97y4
де U1 — лінійна комбінація показників структур‑
них змін і фінансових диспропорцій у банківській
системі;

V1 — лінійна комбінація показників інтенсивності
кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському
ринку.
Аналіз канонічних ваг, що є коефіцієнтами при
змінних у системі канонічних рівнянь та характе‑
ризують внесок кожного показника у зв’язок між
канонічними змінними U та V, дозволив побудувати
їх рейтинг (X3>X2>X4>X1; Y1>Y4>Y2> Y3), згідно яко‑
го найбільший внесок у зв’язок між аналізованими
групами показників вносять: X3 (співвідношення
кількості банків з низьким та достатнім рівнями
капіталізації), X2 (частка державного капіталу у ста‑
тутному капіталі банків), Y1 (частка коштів НБУ
у зобов’язаннях банків), Y4 (частка кредитів овер‑
найт у загальному обсязі рефінансування НБУ) та Y2
(співвідношення обсягів міжбанківських кредитів
до кредитів рефінансування НБУ).
Окрім аналізу канонічних ваг одним із напря‑
мів інтерпретації результатів застосування методу
канонічних кореляцій є дослідження навантажень
канонічних факторів (табл. 4).
З даних табл. 4 видно, що канонічна змінна U1 має
досить тісний зв’язок із показниками X1 (частка іно‑
земного капіталу у статутному капіталі банків), X2
(частка державного капіталу у статутному капіталі
банків) та X4 (співвідношення кількості збиткових
і прибуткових банків). Це означає, що відповідні
індикатори разом із X3 також вносять високий вклад
у зв’язок із показниками інтенсивності кредитно-фі‑
нансової взаємодії на міжбанківському ринку. При

Таблиця 3
Статистичні характеристики канонічних кореляцій між показниками структурних змін
і фінансовий диспропорцій у банківській системі та інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії
на міжбанківському ринку
Корінь

Каноніч.R

Каноніч. R2

χ2

Ступені свободи

p

Лямбда

0

0,998451

0,996905

29,90000

16

0,018567

0,001301

1

0,712471

0,507615

3,89962

9

0,917882

0,420386

2

0,370617

0,137357

0,71140

4

0,949914

0,853775

3

0,101395

0,010281

0,04650

1

0,829265

0,989719
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Таблиця 4

Навантаження канонічних факторів U1 і V1
Пояснювальна змінна

Навантаження

Результативна змінна

Канонічна змінна U1

Навантаження

Канонічна змінна V1

X1

-0,697449

Y1

0,332340

X2

-0,702311

Y2

0,297137

X3

0,298190

Y3

-0,067462

X4

-0,628101

Y4

-0,545456

цьому аналіз навантажень на канонічну змінну V1,
як і аналіз канонічних ваг, серед найбільш значущих
показників також виокремлює Y4 (частка кредитів
овернайт у загальному обсязі рефінансування НБУ).
Виходячи з цього, до пояснювальних показни‑
ків, що вносять найбільший вклад у зв’язок між
індикаторами структурних змін і фінансовий ди‑
спропорцій у банківській системі та інтенсивності
кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському
ринку відносяться: співвідношення кількості банків
з низьким та достатнім рівнями капіталізації, частка
державного капіталу у статутному капіталі банків,
співвідношення кількості збиткових та прибуткових
банків, частка іноземного капіталу у статутному
капіталі банків.
Вибір показників, що вносять найбільший вклад
у зв’язок між показниками структурних змін і фі‑
нансовий диспропорцій у банківській системі та
інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на
міжбанківському ринку, можна пояснити наявністю
між ними таких кореляційних зв’язків. Так, вияв‑
лений зворотній зв’язок X3, X4 із Y2 свідчить про те,
що зростання кількості банків із недостатнім рівнем
власного капіталу та збиткових банків зумовлює
зниження коефіцієнту співвідношення обсягів між‑
банківських кредитів до кредитів рефінансування
НБУ. Це означає, що відповідні фінансові диспропо‑
рції сигналізують про погіршення фінансового стану
банків та зниження рівня їх фінансової стійкості.
Виходячи з такої ситуації в умовах «нерухливості»
міжбанківського ринку зростає й «апетит» фінансово

нестійких банків до кредитів рефінансування НБУ.
Непрямий зв’язок було виявлено й між показниками
X2 та Y2, що є свідченням того, що зростання част‑
ки державного капіталу також активізує процеси
взаємодії між банками та НБУ. Так, досвід показує,
що у 2014 році, коли банківська система знаходи‑
лась у кризовому стані, сума рефінансування НБУ
на кожну гривню відтоку депозитів фізичних осіб
найбільших банків була максимальною саме для
державних банків.
Між іншими обґрунтованими на основі аналізу
канонічних ваг та факторних навантажень на ка‑
нонічні змінні показниками — X1, X4, Y1, Y4 існує
помітний кореляційний зв’язок: зворотній — між
X1Y1 та прямий — між X4Y4. Так, відповідно до пер‑
шої пари пов’язаних змінних слід зробити висновок,
що із зростанням частки іноземного капіталу —
зменшується частка НБУ у зобов’язаннях банків.
Це, по-перше, можна пояснити тим, що іноземні
банки мають доступ до більш дешевих ресурсів
і можуть надавати кошти іншим банкам в умовах
браку ліквідності. По-друге, присутність іноземних
інвесторів на вітчизняному ринку задає тон конку‑
рентним відносинам між банками, що позитивно
впливає на зміну кількісних та якісних показників
їх діяльності, в тому числі й зниження залежності
від коштів НБУ. Виявлення кореляційного зв’язку
між показником частки кредитів овернайт та кое‑
фіцієнтом співвідношення кількості збиткових та
прибуткових банків говорить про те, що відповідні
диспропорції у банківському секторі провокують

Таблиця 5
Розподіл результативних та пояснювальних ознак у моделі зв’язку між показниками оцінки
діяльності системних банків та інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії
на міжбанківському ринку
Пояснювальні змінні (X)

Результативні змінні (Y)

показник фінансової стабільності СВБ
(значимість першого порядку) (X1),
показник фінансової стабільності СВБ
(значимість другого порядку) (X2),
рівень довіри населення до СВБ (X3),
рівень ризикованості кредитного портфеля СВБ (X4)

частка стабілізаційних кредитів у загальному обсязі
рефінансування НБУ (Y1), рівень погашення кредитів
рефінансування (Y2), співвідношення МБК до статут‑
ного капіталу банків (Y3), частка кредитів овернайт
у загальному обсязі рефінансування НБУ (Y4)
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Таблиця 6
Статистичні характеристики канонічних кореляцій між показниками оцінки діяльності системних
банків та інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку
Корінь

Каноніч.R

Каноніч. R2

χ2

Ступені свободи

p

Лямбда

0

0,995726

0,991470

30,98019

16

0,013568

0,001024

1

0,902393

0,814313

9,54164

9

0,388881

0,119988

2

0,532992

0,284080

1,96503

4

0,742192

0,646183

3

0,312103

0,097409

0,46118

1

0,497076

0,902591

збільшення обсягів надкороткострокових кредитів
рефінансування. При цьому зростання частки відпо‑
відних кредитів та перевищення її значення більше,
ніж 0,5, на думку [14, с. 252–253] є дестимулятором
фінансової безпеки країни. Такі висновки автори [14]
обґрунтовують тим, що домінуючі у 2014–2015 рр.
операції овернайт лише стимулювали спекулятивний
попит на валютному ринку.
Вихідна інформація щодо виявлення зв’язків між
показниками оцінки діяльності системних банків
та інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на
міжбанківському ринку представлена в табл. 5.
Отримані результати канонічного аналізу
(табл. 6) щодо виявлення зв’язку між індикаторами
оцінки діяльності системних банків та інтенсив‑
ності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанків‑
ському ринку дозволяють зробити висновок, що
зв’язок між відповідними групами показників є
дуже високим (коефіцієнт канонічних кореляцій
становить 0,99).
Як видно з табл. 6, статистично значущим є лише
перший канонічний корінь, і тому для подальшого
визначення найбільш значущих факторів впливу
на інтенсивність взаємодії між суб’єктами на між‑
банківському ринку було проаналізовано вагові
коефіцієнти, що відповідають першій парі кано‑
нічних змінних:
U2 = 0,41x1 − 0,12x2 + 0,55x3 + 1,07x4

,
−0,74y1 + 0,65y2 − 0,61y3 + 0,50y4
V 2 =
де U2 — лінійна комбінація показників оцінки ді‑
яльності системних банків;

V2 — лінійна комбінація показників інтенсивності
кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському
ринку.
Виходячи з представленої моделі зв’язку між
U2 та V2, найбільший вклад у значення канонічної
змінної U2 вносять показники ризикованості кредит‑
ного портфеля СВБ (X4) та рівня довіри населення
до СВБ (X3), а канонічної змінної V2 — показники
частки стабілізаційних кредитів у загальному об‑
сязі рефінансування НБУ (Y1) та рівня погашення
кредитів рефінансування (Y2).
Рейтинг індикаторів за силою їх впливу у взаємо‑
зв’язку між показниками оцінки діяльності систем‑
них банків та інтенсивності кредитно-фінансової
взаємодії на міжбанківському ринку формується
таким чином: X4>X3>X1>X2; Y1>Y2>Y3>Y4.
За результатами розрахунку навантажень кано‑
нічних факторів (табл. 7) встановлено, що канонічна
змінна U2 найбільше корелює зі змінною X4 (рівень
ризикованості кредитного портфеля СВБ), а V2 — із
Y1 (частка стабілізаційних кредитів у загальному
обсязі рефінансування НБУ) та Y3 (співвідношення
МБК до статутного капіталу банків).
Враховуючи попередні результати аналізу каноніч‑
них ваг у канонічних рівняннях, надамо пояснення
щодо виявлення кореляційних зв’язків між наступни‑
ми парами пояснювальних та результативних ознак:
X4 та Y4; X3 та Y1, Y2. Так, існування прямого зв’язку
між показником ризикованості кредитного портфеля
СВБ (X4) та часткою кредитів овернайт в загальному
обсязі рефінансування НБУ (Y4) свідчить про те, що
зростання обсягів проблемних активів та резервних
Таблиця 7

Навантаження канонічних факторів U2 і V2
Пояснювальна змінна

Навантаження

Результативна змінна

X1

0,062912

Y1

-0,581298

X2

-0,193137

Y2

0,232118

X3

0,244197

Y3

-0,484185

X4

0,766693

Y4

0,268543

Канонічна змінна U2

16

Навантаження

Канонічна змінна V2
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коштів під кредитні ризики негативно позначається
на ліквідності та платоспроможності СВБ, що в свою
чергу є причиною їх звернень до НБУ стосовно отри‑
мання надкороткострокових кредитів рефінансуван‑
ня. Між показником рівня довіри населення до СВБ
(X3), що визначається часткою строкових коштів
фізичних осіб у депозитному портфелі СВБ, та пи‑
томою вагою стабілізаційних кредитів у загальному
обсязі рефінансування НБУ (Y1) і рівнем погашення
кредитів рефінансування (Y2) було виявлено різно‑
спрямовані кореляційні зв’язки. Між першою парою
результативних та пояснювальних змінних існує
зворотній кореляційний зв’язок. Це означає, що за
умови відтоку депозитів клієнтів фізичних осіб, що
обслуговуються в системних банках, частка стабілі‑
заційних кредитів зростає. І, навпаки, при зростанні
рівня довіри до системних банків — підвищується
рівень погашення кредитів рефінансування.
Слід зауважити, що математично обґрунтований
вплив показників діяльності системних банків на об‑
сяги рефінансування підтверджується й аналітични‑
ми дослідженнями з формування ренкінгу банків за
рівнем підтримки НБУ [15]. Так, на державні банки
припадало понад 29% або 38 млрд гривень кредитів
від НБУ, взятих протягом 2014–2015 років. Водночас
середня сума кредитів, надана банкам з державним
капіталом, була в 5 раз вищою за показник приват‑
них банків. Таку щедрість регулятора по відношенню
до державних фінансових установ можна пояснити
системною важливістю двох ключових боржників —
Ощадбанку та Укрексімбанку [15].
За результатами канонічного аналізу визначено,
що до пояснювальних показників, що вносять най‑
більший вклад у зв’язок між індикаторами оцінки
діяльності системних банків та інтенсивності кре‑
дитно-фінансової взаємодії на міжбанківському
ринку відносяться: рівень ризикованості кредитного
портфеля СВБ та рівень довіри населення до СВБ.
Щодо впливу показників інтенсивності кредит‑
но-фінансової взаємодії на міжбанківському рин‑
ку на параметри функціонального навантаження
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банківської системи сучасні вітчизняні науковці
звертають увагу на наступне. Так, наприклад, у ро‑
боті [16, c. 113] шляхом аналітичних досліджень
виявлено таку залежність: при зростанні обсягів
кредитів рефінансування овернайт відбувається
збільшення девальвації гривні, а при зниженні об‑
сягів рефінансування овернайт волатильність курсу
зменшується.
В. В. Коваленко [17, c. 24] зазначає, що рефінан‑
сування банків має призначення на мікро і макрорів‑
нях: як непрямий інструмент грошово-кредитного
регулювання та впливу на грошові агрегати; спосіб
регулювання банківської ліквідності; одне з джерел
ресурсної бази банків для проведення активних
операцій. О. Д. Вовчак та Г. В. Миськів [18] також
наголошують на тому, що динаміка обсягів креди‑
тування на міжбанківському ринку є дзеркальною
динаміці банківського кредитування [18, c. 77].
С. М. Лобозинська [19] зауважує, що шляхом ма‑
неврування величиною процентних ставок централь‑
ні банки можуть впливати на пропозицію грошей,
динаміку обмінного курсу національної валюти,
а також визначати ступінь переливання капіталів
між різними сегментами фінансового ринку [19,
c. 381]. Такий зв’язок також можна пояснити че‑
рез механізм монетарної трансмісії як послідовної
передачі імпульсів: від стартової точки (операцій
Центрального банку) через короткостроковий між‑
банківський ринок, потім через ланцюг сегментів
фінансового ринку, що взаємодіють, до результую‑
чих змін у реальному секторі економіки [20, c. 36].
На основі наведених аргументів проведено роз‑
поділ результативних та пояснювальних показни‑
ків між відповідними групами індикаторів оцінки
фінансової стабільності банківської системи. При
цьому важливо зауважити, що вплив показників
інтенсивності взаємодії на міжбанківському ринку
запропоновано виявляти окремо для кожної із функ‑
цій банківської системи — валютного регулювання,
регулювання грошового обігу та безперебійного
обслуговування економіки.

Таблиця 8
Розподіл результативних та пояснювальних ознак у моделі зв’язку між показниками ефективності
валютного регулювання та інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку
Пояснювальні змінні (X)

Результативні змінні (Y)

частка коштів НБУ у зобов’язаннях банків (X1),
співвідношення валютних інтервенцій НБУ до валових
співвідношення обсягів міжбанківських кредитів до
міжнародних резервів (Y1),
кредитів рефінансування НБУ (X2),
показник доларизації економіки (Y2),
частка стабілізаційних кредитів у загальному обсязі частка валютних активів у сукупних активах банків (Y3),
рефінансування НБУ (X3),
коефіцієнт покриття валовими міжнародними резервами
частка кредитів овернайт у загальному обсязі рефінан‑
короткострокового зовнішнього боргу за залишковим
сування НБУ (X4)
терміном погашення (Y4)
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Таблиця 9
Статистичні характеристики канонічних кореляцій між показниками ефективності валютного
регулювання та інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку
Корінь

Каноніч.R

Каноніч.R2

χ2

Ступені свободи

p

Лямбда

0

0,997603

0,995211

34,57895

16

0,004552

0,000460

1

0,845597

0,715035

10,54237

9

0,308428

0,096063

2

0,772339

0,596507

4,89313

4

0,298464

0,337105

3

0,405627

0,164533

0,80894

1

0,368440

0,835467

Результативні та пояснювальні ознаки в моделі
зв’язку між індикаторами інтенсивності кредит‑
но-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку
та ефективності валютного регулювання представ‑
лено в табл. 8.
Відповідно до результатів канонічного аналізу
(табл. 9), статистично значущим є лише перший ка‑
нонічний корінь (коефіцієнт канонічної кореляції до‑
рівнює 0,99, рівень значущості якого становить 0,004).
Модель канонічного зв’язку між першою парою
канонічних змінних має вид:
U3 = 0,88x1 + 0,25x2 − 0,03x3 − 1,18x4
,

−0,82y1 + 0,11y2 − 0,57y3 + 1,17y4
V3 =
де U3 — лінійна комбінація показників інтенсив‑
ності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанків‑
ському ринку;
V3 — лінійна комбінація показників ефективності
валютного регулювання.
Найбільший внесок у зв’язок між U3 та V3 відпо‑
відно до значень канонічних ваг вносять: X4 (частка
кредитів овернайт у загальному обсязі рефінансу‑
вання НБУ), X1 (частка коштів НБУ у зобов’язаннях
банків), Y4 (коефіцієнт покриття валовими міжна‑
родними резервами короткострокового зовнішнього
боргу за залишковим терміном погашення) та Y1
(співвідношення валютних інтервенцій НБУ до ва‑
лових міжнародних резервів). З урахуванням цього,
рейтинг пояснювальних та результативних ознак є
таким: X4>X1>X2>X3; Y4>Y1>Y3>Y2.
За факторними навантаженнями (табл. 10) зро‑
блено висновок, що найбільше навантаження на

конічну змінну U3 має показник X4, а на канонічну
змінну V3 — Y4. Між обґрунтованими на основі ана‑
лізу канонічних ваг та факторних навантажень на
канонічні змінні показниками виявлено такі най‑
більш значущі кореляційні зв’язки: X4 впливає на
Y4; X1 впливає на Y1.
Так, згідно результатів канонічного аналізу існує
тенденція обернено пропорційного зв’язку середньої
сили між часткою кредитів овернайт у загальному
обсязі кредитів рефінансування НБУ (X4) та коефіці‑
єнтом покриття валовими міжнародними резервами
короткострокового зовнішнього боргу за залишковим
терміном погашення (Y4). Існування такої залежно‑
сті пояснюється тим, що зростання частки кредитів
овернайт провокує спекуляції на міжбанківському
валютному ринку і в такому разі зумовлює деваль‑
вацію національної валюти і зменшення валютних
резервів, що використовуються для її стабілізації.
До того ж вартість зовнішнього боргу в таких умо‑
вах також зростає. Виявлений зворотній зв’язок
між X1 та Y1 (посідають другі позиції у побудова‑
них рейтингах пояснювальних та результативних
показників) свідчить про те, що збільшення частки
кредитів від НБУ у зобов’язаннях банків спричиняє
зменшення співвідношення валютних інтервенцій
НБУ до валових міжнародних резервів.
Підсумовуючи необхідно зазначити, що до по‑
яснювальних показників, які вносять найбільший
вклад у зв’язок між індикаторами ефективності
валютного регулювання та інтенсивності кредит‑
но-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку
відносяться: частка кредитів овернайт у загальному
Таблиця 10

Навантаження канонічних факторів U3 і V3
Пояснювальна змінна

Навантаження

Результативна змінна

X1

0,016518

Y1

-0,215887

X2

0,353709

Y2

-0,397598

X3

0,296185

Y3

-0,396350

X4

-0,765974

Y4

0,548886

Канонічна змінна U3
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Таблиця 11
Розподіл результативних та пояснювальних ознак у моделі зв’язку між показниками ефективності
регулювання грошового обігу та інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії
на міжбанківському ринку
Пояснювальні змінні (X)

Результативні змінні (Y)

співвідношення обсягів міжбанківських кредитів до креди‑
коефіцієнт готівки (Y1),
тів рефінансування НБУ (X1),
показник безпеки функціонування грошового ринку
частка стабілізаційних кредитів у загальному обсязі рефі‑
(Y2),
нансування НБУ (X2),
показник фінансової глибини (Y3)
співвідношення МБК до статутного капіталу банків (X3),
частка кредитів овернайт у загальному обсязі рефінансу‑
вання НБУ (X4)

обсязі рефінансування НБУ та частка коштів НБУ
у зобов’язаннях банків.
Оскільки через рефінансування банків здійсню‑
ється регулювання обсягу грошової маси (згідно зі
ст. 25 Закону України «Про Національний банк
України» [21]), зв’язок між відповідними групами
індикаторів та їх розподіл на пояснювальні і резуль‑
тативні є очевидним (табл. 11).
Результати канонічного аналізу щодо виявлення
причинно-наслідкових зв’язків між змінними, що
представлені у табл. 11, наведено у табл. 12.
Модель зв’язку між індикаторами ефективнос‑
ті регулювання грошового обігу та інтенсивності
кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському
ринку (коефіцієнт канонічної кореляції дорівнює
0,97, а p-рівень становить 0,03) має вид:
U4 = 0,70x1 − 0,71x2 − 0,75x3 + 0,29x4

,
−3,21y1 + 2,82y2 − 2,80y3
V4 =
де U4 — лінійна комбінація показників інтенсив‑
ності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанків‑
ському ринку;
V4 — лінійна комбінація показників ефективності
регулювання грошового обігу.
Згідно представленої моделі, найбільший вклад
у зв’язок між U4 та V4 вносять показники: X3 (спів‑
відношення МБК до статутного капіталу банків), X2
(частка стабілізаційних кредитів у загальному обсязі

рефінансування НБУ) та Y1 (коефіцієнт готівки),
а загальний рейтинг пояснювальних та результатив‑
них ознак за їх значущістю має вид: X3>X2>X1>X4;
Y1>Y2>Y3.
Розподіл факторних навантажень (табл. 13) під‑
тверджує результати аналізу канонічних ваг щодо
визначення найбільш значущих показників. Окрім
того, виявлено, що значне навантаження на кано‑
нічну змінну V4 має показник безпеки функціону‑
вання грошового ринку (Y2), який у сформованому
рейтингу індикаторів посідає другу позицію.
Обґрунтованість визначених параметрів, що
вносять найбільший вклад у зв’язок між індикато‑
рами ефективності регулювання грошового обігу
та інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на
міжбанківському ринку пояснюється наступним. По‑
казник частки стабілізаційних кредитів у загальному
обсязі рефінансування НБУ (X2) прямопропорційно
впливає на результативні Y1 (коефіцієнт готівки) та
Y2 (показник безпеки функціонування грошового
ринку). Існування такої залежності пояснюється
тим, що збільшення обсягів стабілізаційних кре‑
дитів та зростання їх частки в загальному обсязі
рефінансування у вітчизняній банківській практиці
відбувалося внаслідок масового відтоку депозитів
клієнтів, який в свою чергу спровокував збільшення
грошового агрегату М0 (гроші поза банками). Також
зворотній кореляційний зв’язок було виявлено між

Таблиця 12
Статистичні характеристики канонічних кореляцій між показниками ефективності регулювання
грошового обігу та інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку
Корінь

Каноніч.R

Каноніч.R2

χ2

Ступені свободи

p

Лямбда

0

0,970144

0,941179

24,20066

12

0,03442

0,017595

1

0,807829

0,652587

6,03438

6

0,419372

0,299131

2

0,372796

0,138977

0,74817

2

0,687921

0,861023

3

0,970144

0,941179

20,20066

12

0,053442

0,017595
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Таблиця 13
Навантаження канонічних факторів U4 і V4
Пояснювальна змінна

Навантаження

Результативна змінна

Канонічна змінна U4

Навантаження

Канонічна змінна V4

X1

0,346550

Y1

-0,745899

X2

-0,656052

Y2

-0,698871

X3

-0,409575

Y3

-0,205939

X4

-0,048654

X3 (посідає перше місце в рейтингу пояснювальних
ознак) та Y2, що свідчить про негативну тенденцію
зростання показника безпеки функціонування гро‑
шового ринку в результаті збільшення коефіцієнту
співвідношення МБК до статутного капіталу банків.
Розподіл пояснювальних і результативних оз‑
нак для побудови моделі зв’язку між показниками
оцінки інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії
на міжбанківському ринку та стану банківського
кредитування економіки представлено в табл. 14.
Результати канонічного аналізу щодо виявлення
кореляцій між індикаторами стану банківського
кредитування економіки та інтенсивності кредит‑
но-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку
представлені в табл. 15.
Відповідно до результатів канонічного аналізу,
модель зв’язку між першою парою канонічних змін‑
них (r(U5V5)=0,99) має вид:
−0,32x1 + 0,74x2 − 0,19x3 + 1,09x4
U5 =
,

−1,16y1 − 0,81y2 − 0,86y3 − 0,43y4
V5 =
де U5 — лінійна комбінація показників інтенсив‑
ності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанків‑
ському ринку;
V5 — лінійна комбінація показників стану бан‑
ківського кредитування економіки.
Аналізуючи канонічні рівняння, побудовано рей‑
тинг показників за силою їх впливу у зв’язок між
U5 та V5: X4>X2>X1>X3; Y1>Y3>Y2>Y4. З представле‑

ного рейтингу видно, що найбільший вклад у зв’язок
між аналізованими параметрами оцінки фінансової
стабільності банківської системи вносять X4, X2 та Y1,
Y3, Y2. При цьому аналіз навантажень на канонічні
змінні (табл. 16) також дозволив зробити висновки,
що із U5 найбільше корелює X4, а з V5 — Y1 та Y3.
Між обґрунтованими результативними та по‑
яснювальними показниками виявлено такі зворотні
кореляційні зв’язки: між співвідношенням обсягів
міжбанківських кредитів до кредитів рефінансу‑
вання НБУ (X2) та відношенням простроченої за‑
боргованості за банківськими кредитами до ВВП
(Y4); між часткою кредитів овернайт у загальному
обсязі рефінансування НБУ (X4) та показниками
співвідношення активів до ВВП (Y3) і процентної
ставки за банківськими кредитами відносно інфля‑
ції (Y1). Існування першої залежності є позитивною
тенденцією та свідчить, що активізація взаємодії
між банками сприяє зниженню простроченої кре‑
дитної заборгованості. Проте, така ситуація може
бути зумовлена лише зростанням обсягів кредитних
операцій банків, а не фактичним зниженням про‑
блемної заборгованості. Тому, необхідно розуміти,
що розширення кредитного портфеля в свою чергу
в майбутньому може й спровокувати підвищення
рівня його ризикованості. Існування зворотного
зв’язку між X4 та Y1 свідчить про те, що при зростан‑
ні частки кредитів овернайт відбувається зниження
реальної процентної ставки за кредитами, і через

Таблиця 14
Розподіл результативних та пояснювальних ознак у моделі зв’язку між показниками стану
банківського кредитування економіки та інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії
на міжбанківському ринку
Пояснювальні змінні (X)

Результативні змінні (Y)

частка коштів НБУ у зобов’язаннях банків (X1),
співвідношення обсягів міжбанківських кредитів до
кредитів рефінансування НБУ (X2),
частка стабілізаційних кредитів у загальному обсязі
рефінансування НБУ (X3),
частка кредитів овернайт у загальному обсязі рефі‑
нансування НБУ (X4)

процентна ставка за банківськими кредитами відносно
інфляції (Y1),
процентна ставка рефінансування відносно ставки за бан‑
ківськими кредитами (Y2),
відношення активів банків до ВВП (Y3),
відношення простроченої заборгованості за банківськими
кредитами до ВВП (Y4)
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Таблиця 15
Статистичні характеристики канонічних кореляцій між показниками стану банківського
кредитування економіки та інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку
Корінь

Каноніч.R

Каноніч. R2

χ2

Ступені свободи

p

Лямбда

0

0,996481

0,992975

31,47526

16

0,011724

0,000917

1

0,869662

0,756313

9,16291

9

0,422402

0,130523

2

0,674652

0,455155

2,80950

4

0,590200

0,535619

3

0,130133

0,016935

0,07686

1

0,781603

0,983065

високий рівень інфляції банки отримують менше
доходу. До того ж негативно впливає збільшення
обсягів надкороткострокових кредитів рефінансуван‑
ня на показник відношення активів банків до ВВП
країни (Y3), що визначає потужність банківської
системи і значимість банків для економіки. При
цьому виявлено й той факт, що за умови зростання
частки кредитів овернайт збільшується показник
співвідношення середньозваженої ставки за всіма
інструментами рефінансування відносно середньо‑
зваженої річної ставки за банківськими кредитами
у національній валюті (Y2), що спричиняє зниження
рентабельності активів банків, а перевищення показ‑
ником значення 1,0 взагалі призводить до масової
їх неплатоспроможності [14, с. 255].
Аналогічним чином було реалізовано процедуру
канонічного аналізу для виявлення зв’язків між
іншими парами груп показників оцінки фінансової
стабільності банківської системи, що дозволило
провести структуризацію причинно-наслідко‑
вих зв’язків між досліджуваними індикаторами
(рис. 1).
Аналітично доведено, що відповідно до побудова‑
них моделей канонічного зв’язку, до пояснювальних
показників, які вносять найбільший вклад у зв’язки
між індикаторами оцінки фінансової стабільності
банківської системи, віднесено наступні:
1) у моделі зв’язку між показниками ефектив‑
ності валютного регулювання (U6) та оцінки діяль‑
ності системних банків (V6): коефіцієнт покриття
валовими міжнародними резервами короткостро‑
кового зовнішнього боргу за залишковим терміном

погашення, частка валютних активів у сукупних
активах банків, показник доларизації економіки;
2) у моделі зв’язку між показниками оцінки ді‑
яльності системних банків (U7) та стану банківського
кредитування економіки (V7): рівень ризикованості
кредитного портфеля СВБ, показник фінансової
стабільності СВБ (значимість 2-го порядку);
3) у моделі зв’язку між показниками ефектив‑
ності валютного регулювання та структурних змін
(U8) і фінансових диспропорцій у банківській системі
(V8): частка валютних активів у сукупних активах
банків, співвідношення валютних інтервенцій НБУ
і валових міжнародних резервів, показник долари‑
зації економіки;
4) у моделі зв’язку між показниками стану банків‑
ського кредитування економіки (U9) та структурних
змін і фінансових диспропорцій у банківській систе‑
мі (V9): відношення простроченої заборгованості за
банківськими кредитами до ВВП, процентна став‑
ка за банківськими кредитами відносно інфляції,
процентна ставка рефінансування відносно ставки
за банківськими кредитами, відношення активів
банків до ВВП;
5) у моделі зв’язку між показниками структурних
змін і фінансових диспропорцій у банківській сис‑
темі (U10) та ефективності регулювання грошового
обігу (V10): частка іноземного капіталу у статутному
капіталі банків, співвідношення кількості збиткових
і прибуткових банків;
6) у моделі зв’язку між показниками оцінки ді‑
яльності системних банків та структурних змін (U11)
і фінансових диспропорцій у банківській системі
Таблиця 16

Навантаження канонічних факторів U5 і V5
Пояснювальна змінна

Навантаження

Результативна змінна

X1

-0,085747

Y1

-0,700462

X2

0,352538

Y2

0,389881

X3

-0,477643

Y3

-0,501917

X4

0,563101

Y4

-0,156811

Канонічна змінна U5

Навантаження

Канонічна змінна V5
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Показники інтенсивності кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському ринку
Показники ефективності реалізації функцій банківської
системи
Ефективності
Ефективності
Стану банківського
валютного
регулювання
кредитування
регулювання
грошового обігу
економіки

Показники структурних
змін і фінансових
диспропорцій у банківській
системі

Показники оцінки діяльності системних банків

Рис. 1. Причинно-наслідкові зв’язки між показниками оцінки фінансової стабільності банківської системи
(складено автором)

(V11): рівень ризикованості кредитного портфеля
СВБ, показники фінансової стабільності СВБ.
Важливо зауважити, що використання даних
наведених на рис. 1 дозволяє сформувати причин‑
но-наслідковий ланцюг зв’язків між показниками
оцінки фінансової стабільності банківської системи,
враховувати кореляцію між окремими групами
індикаторів при проведенні моніторингу їх відхи‑
лень, визначати пріоритетні та узгоджені цільові
орієнтири розвитку банківської системи й напрями
їх досягнення.
З урахуванням результатів канонічного аналізу
побудовано рейтинг найбільш значимих показників
оцінки фінансової стабільності банківської системи
(за кількістю впливів на результативні ознаки у по‑
будованих моделях зв’язку) та визначено домінанти
її забезпечення (рис. 2).
Слід зазначити, що серед найбільш значущих
пояснювальних показників, що зумовлюють зміну
результативних ознак відповідно до побудованих
моделей канонічного зв’язку третє місце у побу‑
дованому рейтингу посідають: частка коштів НБУ
у зобов’язаннях банків, співвідношення МБК до
статутного капіталу банків, частка стабілізаційних
кредитів у загальному обсязі рефінансування НБУ,
співвідношення обсягів міжбанківських кредитів
до кредитів рефінансування НБУ; співвідношення
валютних інтервенцій НБУ і валових міжнародних
резервів, коефіцієнт покриття валовими міжнарод‑
ними резервами короткострокового зовнішнього
боргу за залишковим терміном погашення; відно‑
шення активів банків до ВВП, відношення простро‑
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ченої заборгованості за банківськими кредитами до
ВВП, процентна ставка за банківськими кредитами
відносно інфляції; співвідношення кількості банків
з низьким та достатнім рівнями капіталізації, частка
державного капіталу у статутному капіталі банків;
рівень довіри населення до СВБ.
Тому, окрім визначених домінант забезпечення
фінансової стабільності банківської системи пріори‑
тетними завданнями у відповідному напрямі повинні
стати наступні: активізація процесів кредитно-фінан‑
сової взаємодії між банками, удосконалення інтер‑
венційної політики НБУ та збільшення обсягів золо‑
товалютних резервів, розвиток кредитної діяльності
та зниження частки простроченої заборгованості за
активними операціями, підвищення рівня капіталі‑
зації банків, зменшення частки державного капіталу
у структурі статутного капіталу банків та підвищення
рівня довіри населення до системних банків.
Висновки та напрями подальших досліджень.
Підсумовуючи, необхідно зробити висновок, що
визначені домінанти забезпечення фінансової ста‑
більності вітчизняної банківської системи повинні
бути враховані при формуванні стратегічних прі‑
оритетів її розвитку, а виявлені причинно-наслід‑
кові зв’язки між показниками оцінки фінансової
стабільності доцільно приймати до уваги у процесі
реалізації моніторингу її стану. Перспективним
напрямом подальшого дослідження є конкретизація
стратегічних й тактичних заходів та практичних
рекомендацій відповідно до обґрунтованих домінант
забезпечення фінансової стабільності банківської
системи України.

рівень ризикованості кредитного портфеля СВБ, показники
фінансової стабільності СВБ, відношення простроченої
заборгованості за банківськими кредитами до ВВП, процентна
ставка за банківськими кредитами відносно інфляції, процентна
ставка рефінансування відносно ставки за банківськими
кредитами, відношення активів банків до ВВП, частка валютних
активів у сукупних активах банків, співвідношення валютних
інтервенцій НБУ і валових міжнародних резервів, показник
доларизації економіки
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Рис. 2. Послідовність визначення домінант забезпечення фінансової стабільності банківської системи (складено автором)
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ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ (НА ПРИМЕРЕ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
FORMATION AND USE OF FINANCIAL RESOURCES OF LOCAL BUDGETS
(BY THE EXAMPLE OF THE LVIV REGION)
Анотація. У роботі розглянуто теоретичні і практичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів
місцевих бюджетів. Проведено аналіз дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів, окреслено сучасні тенденції
функціонування місцевих бюджетів України. Автором проаналізовано формування та використання фінансових ресурсів місцевого бюджету на прикладі обласного бюджету Львівської області. Проаналізовано ефективність розподілу та
накопичення бюджетних коштів, у тому числі за рахунок податкової політики та міжбюджетних трансфертів. Визначено
тенденції зміни показників соціально-економічного стану міста Львова і вплив на них заходів бюджетного регулювання.
Також у статті визначено фактори впливу на обсяги фінансових ресурсів. Розроблено рекомендації щодо вирішення
проблем формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів, та окреслено пріоритетні напрямки вдосконалення функціонування місцевих бюджетів.
Ключові слова: місцеві фінанси, бюджет, місцеве самоврядування, бюджетна система, реформування місцевих фінансів.
Аннотация. В работе рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования и использования финансовых ресурсов местных бюджетов. Проведен анализ доходной и расходной части местных бюджетов, определены
современные тенденции функционирования местных бюджетов Украины. Автором проанализировано формирование
и использование финансовых ресурсов местного бюджета на примере обласного бюджета Львовской области. Проанализирована эффективность распределения и накопления бюджетных средств, в том числе за счет налоговой политики
и межбюджетных трансфертов. Определены тенденции изменения показателей социально-экономического состояния
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города Львова и влиянии на них мер бюджетного регулирования. Также в статье определены факторы влияния на
объемы финансовых ресурсов. Разработаны рекомендации по решению проблем формирования и использования финансовых ресурсов местных бюджетов, и намечены приоритетные направления совершенствования функционирования
местных бюджетов.
Ключевые слова: местные финансы, бюджет, местное самоуправление, бюджетная система, реформирование местных финансов.
Summary. The theoretical and practical aspects of the formation and use of financial resources of local budgets are considered in the paper. The analysis of the revenue and expenditure part of local budgets has been carried out, the current trends
of the functioning of local budgets of Ukraine are outlined. The author analyzes the formation and use of financial resources of
the local budget on the example of the consolidated budget of the Lviv region. The efficiency of distribution and accumulation
of budget funds, including through tax policy and intergovernmental transfers, is analyzed. The tendencies of changes in the
indicators of the socio-economic status of the city of Lviv and the influence on them of measures of budgetary regulation are
determined. Also, the article determines the factors influencing the volume of financial resources. Recommendations for solving
the problems of the formation and use of financial resources of local budgets have been developed, and priority directions of
improving the functioning of local budgets have been outlined.
Key words: local finances, budget, local self-government, budget system, reform of local finances.

П

остановка проблеми. Актуальність проблеми
вдосконалення місцевих фінансів, формуван‑
ня місцевих бюджетів і використання їхніх коштів
зростає у зв’язку зі змінами, які стосуються місце‑
вого самоврядування. В сучасній Україні назріла
необхідність справжньої, а не декларативної фі‑
нансової децентралізації для повнішого та ефек‑
тивнішого задоволення потреб населення в кожно‑
му регіоні.
Існуюча на сьогоднішній день система забезпе‑
чення місцевих бюджетів достатніми фінансовими
ресурсами для виконання функцій, покладених на
органи місцевого самоврядування, не відповідає по‑
требам громад, вона не створює фінансове підґрунтя
сприятливого життєвого середовища, необхідного
для надання мешканцям територіальних громад
якісних і доступних суспільних благ та послуг на
основі забезпечення сталого розвитку території.
Ефективність фінансової системи України може
бути досягнута за умови забезпечення фінансової
спроможності та фінансової самостійності окремої
території, тому оптимізація функціонування міс‑
цевих бюджетів і водночас зміцнення фінансової
незалежності органів місцевого самоврядування, є
важливим завданням.
Аналіз останніх досліджень. У науковій літера‑
турі проблеми формування та використання місце‑
вих бюджетів досліджуються в працях провідних
вітчизняних вчених: В. Бодрова [9], Т. Бондарук
[10], М. Деркача [11], В. Зайчикової [12], О. Кири‑
ленко [13]. Вагомий внесок у дослідження питань,
пов’язаних з місцевими фінансами зробили такі
зарубіжні вчені, як: С. Алмазов [14], С. Бейлі [15],
Ш. Бланкарт [16] та ін. Проте, слід зазначити, що

вітчизняними науковцями в своїх дослідженнях
значна увага приділяється фрагментарним аспек‑
там функціонування інституту місцевих бюджетів.
Відповідно, виникає необхідність у проведенні комп‑
лексного дослідження функціонування місцевих
бюджетів та міжбюджетних відносин із урахуванням
сучасних тенденцій у напрямі посилення процесів
децентралізації фінансових ресурсів в країні.
Формування цілей статті. Метою статті є аналіз
формування та використання фінансових ресурсів
місцевих бюджетів в умовах децентралізації, а також
удосконалення теоретичних положень, методичних
основ та розробка практичних рекомендацій відносно
забезпечення фінансової стійкості місцевих бюдже‑
тів в умовах децентралізації фінансових ресурсів.
Об’єктом дослідження є формування та використан‑
ня фінансових ресурсів бюджету Львівської області
в умовах децентралізації.
Виклад основного матеріалу. Соціально-еконо‑
мічні і політичні трансформації, які розпочались
в Україні з проголошенням незалежності, сприяли
активізації процесу демократизації суспільства та
держави. У результаті даних перетворень було почато
розбудову європейської моделі місцевого самовряду‑
вання, яка є інструментом розв’язання локальних
проблем, надання суспільних благ та послуг, реа‑
лізації інтересів територіальних громад. Місцеве
самоврядування виступає основним принципом, що
забезпечує зв’язок громадян з державою та гарантує
можливість їх участі в державному управлінні.
Досвід усіх розвинених держав світу переконливо
свідчить про те, що саме місцеве самоврядування
зміцнює основи народовладдя, створюючи необхідні
умови для життєдіяльності місцевих співтовариств,

27

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Економічні науки» // № 7(7), 2017

// Гроші, фінанси та кредит //
стабілізує політичну систему в цілому, виступаючи
важливим механізмом забезпечення єдності країни
та цілісності держави [5].
Вирішальне значення в забезпеченні функціону‑
вання органів місцевого самоврядування відводиться
місцевим фінансам, що являють собою самостійний
структурний рівень фінансової системи держави.
Як зазначають вітчизняні науковці [3; 5; 7] місцеві
фінанси забезпечують органи місцевого самовря‑
дування достатнім обсягом фінансових ресурсів;
сприяють розподілу дохідних джерел між рівнями
влади, галузями економіки, домогосподарствами
з метою досягнення соціально-економічного ефекту
на рівні адміністративно-територіальних одиниць.
Тобто, місцеві фінанси стимулюють зростання фінан‑
сового потенціалу територій, є підґрунтям фінансової
незалежності органів місцевого самоврядування,
а також націлені на забезпечення громадян якісними
суспільними послугами.
Отже, в сучасних умовах трансформаційної еко‑
номіки України місцеві фінанси слід розглядати як
систему соціально-економічних відносин, пов’яза‑
ну з формуванням, розподілом та перерозподілом
фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення
діяльності органів місцевого самоврядування, що
сприяє економічному розвитку територій, а також
підвищує добробут членів територіальних громад.
З метою змінення фінансових основ діяльності
органів місцевого самоврядування, як уже зазнача‑
лось, було обрано курс на реалізацію політики децен‑
тралізації фінансових ресурсів. Згідно з вимогами
Європейської хартії про місцеве самоврядування [3]
головною ознакою фінансової незалежності є володін‑
ня і самостійне розпорядження фінансовими ресурса‑
ми, обсяг яких відповідає функціям і завданням, що
покладаються на органи місцевого самоврядування.
Враховуючи сучасні тенденції в реформуванні
бюджетної системи країни, роль доходів місцевих

бюджетів у фінансовому забезпеченні органів міс‑
цевого самоврядування певною мірою визначається
величиною ВВП, що безпосередньо перерозподі‑
ляється через них та часткою місцевих бюджетів
у зведеному бюджеті України (табл. 1).
Частка доходів місцевих бюджетів у перерозподілі
ВВП, а також у зведеному бюджеті поряд з еконо‑
мічним і соціальним має досить важливе політичне
значення. Вона свідчить про участь місцевої влади
у розв’язанні актуальних проблем розвитку дер‑
жави, про певну обмеженість функцій центральної
влади. Така частка є загальним показником, який
відображає рівень фінансової незалежності органів
місцевого самоврядування, дає можливість оцінити
рівень розвитку місцевих бюджетів [3].
Частка місцевих бюджетів без урахування тран‑
сфертів у доходах зведеного бюджету України в пе‑
ріод з 2012 по 2016 рр. зменшилась на 2,7%. Щодо
частки місцевих бюджетів, також без урахування
трансфертів у перерозподілі ВВП, то даний показник
у зазначений період зменшився на 1,9%.
При цьому слід відмітити, що частка місцевих
бюджетів з урахуванням міжбюджетних трансфер‑
тів, як у доходах зведеного бюджету України, так
і у перерозподілі ВВП, навпаки, збільшилась на
4,7% та 0,2% відповідно. Крім того, показники до‑
ходів місцевих бюджетів з урахуванням трансфертів
майже в 2 рази перевищують зазначені показники
без урахування трансфертів. Тобто це свідчить про
посилення процесів централізації та про зниження
рівня фінансової незалежності органів місцевого
самоврядування від державної влади. Також про
посилення процесів централізації фінансових ре‑
сурсів на державному рівні свідчить динаміка по‑
казників розвитку бюджетної системи за доходами
(рис. 1). Частка зведеного бюджету у ВВП в період
з 2010 по 2016 рр. коливалась у межах від 28% до
30%, що відповідає вимогам бюджетного законо‑

Таблиця 1
Частка доходів місцевих бюджетів України у доходах зведеного бюджету України та у ВВП, %
Частка у доходах зведеного бюджету України
Рік

без урахування
трансфертів

Частка у перерозподілі ВВП
без урахування
трансфертів

з урахуванням
трансфертів

2010

24,8

46,1

8,3

14,5

2011

26,0

49,3

7,9

14,7

2012

25,9

50,6

7,2

14,2

2013

21,7

45,5

6,4

13,4

2014

22,6

50,5

6,9

15,4

2015

22,7

49,9

6,9

14,5

2016

22,1

50,8

6,4

14,7

Складено автором за даними [2]
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Рис. 1. Динаміка структури доходів бюджету Львівської області, млн грн.
Складено автором за даними [8]

давства. Поряд із зниженням частки місцевих бюд
жетів у перерозподілі ВВП, значно підвищується
роль державного бюджету, адже даний показник
збільшився на 4,1% і становить 27,5%. Таким чи‑
ном дані, які представлені в табл. 1 свідчать про
зниження рівня фінансової незалежності місцевих
органів самоврядування, не дивлячись на те, що було
прийнято низку законодавчих актів [4], норми яких
«гарантують» зростання фінансової незалежності
органів місцевого самоврядування. Тобто дана тен‑
денція суперечить обраному курсу децентралізації
фінансових ресурсів держави.
На підтвердження даного висновку проаналізу‑
ємо сучасні тенденції формування та використан‑
ня коштів бюджету Львівської області. Так згідно
з бюджетною класифікацією, закріпленою ст. 9
Бюджетного кодексу України [7], доходи місцевих
бюджетів класифікуються за чотирма групами: по‑
даткові надходження; неподаткові надходження;
доходи від операцій з капіталом; трансферти. Крім
того структурною складовою доходів місцевих бю‑
джетів є цільові фонди утворені ВР АРК та органами
місцевого самоврядування. Аналізуючи сучасні тен‑
денції формування доходів місцевих бюджетів, слід
зазначити, що в їх загальній структурі суттєво під‑
вищується роль трансфертів з державного бюджету.
Дана тенденція суперечить обраному в Україні
напряму реформ. Адже частка міжбюджетних тран‑
сфертів у структурі доходів місцевих бюджетів свід‑
чить про ступінь фіскальної децентралізації в країні:
чим вища їх частка в дохідній частині місцевих
бюджетів, тим більша залежність місцевої влади
від центральної та централізованіша система [8].

Серед доходів обласного бюджету Львівської об‑
ласті протягом 2012–2016 рр. найбільшу питому
вагу, а саме 78% займають трансферти, які на кінець
2016 р. складали 8615 млн грн. Однак, в динаміці
простежується позитивна тенденція до зменшення
в загальній структурі доходів місцевих бюджетів
Львівської області трансфертів на 2,2%.
Розглядаючи склад та структуру доходів облас‑
ного бюджету Львівської області, слід відмітити,
що поряд з трансфертами основу формування фі‑
нансових ресурсів регіону становлять податкові
надходження (табл. 2).
Протягом аналізованого періоду спостерігається
поступове збільшення податкових надходжень,
а саме на 5,2%, або на 1703,9 млн грн, що пояснюєть‑
ся збільшенням впливу загальнодержавних податків
на збалансування бюджету Львівської області.
Доходи від операцій з капіталом у середньому не
перевищують 1,0%, а відрахування до державних
цільових фондів протягом 2012–2016 рр. становили
близько 0,7% від загального обсягу надходжень.
На кінець 2016 року найбільшу питому вагу
в структурі податкових надходжень місцевих бю‑
джетів займає ПДФО, обсяг якого протягом аналі‑
зованого періоду збільшився на 217,2 млн грн, що
пов’язано з підвищенням рівня мінімальної заро‑
бітної плати, а не легалізацією економіки в регіоні.
Проте в загальній структурі податкових надхо‑
джень ПДФО в 2016 р. зменшився на 5% порівняно
з надходженнями 2012 року.
Також одними із значних видів податкових до‑
ходів бюджету Львівської області є плата за спеці‑
альне використання природних ресурсів, розмір
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Таблиця 2
Склад і структура доходів обласного бюджету
Львівської області 2012–2016 рр., млн грн
Доходи
Податкові надходження

Роки
2012

2013

2014

2015

2016

836, 3

845, 3

892, 6

1 103,5

2 103,9

у % до загальної суми

16,1

15,0

14,0

12,7

19,1

Неподаткові надходження

179,4

162,9

201,9

259,0

290, 4

у % до загальної суми

3,5

3,4

3,1

2,9

2,6

Доходи від операцій з капіталом

5,4

3,6

8,1

49, 0

14, 0

у % до загальної суми
Трансферти
у % до загальної суми
Усього

0,1

0,06

0,12

0,6

0,12

4 164,8

4 615,1

5 324,2

7 290,6

8 615,6

80,3

82,0

82,8

83,7

78,1

5187,1

5628,0

6428,3

8709,6

11034,5

Складено автором за даними [8]

якого протягом аналізованого періоду зменшився
на 21,8 млн грн. та екологічних податок, розмір яко‑
го протягом аналізованого періоду збільшився на
69,8 млн грн. Це обумовлено змінами, внесеними до
Бюджетного кодексу, згідно з якими плата за землю
у 100% розмірі залишається у розпорядженні місце‑
вих бюджетів. На сучасному етапі розвитку економіки
вирішальне значення надається місцевим податкам
та зборам, які є не тільки складовою частиною подат‑
кової системи держави, а й покликані відповідати
інтересам органів місцевого самоврядування. Для
Запорізької області, також як і для України в цілому,
є характерним динамічне зростання частки місцевих
податків і зборів в загальній структурі податкових
надходжень місцевих бюджетів. Враховуючи зростан‑
ня значення місцевих податків і зборів у структурі
податкових надходжень бюджету Львівської області,
слід зазначити, що на ефективність функціонування
інституту місцевого оподаткування не впливає рівень
економічного та соціального розвитку адміністра‑
тивно- територіальних одиниць.
Неподаткові надходження займають невелику
частку у складі доходів місцевих бюджетів Львів‑
ської області, проте їх дослідження також впливає
на об’єктивність оцінки фінансового забезпечення
досліджуваного регіону (рис. 2).
Протягом 2012–2016 рр. розмір неподаткових
надходжень збільшився на 111,0 млн грн або 38%.
Для неподаткових надходжень місцевих бюджетів
Львівської області, також, як і для місцевих бюдже‑
тів України в цілому, є характерним формування
неподаткових надходжень за рахунок власних надхо‑
джень бюджетних установ, частка яких у загальній
структурі неподаткових надходжень у період з 2012
по 2016 рр. зросла з 58,7% до 67,9%. Поряд з цим
слід відмітити негативну тенденцію щодо зменшення
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доходів від власності та підприємницької діяльності
у 2013–2015 рр. майже у тричі за згаданий період,
що обумовлено зменшенням доходів від приватизації
через завершення приватизаційних процесів у країні.
Проте у 2016 році відбулось збільшення надходжень
на 12,0 млн грн., що свідчить про те, що місцеві орга‑
ни влади Львівської області почали більш ефективно
використовувати об’єкти комунальної власності.
Важливою складовою доходів обласного бюджету
Львівської області є доходи від операцій з капіталом.
Це надходження до бюджету, що мобілізуються
неподатковим методом, відповідно їх слід розгляда‑
ти як альтернативне джерело формування доходів
місцевих бюджетів. Протягом аналізованого періоду
спостерігається збільшення надходжень від продажу
основного капіталу 8,6 млн грн, що пояснюється не
обмеженістю вільних об’єктів в регіоні, які можуть
бути реалізовані.
Отже, для обласного бюджету Львівської області
є характерним використання неподаткових надхо‑
джень, доходів від операцій з капіталом як друго‑
рядних джерел формування фінансових ресурсів, що
свідчить про достатньо високий рівень пасивності
органів місцевого самоврядування відносно форму‑
вання власних доходів місцевих бюджетів.
Основним джерелом формування фінансових
ресурсів місцевих бюджетів Львівської області є
міжбюджетні трансферти, загальний обсяг яких
протягом 2012–2016 рр. збільшився на 4450,9 млн
грн або на 52%.
Найбільшу питому вагу в загальній структурі
трансфертів місцевих бюджетів Запорізької області
займають субвенції. Слід відмітити, що їх частка
у 2016 р. збільшилась на 20,3% порівняно з 2012 р.,
а абсолютні показники даного виду міжбюджетних
трансфертів збільшились на 5556,7 млн грн. Щодо
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Рис. 2. Динаміка структури неподаткових надходжень до бюджету Львівської області, млн грн.
Складено автором за даними [8]

дотацій, то протягом 2012–2016 рр. їх обсяг змен‑
шився на 22,5%, і на кінець 2016 р. вони становили
всього 114,3млн грн.
За даними управління фінансів Львівської облас‑
ної державної адміністрації найбільшу питому вагу
у структурі дотацій займає дотація вирівнювання,
що одержується з державного бюджету, частка якої
на кінець аналізованого періоду складає 82,5% від
загального обсягу дотацій. На другому місці зна‑
ходяться інші дотації, частка яких на кінець ана‑
лізованого періоду складала 5,2%. У свою чергу,
найбільшу частку в структурі субвенцій у 2016 р.
займає субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям — близько 53% від за‑
гального розміру субвенцій.
Враховуючи достатньо вагоме значення тран‑
сфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів
Запорізької області, слід відмітити, що порівняно
з іншими регіонами, а також зі зведеним місцевим
бюджетом України в цілому, для області є характер‑
ним середній показник питомої ваги міжбюджетних
трансфертів у доходах місцевих бюджетів [8]. Від‑
повідно це свідчить про те, що регіони, які мають
більш високий рівень економічного розвитку є менш
залежними від фінансової допомоги від центральних
органів влади, яка здійснюється у вигляді міжбюд
жетних трансфертів.
Проаналізувавши дохідну частину обласного бю‑
джету Львівської області, можна зробити висновок
про нестачу власних джерел надходження у регіоні

та наявність певної фінансової залежності місцевої
влади від державної. Витрачання бюджетних коштів
яскраво виявляє зміст основних функцій і завдань,
які виконують органи державної влади і місцевого
самоврядування.
Склад, структура і динаміка бюджетних видатків
відображає державні, регіональні та місцеві пріо‑
ритети соціально-економічного розвитку (рис. 3).
Крім того, специфіка функціонування та особлива
роль місцевих бюджетів виявляється саме у складі
та структурі їхньої видаткової частини. Бюджетні
видатки дають можливість розкрити і дослідити
економічну сутність місцевих бюджетів, фінансові
можливості органів місцевого самоврядування, які
мають вирішувати завдання місцевого значення —
забезпечувати населення рядом громадських та су‑
спільних послуг, сприяти всебічному і гармонійному
розвитку територій.
Також про вплив видатків бюджетів місцевого
самоврядування на соціально-економічний розвиток
території свідчить їх склад та структура.
Загальний обсяг видатків обласного бюджету
Львівської області протягом аналізованого періоду
збільшився на 1843,4 млн грн. або 49,5%. Найбіль‑
шу частку у структурі видатків на кінець 2016 року
займають видатки на охорону здоров’я (39,1%), на
другому місці знаходяться видатки на транспорт,
зв’язок та телекомунікації (27,7%), третє місце
займають видатки на освіту (17,6%).
Негативною тенденцією слід вважати збільшення
в структурі видатків обласного бюджету Львівської
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області видатків на державне управління в період
з 2012 по 2016 рр. сума яких збільшилась на 24,5%.
Таким чином, дослідження практики здійснен‑
ня видатків місцевих бюджетів Львівської області
свідчать про достатньо вагому їх роль у забезпеченні
соціально-економічного розвитку регіону. Проте
в умовах реалізації політики децентралізації фінан‑
сових ресурсів бюджетні видаткові повноваження
вимагають кардинальних змін.
Отже, здійснивши аналіз дохідної та видаткової
частини обласного бюджету Львівської області, було
виявлено, що, для органів місцевого самовряду‑
вання регіону, який має значний економічний та
фінансовий потенціал, є характерним зростання їх
фінансової залежності від органів державної влади.
Враховуючи достатньо вагоме значення видатків
місцевих бюджетів, зазначені тенденції негативно
впливатимуть на забезпечення подальшого соціаль‑
но-економічного розвитку регіону.
Висновки. Проведений аналіз проблем формуван‑
ня і функціонування місцевих бюджетів в Україні
дозволив зробити низку висновків. В період з 2012
по 2016 рр. частка податкових надходжень місцевих
бюджетів у ВВП коливалась на рівні від 5,4% до
6,2%, місцеві податки і збори у ВВП в даний період
збільшились з 0,08% до 0,5%. Якщо враховувати
тільки місцеві податки і збори, то ситуація в Україні
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є найгіршою у порівнянні з усіма країнами ОЕСР,
оскільки частка місцевих податків і зборів у ВВП
є замалою. За таких умов говорити про фінансову
децентралізацію досить складно. Інститут місцевого
оподаткування, навіть після реформування все ще
не відповідає вимогам Європейської хартії про міс‑
цеве самоврядування щодо формування фінансових
ресурсів. Формально вимоги закріплені у даному
законодавчому акті дійсно виконується, однак на
практиці частина фінансових ресурсів місцевого
самоврядування, що формується за рахунок міс‑
цевих податків і зборів є не значною і не гарантує
зміцнення фінансових основ органів місцевого са‑
моврядування. При цьому допомога, якої регіони
потребують з державного бюджету, значно більша за
його можливості. У цьому полягає одна з основних
проблем міжбюджетних відносин, яка ускладню‑
ється множинністю фінансових потоків у обох на‑
прямках (дотації, субвенції, взаємні розрахунки,
інвестиційні й кредитні програми та ін.).
У загальній структурі видатків місцевих бю‑
джетів України домінують видатки, спрямовані
на забезпечення делегованих повноважень. Крім
того, органи місцевого самоврядування змушені
направляти на фінансування делегованих повнова‑
жень частину власних фінансових ресурсів, оскільки
в результаті невідповідності розрахункових показ‑
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ників Міністерства фінансів України та фактичної
потреби у фінансових ресурсах залишаються не
забезпеченими або частково забезпеченими власні
видаткові повноваження органів місцевого самовря‑
дування, переважно за рахунок недофінансування
капітальних видатків. Це свідчить про те, що міс‑
цеві бюджети України є «бюджетами проїдання»,
адже обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується
на фінансове забезпечення соціально-економічного
розвитку територій, є недостатнім.
Аналіз формування і використання обласного
бюджету Львівської області свідчить, що аналіз
доходів бюджету Львівської області протягом 2012–
2016 рр. свідчить, що найбільшу питому вагу в його
доходах мають трансферти. Разом із трансфертами
основу формування фінансових ресурсів обласного
бюджету Львівської області становлять податкові
надходження.
Для Львівської області, також як і для України
в цілому, характерне динамічне зростання частки
місцевих податків і зборів у загальній структурі
податкових надходжень місцевих бюджетів. Ви‑
явлено, що для органів місцевого самоврядування

// Деньги, финансы и кредит //
Львівського регіону, який має значний економічний
та фінансовий потенціал, характерне зростання фі‑
нансової залежності місцевих бюджетів від держав‑
ного. З урахуванням достатньо вагомого значення
видатків місцевих бюджетів у формуванні валового
регіонального продукту зазначені тенденції нега‑
тивно впливатимуть на забезпечення подальшого
соціально-економічного розвитку регіону.
Комплексна оцінка результатів соціально-еко‑
номічного розвитку Львівського регіону протягом
2012–2016 рр. показала, що разом із зміцненням
основних показників, які характеризують соці‑
ально-економічний розвиток регіону, відбуваєть‑
ся послаблення фінансових можливостей органів
місцевого самоврядування. Для визначеного типу
фінансової стійкості необхідно розробляти страте‑
гію стабільного розвитку (нарощування бюджетних
можливостей), яка передбачає активізацію роботи
органів місцевого самоврядування з розширення
податкових і неподаткових джерел формування
дохідної частини бюджету за рахунок виявлення
резервів і використання альтернативних джерел
формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів.
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B2C В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР УКРАЇНИ
B2C В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР УКРАИНЫ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 339.1

B2C IN E-COMMERCE: EUROPEAN VECTOR OF UKRAINE
Анотація. У статті досліджено стан і характер розвитку електронної торгівлі в Україні, структурні зміни під впливом
соціально-економічних, організаційних, інноваційних і технологічних чинників, а також перспективи її зростання. Досліджено сучасні тенденції світового ринку інтернет-торгівлі: визначено фактори, що сприяли інтенсифікації інтернет-торгівлі, лідери серед країн та інтернет-ритейлерів, а також країн, що мають позитивну динаміку зростання цього сектору.
Оцінено конкурентні позиції України у сфері інтернет-торгівлі, визначено основні проблеми та перспективи розвитку
інтернет-торгівлі в Україні.
Ключові слова: Інтернет-бізнес, електронна торгівля, електронна комерція, електронні комунікації, інформаційні технології, ефективність, переваги, Інтернет-майданчики, просування продукту в мережі Інтернет.
Аннотация. В статье исследовано состояние и характер развития электронной торговли в Украине, структурные
изменения под влиянием социально-экономических, организационных, инновационных и технологических факторов,
а также перспективы ее роста. Исследованы современные тенденции мирового рынка интернет-торговли: определены
факторы, способствовующие интенсификации интернет-торговли, лидеры среди стран и интернет-ритейлеров, а также
стран, имеющих положительную динамику роста этого сектора. Оценены конкурентные позиции Украины в сфере интернет-торговли, определены основные проблемы и перспективы развития интернет-торговли в Украине.
Ключевые слова: интернет-бизнес, электронная торговля, электронная коммерция, электронные коммуникации, информационные технологии, эффективность, преимущества, интернет-площадки, продвижение продукта в сети Интернет.
Summary. The article explores the state and nature of the development of electronic commerce in Ukraine, structural changes under the influence of socio-economic, organizational, innovative and technological factors, as well as the prospects for its
growth. The modern tendencies of the world market of Internet trade are investigated: the factors promoting the intensification
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of Internet trade, the leaders among countries and Internet retailers, as well as the countries that have a positive growth dynamics of this sector are determined. The competitive positions of Ukraine in the field of Internet commerce are estimated, the
main problems and prospects of development of Internet trade in Ukraine are determined.
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остановка проблеми. Сучасний етап розвитку
світової спільноти характеризується велики‑
ми соціально-економічними перетвореннями, при‑
скореним розвитком інформатизацій них систем
в усіх сферах суспільного життя. Упровадження
сучасних технологій в комерційну діяльність сти‑
мулює різке зростання і збільшення масштабів
використовування мереж глобальної комунікації,
які об’єднують людей з різних соціальних груп
в єдину світову інформаційну спільноту без гео‑
графічних і політичних меж. Сутність наукової
проблеми розвитку електронної торгівлі в Україні
полягає в обґрунтуванні засад і основних векторів
розвитку цієї специфічної форми з урахуванням
особливостей національної економіки та вітчизня‑
ної бази Інтернет-технологій, відповідно наукові
розробки повинні бути спрямовані пріоритетно на
дослідження теоретико-методологічних положень,
всебічний аналіз детермінуючих чинників і світо‑
вого досвіду функціонування електронної торгівлі.
Аналіз останніх досліджень. Різні аспекти електро‑
нної комерції з точки зору інформатизації суспільства,
моделі електронного бізнесу, форм інтернет-торгівлі
знайшли своє відображення в працях вітчизняних та
зарубіжних вчених: Л. А. Безуглої, Н. В. Валькової,
А. М. Виноградської, І. О. Жарій, Б. В. Маловичко,
М. В. Макарової, Б. М. Мізюка, А. А. Кантарович,
М. А. Пестунова, та інших. Проте дослідження су‑
часних тенденцій та перспектив розвитку ринку ін‑
тернет-торгівлі з точки зору міжнародного досвіду та
національної практики не втрачає своєї актуальності
й зумовлює необхідність подальшого дослідження.
Метою статті є проаналізувати стан електронної
торгівлі як перспективного сегменту української
комерції та встановлення сучасних тенденцій та
перспектив розвитку ринку інтернет-торгівлі в кон‑
текті євроінтеграційних процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Пере‑
хід інформаційних відносин з паперової в електронну
форму перевершив по значущості і масштабу зміни
економічних відносин, що відбулися у зв’язку із
зміною форм господарювання і виробництва. Без‑
перечно, розвинена комп’ютерна і комунікаційна
інфраструктура має стати одним з ключових чин‑
ників успішного соціально-економічного розвитку
сучасної держави, ділової активності її громадян.

36

У даний час все більше значення набуває електро‑
нна комерція. Її розвиток відбувається на стільки
стрімко, що більшість найбільших світових компаній
разом з традиційним offline бізнесом починає вико‑
ристовувати і електронну комерцію. Високі темпи
і вражаючі масштаби розвитку електронної комерції
у світі зумовлені сукупністю чинників економічного,
соціального, електронно-технологічного, організа‑
ційно-правового характеру, найсуттєвішими з яких
є лібералізація економічної діяльності, глобалізація
економіки, мультифункціональність Інтернету,
доступність і ефективність електронної торгівлі.
Business-To-Consumer (B2C) (укр. Бізнес для Спо‑
живача) — форма електронної торгівлі, метою якої
є прямі продажі для споживача. B2C ефективний
для усунення відмінностей між великими містами
та віддаленими регіонами в сенсі доступності товарів
і послуг для споживача. B2C дозволяє вести прямі
продажі з мінімальною кількістю посередників. Усу‑
нення посередників дає можливість встановлювати
конкурентні ціни на місцях і навіть збільшувати їх
(виключаючи винагороду посередників), що, при‑
родно, призведе до зростання прибутку.
Один з найбільш популярних інструментів B2C —
Інтернет-магазин. B2C (Business-to-Consumer) — тер‑
мін, що позначає комерційні взаємини між організа‑
цією (Business) і приватним, так званим, «кінцевим»
споживачем (Consumer). Часто використовується
для опису діяльності, яку веде підприємство, тобто,
в даному випадку, — продаж товарів і послуг, безпо‑
середньо призначених для кінцевого використання.
За оцінками Ecommerce Europe частка європей‑
ської інтернет-економіки у ВВП складає 2,59% з по‑
тенціалом збільшитися майже в два рази до 2020 року.
Кількість робочих місць, створених прямо або опосе‑
редковано завдяки сектору B2C електронної комерції
в Європі оцінюється майже в 2,5 мільйони, і ця цифра
буде зростати в контексті все більшого проникнення
Інтернету в європейському суспільстві, а також про‑
гнозованого зростання електронної комерції.
Наразі в Україні налічується 21,9 млн користува‑
чів Інтернету, що складає близько 58% населення.
Такий показник є дуже слабким для Європейської
країни. Аналогічне значення для країн ЄС‑28 складає
81,5%. Варто також зазначити, що серед українців
все ще досить мало покупців онлайн. За даними
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UADM та Ecommerce Foundation у 2015 році налічу‑
валося лише 3,7 млн таких покупців, що становить
8,4% від усього населення та середні витрати на од‑
ного склали 286 євро. Аналогічне середнє значення
для Європи склало 43% та витрати у 1 540 євро. [1]
За даними національних асоціацій електронної
комерції та оцінок Ecommerce Europe кількість B2C
веб-сайтів в Європі виросла приблизно до 750 тисяч
в кінці 2015 року, зростаючи темпами від 1% до
15% в рік. Це значення буде рости і у подальшому,
з огляду на очікуване зростання майбутніх ринків
Південної та Східної Європи, де B2C електронна
комерція швидко наздоганяє більш розвинені ринки
Західної і Центральної Європи.[2]
Європейський оборот електронної комерції
неухильно зростає, з щорічним темпом близько
12–13%. Очікується, що це зростання буде продов‑
жуватися і в наступні роки, в результаті чого в єв‑
ропейській електронній комерції продажі складуть
510 мільярдів євро в 2016, 598 мільярдів євро в 2017
і 660 мільярдів євро в 2018 році. Важливою тен‑
денцією на даний момент є те, що темпи зростання
розвинутих ринків спадають у той час як значних
темпів набирають Південно- і Східно Європейські
ринки. Україна посідає перше місце за зростанням
у 2015 році порівняно з 2014 серед усіх Європейських
країн з показником у 34,9%. Крім того, середній
темп приросту з 2011 по 2015 роки склав 37,2%, що
є найвищим показником серед країн Східної Європи.
Наразі конкурентні позиції України згідно між‑
народних рейтингів є незадовільні, але вже існує
розуміння проблемних питань і необхідних кроків
для їх вирішення. В комплексі вони сприятимуть
іміджу України як торговельного партнера, та збіль‑
шенню потоку товарів та послуг через кордон.
Економічна криза, а також агресія Росії на сході
України та анексія Криму призвела до значного
падіння курсу національної валюти, зниження ку‑
півельної спроможності та втрати частини ринку.
Обсяги онлайн продажів, ще у 2014 році зросли на
19% в гривнях, але впали приблизно на 20% в до‑
ларовому вираженні, головним чином через падіння
курсу гривні. Незважаючи на такі умови, електронна
комерція продовжує розвиватись, на ринок заходять
нові зарубіжні магазини (наприклад британський
магазин одягу NEXT), законодавчо спрощується ре‑
гулювання електронної комерції (Закон № 4496 щодо
усунення адміністративних бар’єрів для експорту
послуг), продовжується інвестування в торговельні
онлайн проекти (Zakaz.ua було проінвестовано на
2.5 млн доларів США) [1].
Важливим кроком у переході на новий спосіб веден‑
ня економічної діяльності стало затвердження у 2015

р. Верховною Радою України Закону «Про електронну
комерцію». Цей Закон визначає організаційно-пра‑
вові засади діяльності у сфері електронної комерції
в Україні, встановлює порядок вчинення електронних
правочинів із застосуванням інформаційно-телеко‑
мунікаційних систем та визначає права і обов’язки
учасників відносин у сфері електронної комерції [3].
Важливо зауважити, що у більшості країн зако‑
нодавчі акти щодо функціонування ринку електро‑
нної комерції були прийняті ще у кінці 90-их та на
початку 2000-их років. Тому Україна чи не найпі‑
зніше регламентувала та затвердила законодавчу
основу функціонування електронної комерції. Проте
експерти все ж вважають, що говорити про чіткий
регламент та контроль за усіма суб’єктами елек‑
тронної комерції поки говорити рано. Не зважаючи
на кризові явища в країні та швидку девальвацію
національної валюти, ринок електронної комерції
в Україні продовжує зростати. Порівняно з 2014
роком у 2015 — зростання електронних замовлень та
платежів відбулося на 20%, у 2016 — близько 35%
росту, і багато експертів прогнозують зростання част‑
ки електронної комерції у 2017 році аж до 45% [4].
Глобальні тенденції розвитку електронної комер‑
ції та її поширення у глобальній мережі спонукає
вітчизняний бізнес до реструктуризації та реінжи‑
нірингу основної діяльності та переходу до нових
форм електронної торгівлі. Якщо наводити дані
у грошовому вимірі, то обсяг продажів та замов‑
лень в інтернеті за 2015 рік складав 25,5 млрд. грн,
у 2016–34,2 млрд. грн, у 2017 аналітики прогнозу‑
ють загальний обсяг замовлень складатиме близько
46 млрд. грн [5].
Активному розвитку інтернет-торгівлі, як вже
зазначалося, сприяють суттєві переваги цієї форми:
низька вартість трансакцій; практично необмежене
коло потенційних клієнтів; відносно низький обсяг
первісних вкладень, що пов’язаний із відсутністю
необхідності купівлі/оренди торговельних площ та
торговельного устаткування; запобігання несумлін‑
ності або недосвідченості продавців; простота обліку
руху товару; зручність проведення маркетингових
досліджень; значний потенціал розвитку системи
роботи із клієнтами, без ризику, що система знайде
собі інше місце роботи, як це нерідко відбувається із
продавцями, що набрали досвід. Сучасний розвиток
потенціалу електронної торгівлі характеризується
багатовекторністю розвитку моделей комп’ютерних
технологій і комунікацій. Однією з таких базових
моделей, яка забезпечує функціонування роздрібної
торгівлі у віртуальному (on-line) режимі та являє
значний інтерес для науки і практики, є модель В2С
(бізнес-споживач). Отже, модель В2С передбачає
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використання Інтернет-технологій для взаємодії
торговельних компаній із роздрібними покупця‑
ми і забезпечення повного циклу продажу товарів
і послуг. Основними перевагами системи роздрібної
електронної торгівлі слід визнати простоту створен‑
ня, обслуговування та використання комерційних
проектів. Вона охоплює порівняно невеликий спектр
ділових відносин, не потребуючи таким чином значної
чисельності персоналу та високого рівня складності
інформаційних технологій. Відносно невеликі суми
угод визначають менш жорсткі вимоги до рівня без‑
пеки та технічного оснащення. Початкові капіта‑
ловкладення також порівняно незначні. Важливо
підкреслити, що електронна торгівля доступна для
широкого кола суб’єктів ринку в організаційно-тех‑
нічному та фінансово-економічному плані. Крім того,
цей вид торгівлі відрізняється високою ефективністю
й окупністю витрат. Так, за нашими розрахунками,
термін окупності вкладених коштів в об’єкти елек‑
тронної торгівлі складає 2,5–3 роки, у той час як у ре‑
альній торгівлі цей строк сягає не менше 6 років [6].
Висновки та пропозиції. Глобалізаційні процеси
виступили рушійною силою розвитку інтернет-тор‑
гівлі. Більшість науковців ототожнюють поняття
«інтернет-торгівля» та «електронна комерція», проте
ми вважаємо, що електронна комерція — це не просто
торгівля, а елемент цифрової економіки, що включає
всі фінансові та торгові транзакції, що проводяться
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за допомогою комп’ютерних мереж, та бізнес-про‑
цеси, які пов’язані з проведенням цих транзакцій.
Аналіз світового ринку інтернет-торгівлі свідчить
про лідерство на ньому таких країн, як США, Китай,
Великобританія. Динаміці розвитку інтернет-ринку
сприяють переваги цієї форми (зниження витрат,
потужний рекламний потенціал, оперативність та
зручність здійснення операції, зняття територіаль‑
них обмежень тощо). Конкурентні позиції України
згідно з міжнародними рейтингами є незадовільни‑
ми. Основними причинами, що гальмують електро‑
нну комерцію, є обмеження найбільш поширених
систем електронних платежів, недосконалість зако‑
нодавчої бази та економічне положення країни (війна
на Сході, анексія Криму), яке спричинило зниження
рівня життя населення та купівельну спроможність
у цілому. Найбільш динамічними секторами інтер‑
нет-торгівлі в Україні є В2С (бізнес-споживач) та В2В
(бізнес-бізнес). Активізація ринку інтернет-торгівлі
України, на наш погляд, можлива за таких умов,
як більш глибоке проникнення Інтернету; розвиток
електронного маркетингу, удосконалення логістичної
інфраструктури; активне використання мобільних
технологій; широке використання мобільних при‑
строїв для здійснення операцій онлайн-покупок.
Комплексне застосування цих заходів сприятиме
іміджу України як торговельного партнера та збіль‑
шенню обсягів інтернет-торгівлі товарів та послуг.
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕРВІС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ВИРОБНИКІВ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ НАДАННЯ
ВИРОБНИЧИХ ПОСЛУГ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 338.43

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЕГО ПОЗИЦИЯ В СИСТЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛУГ
TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SERVICE OF AGRICULTURAL PRODUCERS
AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF PROVISION PRODUCTION SERVICES
Анотація. Досліджено теоретичні аспекти поняття техніко-технологічного сервісу сільськогосподарських виробників та
його місця в системі надання виробничих послуг. Розглянуто основні наукові підходи до визначення даної категорії. Вказано, що у багатьох вітчизняних аграріїв, перш за все середніх та малих форм господарювання, залишається невирішеною
проблема кількісного і якісного забезпечення основними видами техніки, тому актуальним є конкретизація визначень понять агротехнічного та агротехнологічного сервісу, їх місця в системі аграрного сервісу, функцій та структурних елементів.
Ключові слова: техніко-технологічний сервіс, агротехнічні послуги, агротехнологічний сервіс.
Аннотация. Исследованы теоретические аспекты понятия технико-технологического сервиса сельскохозяйственных
производителей и его позиции в системе предоставления производственных услуг. Рассмотрены основные научные
подходы к определению данной категории. Указано, что во многих отечественных аграриев, прежде всего средних
и малых форм хозяйствования, остается нерешенной проблема количественного и качественного обеспечения основными видами техники, поэтому актуальным является конкретизация определений агротехнического и агротехнологического сервиса, их позиции в системе аграрного сервиса, функций и структурных элементов.
Ключевые слова: технико-технологический сервис, агротехнические услуги, агротехнологический сервис.
Summary. The theoretical aspects of the concept of technical and technological service of agricultural producers and its
place in the system of providing production services have been explored. The main scientific approaches to the definition of this
category were considered. It is pointed out that in many domestic agrarians, primarily medium and small forms of management,
the problem of quantitative and qualitative provision of basic types of equipment remains unsolved. Therefore, the actualization of the definitions of the concepts of agrotechnical and agro-technological services, their place in the system of agricultural
services, functions and structural elements are important.
Key words: technical and technological service, agrotechnical services, agrotechnological service.
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П

остановка проблеми. Одним із важливих чин‑
ників стійкого розвитку сільського господар‑
ства є ступінь матеріально-технічного забезпечен‑
ня виробничого процесу основними і оборотними
засобами (сільськогосподарською технікою, ви‑
робничими потужностями, насінням, засобами хі‑
мізації, пально-мастильними матеріалами, енер‑
гоносіями, тощо). В аграрному секторі значимими
є своєчасне виконання і дотримання послідовності
основних технологічних операцій, які передбачені
умовами аграрного виробництва. Це потребує на‑
явності основних виробничих засобів в необхідній
кількості та відповідної якості, що забезпечують
своєчасність і комплексність операційного проце‑
су сільськогосподарського виробництва.
В свою чергу технічна готовність основних вироб‑
ничих засобів залежить від рівня розвитку системи
агротехнічних послуг для сільськогосподарських
товаровиробників, особливо в частині післяпро‑
дажного обслуговування технічних засобів. Крім
того, для багатьох вітчизняних аграріїв, перш за все
середніх та малих форм господарювання, залиша‑
ється невирішеною проблема кількісного і якісного
забезпечення основними видами техніки. Більшість
таких господарств фінансово неспроможні сформу‑
вати комплексний машинно-тракторний парк, який
відповідає сучасному рівню технічного забезпечення
в передових країнах світу. Щодо малих сільсько‑
господарських підприємств з площею угідь до 100
гектарів, яких на сьогодні в Україні налічується
близько 5000, існує ймовірність того, що їм еконо‑
мічно недоцільно мати у власності весь комплекс
машин та обладнання. Як наслідок, актуалізується
значимість ринку технологічних послуг в сільському
господарстві.
В зв’язку з вищеназваними причинами є потреба
у розвитку техніко-технологічного сервісу в аграрно‑
му секторі економіки України. Визначення напрямів
його формування і розвитку потребує обґрунтування
значення техніко-технологічного сервісу в систе‑
мі матеріально-технічного забезпечення сільсько‑
господарського виробництва, його місця в системі
аграрного сервісу, функцій та структурних елементів
агротехнічних і агротехнологічних послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи‑
танням розв’язання проблеми ефективного забез‑
печення аграрних виробників технічними засоба‑
ми і послугами присвятили свої праці науковці:
Брустінова В. М., Кравець О. В., Пижинський Я. І.
[2], Козаченко О. В. [3], Іванишин В. В.[4], Скоцик
В.Є [5, 11], Андрушко А. М.[6], Білоусько Я. К.,
Товстопят В. Л., Могилова М. М.[7], Сахно Є. Ю.,
Дорош М. С., Ребенок А. В. [8], Л. Ф. Кормаков [9]
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та інші вітчизняні та зарубіжні дослідники. Однак,
в їх працях недостатньо уваги приділено питанню
розвитку саме технологічних послуг.
Потреба у формуванні розвиненого ринку агро‑
технічних та агротехнологічних послуг з властивою
йому пропозицією всього комплексу якісних послуг
для сільськогосподарських виробників зумовлює
необхідність подальшого дослідження теоретичних
і прикладних аспектів цього питання. Вищезазначе‑
не свідчить про актуальність розкриття місця і ролі
техніко-технологічного сервісу в системі матеріаль‑
но-технічного забезпечення аграрного виробництва.
Мета статті — узагальнити теоретичні засади
формування агротехнічних і агротехнологічних
послуг, розкрити їх сутність через основні функції
та склад.
Виклад основних результатів дослідження.
Необхідність розбудови системи інженерно-тех‑
нічного забезпечення сільського господарства, не‑
від’ємною складовою якої є агротехнічні послуги,
обумовили прийняття Закону України «Про систему
інженерно-технічного забезпечення агропромисло‑
вого комплексу України» [1]. Відповідно до статті
1 вказаного Закону «система інженерно-технічного
забезпечення агропромислового комплексу — су‑
купність суб’єктів відносин, що знаходяться у від‑
повідних взаємозв’язках, а також принципів, форм,
методів, організаційних та економічних важелів,
спрямованих на створення, випробування, виробни‑
цтво, реалізацію, використання та обслуговування
технічних засобів для агропромислового комплексу».
В цій системі значимими складовими є технічний
і технологічний сервіс, розвиток яких є на сьогодні
нагальною потребою.
Так, згідно до вищезазначеного Закону «… тех‑
нічний сервіс — забезпечення агропромислового
комплексу технічними засобами і підтримання їх
у технічно справному стані протягом усього періоду
експлуатації, вивчення попиту, реклама, технічна
і торгово-економічна інформація, доставка, перед‑
продажна підготовка, гарантійне обслуговування
нових та відремонтованих технічних засобів, за‑
безпечення запасними частинами, навчання екс‑
плуатаційно-ремонтного персоналу; технологічний
сервіс — діяльність, спрямована на виконання за
замовленням, технологічних процесів і операцій
з вирощування, збирання, зберігання і переробки
сільськогосподарської продукції, агрохімічних, ме‑
ліоративних, транспортних та інших робіт, прокату
і оренди технічних засобів… « [1].
Ці дві складові становлять в сукупності техні‑
ко-технологічні послуги, які в свою є чергу є струк‑
турним елементом аграрного сервісу, як системи
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надання сільськогосподарським підприємствам різ‑
ного роду виробничих послуг. Група вчених у складі
Брустінова В. М., Кравець О. В. та Пижинського Я. І.
вказували: «Аграрний сервіс — це надання аграрним
товаровиробникам виробничих послуг» [2, с. 12].
Основне завдання аграрного сервісу Козаченко О. В.
вбачає у «наданні сільськогосподарським виробни‑
кам виробничих послуг для підвищення ефектив‑
ності та прибутковості їх діяльності…» [3, с. 3–7].
В структуру аграрного сервісу входять різнома‑
нітні види послуг: агрохімічний сервіс, меліоративні
заходи, науково-інформаційний сервіс, рекламні
послуги, кредитно-фінансовий сервіс, аграрний
енергетичний сервіс, роботи і послуги будівельних
організацій, агротехнічний і зооветеринарний сервіс,
кормо виробництво тощо (рис. 1).
Важливою ланкою виробничого сервісу на всіх
рівнях виробництва і реалізації сільськогосподар‑
ської продукції є агротехнічний сервіс, як система
надання технічних послуг в галузі, тому в працях
багатьох науковців розкрито його значення і складо‑
ві. Козаченко О. В. до аграрного технічного сервісу
відносить фірмовий сервіс, сутність якого вбачає
в фірмовому обслуговуванні, коли відповідальність
за працездатність машин впродовж всього терміну їх
використання в повній мірі несе виробник техніки [3,
с. 3–7]. Скоцик В. Є. розглядає технічний сервіс як
регулятор вимог до нової техніки. Науковець вказує,
що технічний сервіс включає в себе передпродажний,
гарантійний та післягарантійний сервіс.
Вчений пояснює, що передпродажний сервіс поля‑
гає в збиранні, доукомплектовуванні, регулюванні,
змащуванні вузлів техніки перед її реалізацією.
Вартість гарантійного сервісу, на думку вченого,
включається в ціну і полягає в усуненні поломок
техніки продавцем на період гарантійного терміну.
Післягарантійний сервіс здійснюється за умови
укладення додаткової угоди і його функції такі, як
і в період гарантійного-ліквідація несправностей
техніки [5, с. 128–133].
А. М. Андрушко розглядав надання послуг з тех‑
нічного обслуговування через багаторівневу систему
матеріально-технічного постачання, яка включає
в себе потребу в матеріальних ресурсах на виробни‑
цтво і потребу на норму запасу, ремонт і запчастини.
Систему матеріально-технічного постачання вчений
розглядає на трьох рівнях: національному, галузе‑
вому і на рівні підприємства [6, с. 10–12].
Група авторів у складі Сахно Є. Ю., Дорош М. С.
та Ребенок А. В. в визначенні технічного сервісу
зазначали основні структурні елементи: реалізація
і технічне обслуговування техніки, ремонт, надання
консультацій у гарантійний і післягарантійний пе‑
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ріоди експлуатації. Науковці вказували «Основна
ціль сервісних послуг — забезпечити максималь‑
ну ефективність експлуатації машин і звести до
мінімуму витрати на відновлення працездатності
техніки. Зазначена ціль досягається за рахунок
своєчасної кваліфікованої оцінки технічного стану
механізмів, на підставі яких приймаються рішен‑
ня щодо профілактики, ремонту, експлуатації без
ремонту, заміни складових частин і т. д. Служба
сервісу може бути організована безпосередньо на
підприємстві-споживачеві техніки. Проте найбільш
ефективно здійснювати технічний сервіс у спеціалі‑
зованих центрах з обслуговування машин» [8, с. 30].
В залежності від періоду надання агротехнічних
послуг заводом-виробником сільськогосподарської
техніки технічний сервіс можна класифікувати
наступним чином:
–– передпродажний сервіс, який включає підготов‑
ку і налагодження техніки;
–– обслуговування техніки впродовж гарантійного
терміну експлуатації;
–– післягарантійне обслуговування у разі домовле‑
ності виробника і споживача.
При цьому суб’єктами агротехнічних послуг яв‑
ляються підприємства з технічного обслуговування
аграрних виробників. Ними можуть бути спеціалі‑
зовані технічні центри з обслуговування машин,
машинно-технологічні формування, ремонтні май‑
стерні, пункти технічного обслуговування та прокату
техніки різних форм власності та інші формування.
Вони виконують функції:
–– забезпечення сільськогосподарських виробників
технічними засобами в залежності від попиту;
–– гарантійне та післягарантійне обслуговування
техніки;
–– своєчасне та якісне виконання робіт з надання
агротехнічних послуг;
–– забезпечення та підтримка при виконанні агро‑
технічних послуг та наданні техніки в тимчасо‑
ве використання безпечних умов праці.
Підсумовуючи, як основні складові технічного
сервісу можна виокремити: виробництво техніки;
гарантійне обслуговування; післягарантійне об‑
слуговування; профілактика машин і обладнання;
технічне переобладнання.
Аналіз наукових літературних джерел показав,
що об’єктом дослідження більшості науковців є пе‑
реважно технічний сервіс, що певною мірою поясню‑
ється акцентом на розвитку ринку сільськогосподар‑
ської техніки з його невід’ємною складовою — ринку
технічних послуг. При цьому питання технологіч‑
ного сервісу в сільському господарстві залишилося
практично поза увагою науковців. Однак, на сьогодні
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Рис. 1. Техніко-технологічний сервіс в системі надання виробничих послуг
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це явище набуває популярності. За результатами
досліджень Скоцика В. Є. «навіть високорентабельні
сільськогосподарські товаровиробники користують‑
ся послугами сторонніх організацій у здійсненні
комплексу весняно-польових робіт… найбільша
частка технологічних операцій виконується на умо‑
вах залучення сторонніх організацій збитковими
та низькорентабельними сільськогосподарськими
підприємствами». Відповідно до наведених науков‑
цем даних культивація з використанням послуг сто‑
ронніх організацій становила від 5 до 10% посівної
площі агроформувань різної рентабельності, а збір
урожаю — від 18 до 25% їх ріллі [12].
Підвищення потреби аграрних підприємств в тех‑
нологічних послугах пов’язане із зменшенням в них
різних видів сільськогосподарської техніки, яке
за п’ятирічний період з 2010 по 2016 роки скла‑
дає від 2% (культиватори) до 59% (льонозбиральні
комбайни). Значне скорочення кількості наявної
техніки спостерігається по всім видам комбайнів
(зернозбиральним — 17%, кукурудзозбиральним —
40%, кормозбиральним — 39%, картоплезбираль‑
ним — 27%, вантажним та вантажно-пасажирським
автомобілям — 19%, причепам та напівпричепам
— 22%, боронам — 20%). Звісно, необхідно раху‑
ватися з тим фактом, що продуктивність техніки
зростає, однак проблема недостатнього технічного
оснащення сільськогосподарського виробництва
залишається відкритою (табл. 1).
На сьогодні провести діагностику використання
сільськогосподарськими підприємствами послуг

сторонніх організацій з виконання певних техно‑
логічних операцій (технологічного сервісу) та з ви‑
користання послуг технічного сервісу дозволяють
дані форми 50 «Основні економічні показники ви‑
робництва продукції сільського господарства в сіль‑
ськогосподарських підприємствах» [10].
Агротехнологічні послуги (сервіс) — технологічні
послуги, що можуть надаватися іншим підприєм‑
ством виробникам рослинницької продукції в про‑
цесі її виробництва, який включає вирощування,
обробку, збір та зберігання. До агротехнологічних
послуг слід відносити послуги щодо: надання сіль‑
ськогосподарської техніки, обладнання в оренду
або на інших умовах в тимчасове користування на
час виконання робіт; оранки; культивації; збору
урожаю сільськогосподарських культур; внесення
добрив; перевезення вантажів; зберігання виробленої
продукції; інші послуги з обслуговування аграрного
виробництва.
Висновки. Розвинені агротехнічний і агротех‑
нологічний сервіс дають можливість відбуватися
постійному безперервному відтворенню сільсько‑
господарського виробництва шляхом дотримання
технологічного процесу відповідно до всіх його скла‑
дових і в максимально оптимальні строки.
В процесі вивчення науковцями техніко-тех‑
нологічних послуг в минулому увага приділялася
технічному сервісу, що пояснюється розвитком в той
період ринку сільськогосподарської техніки.
Технічний сервіс (послуги) — діяльність підпри‑
ємств різних форм господарювання із забезпечення

Таблиця 1
Стан наявності основних видів техніки у сільськогосподарських підприємствах за 2010–2016 рр.
Види техніки

Зміна 2016 р. порівня- Зміна 2016 р. порівняно з 2010 роком, в шт. но з 2010 роком, в %,
(+, –)
(+, –)

2010, шт.

2016, шт.

Трактори

151287

127852

-23435

-15

Вантажні та вантажно-пасажирські
автомобілі

104307

83567

-20740

-20

Причепи та напівпричепи

86748

66570

-20178

-23

Плуги

49758

47336

-2422

-5

Культиватори

72998

69474

-3524

-5

Борони

238160

193950

-44210

-19

Машини посівні та для садіння

75888

69322

-6566

-9

Зернозбиральні

32750

26735

-6015

-18

Кукурудзозбиральні

2548

1634

-914

-36

Кормозбиральні

7841

4982

-2859

-36

Льонозбиральні

458

187

-271

-59

Картоплезбиральні

1694

1215

-479

-28

Комбайни

Джерело: розраховано автором даними Державної служби статистики України [10, 11].
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аграрних виробників технічними засобами, яка
включає передпродажне, гарантійне та післягаран‑
тійне обслуговування виробленої сільськогосподар‑
ської техніки, що надасть можливість сільськогоспо‑
дарським підприємствам мати в наявності технічні
засоби в необхідній кількості та відповідної якості.
При цьому основними функціями є своєчасне
забезпечення попиту на технічні засоби, їх якісне
передпродажне, гарантійне та післягарантійне об‑
слуговування та гарантування безпечних умов праці
при експлуатації техніки сільськогосподарськими
виробниками.
Рівень технічного сервісу безумовно займає
важливе місце в процесі постійного відтворення
сільськогосподарської продукції, але в зв’язку з ак‑
туалізацією і поширенням в практиці залучення
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сторонніх організацій для виконання певних техно‑
логічних операцій технологічний сервіс в сучасному
середовищі набув вагомого значення для аграрних
виробників.
Технологічний сервіс (послуги) — діяльність сто‑
ронніх організацій незалежно від форми власності
з надання послуг по виконанню технологічних опе‑
рацій з вирощування, обробки, збору і зберігання
в процесі виробництва рослинницької продукції. При
цьому функціями є своєчасне та якісне забезпечення
попиту з надання сільськогосподарської техніки, об‑
ладнання в тимчасове користування, виконання робіт
з оранки; культивації; збору урожаю сільськогоспо‑
дарських культур; внесення добрив; перевезення
вантажів; зберігання виробленої продукції та інших
видів робіт з обслуговування аграрного виробництва.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
PECULIARITIES OF RISK MANAGEMENT IN INNOVATION ACTIVITY
FOR FORMING CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Анотація. Досліджено сутність управлінського рішення. Визначено особливості прийняття управлінського рішення
в управлінні ризиками в інноваційній діяльності. Обґрунтовані заходи щодо реалізації оптимальних курсів дії з альтернативних варіантів. Визначено, що процес прийняття рішень в кризовій ситуації — це динамічний, повторюваний процес,
спрямований на досягнення запланованих результатів для формування умов сталого розвитку.
Ключові слова: управлінське рішення, управління ризиками, інноваційна діяльність, кризова ситуація, сталий розвиток.
Аннотация. Исследована сущность управленческого решения. Определены особенности принятия управленческого решения в управлении рисками в инновационной деятельности. Обоснованные мероприятия по реализации оптимальных курсов действия из альтернативных вариантов. Определено, что процесс принятия решений в кризисной
ситуации — это динамичный, повторяющийся процесс, направленный на достижение запланированных результатов для
формирования условий устойчивого развития.
Ключевые слова: управленческое решение, управление рисками, инновационная деятельность, кризисная ситуация, устойчивое развитие.
Summary. The essence of managerial decision is explored. The features of management decision making in risk management
in innovative activity are determined. Reasonable measures for implementation of optimal courses of action from alternative
options. It is determined that the decision-making process in a crisis situation is a dynamic, repetitive process aimed at achieving
the planned results for the formation of conditions for sustainable development.
Key words: managerial decision, risk management, innovation activity, crisis situation, sustainable development.
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остановка проблеми. Поняття управлінсько‑
го рішення нерозривно пов’язане з процесом
його виконання на практиці. Стадія виконання
управлінського рішення може складатися з на‑
ступних трьох етапів:
а) організація виконання, яка включає стан за‑
ходів, розподіл відповідальності, побудова комуні‑
каційних зв’язків; б) аналіз виконання; в) контроль
за дією.
Умовою виконання антикризового управлінського
рішення є активований намір менеджера. На прак‑
тиці часто відбувається неузгодженість активізації
намірів менеджера в силу діючих обмежень реальної
дійсності: 1) часто менеджер не помічає, що пробле‑
ма виникає через перевантаження, або проблема
добре прихована; 2) не представляється можливість
зібрати навколо проблеми всю наявну інформацію
з різних причин; 3) розглядаються в повному обсязі
альтернативні варіанти (діє стереотип мислення);
4) виконання рішення обмежується формальним
ставленням; 5) не враховується правова пов’язаність
антикризових управлінських рішень.
Проблема правової пов’язаності управлінських
рішень має велике значення. Саме вона дозволяє
розкривати складні процеси функціонування всього
організаційно-економічного механізму антикризо‑
вого управління та динамічне співвідношення між
рішеннями, прийнятими в його різних ланках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До‑
пускаються варіювання і адаптація форми рішення,
за допомогою якого керуючий суб’єкт повинен досяг‑
ти тієї чи іншої мети. Це відноситься до рішень як
разового характеру, так і тривалої дії. У директив‑
них актах групи фахівців з виведення підприємства
з кризової ситуації міститься постановка завдань,
визначення спільної програми дій, основні напрямки
роботи та загальна характеристика ситуації, в якій
буде проводитися їх виконання.
Практикується такий розгляд питань, що перед‑
бачає продовження їх аналізу і вироблення нових,
додаткових заходів у рішеннях нижчестоящих ор‑
ганів управління. У цих випадках рамки і зміст
можливих дій всіх суб’єктів і об’єктів визначаються
оцінкою стану і пропонованою системою заходів, що
містяться в рішенні вищого органу [2, 3].
Відповідним ланкам управління можуть бути
дані вказівки розглянути певне питання. Зазвичай
в цих випадках форми і зміст рішень жорстко не
визначаються. Однак, якщо вищі органи наказу‑
ють розглянути те чи інше питання, коли це не ви‑
кликається необхідністю, то цим вони обмежують
ініціативу нижчестоящих органів у виборі форм
і методів діяльності. У рішеннях іноді містяться
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приписи обговорити їх у відповідних органах. Однак
це може призвести до того, що ініціативне вирі‑
шення загальної проблеми на кожному рівні буде
підмінятися механічним «відтворенням» рішень,
чисто інформаційним їх викладом.
Іноді в рішеннях даються доручення посадовим
особам, які вони зобов’язані безумовно виконати.
Звідси видно необхідність вдосконалення такого
виду підстав для рішень як їх правова зв’язаність.
Директивний характер рішень, що породжують
одне або кілька взаємопов’язаних рішень, не пови‑
нен при цьому призводити до зайвої жорсткості дії
організаційно-економічного механізму.
Забезпечення узгодженості та єдності актів ан‑
тикризового управління не повинно надмірно об‑
межувати самостійність кожного з ланок системи
управління в оцінці стану і виборі підстави для роз‑
робки та прийняття рішень [1, 4–6].
Таким чином, прийняття антикризових управлін‑
ських рішень можливе за умови всебічної підготовки
менеджерів, які вміють діяти з певною наполегли‑
вістю, активованим наміром, високим коефіцієн‑
том корисної дії волі при конкуруючих тенденціях
ринкового середовища.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження особливостей управ‑
ління ризиками в інноваційній діяльності для фор‑
мування умов сталого розвитку.
Виклад основного матеріалу. У ринковому серед‑
овищі, як правило, відбуваються події, які не можна
передбачити з повною визначеністю. Тому ступінь
невизначеності з точки зору прийняття рішення є
вельми важливою характеристикою середовища. Крім
того, ринковому середовищу властива певна ступінь
динамічності, так як з плином часу вона піддається
модернізації і перетворенню. Нарешті, ринкове сере‑
довище характеризується певним ступенем складнос‑
ті. Апріорі можна допустити, що ринкове середовище
людської діяльності і поведінки тим складніше, чим
більше змінних факторів в ній міститься.
Ринкове середовище будемо представляти у ви‑
гляді тривимірного простору, вимірами якого є не‑
визначеність, динаміка і складність.
Крім названих, у середовища є й інші важливі
характеристики, наприклад ступінь конфліктності
інтересів осіб, що діють в ній. Однак, в рамках орга‑
нізаційно-економічного механізму можна обмежи‑
тися трьома названими вище вимірами.
Згідно із зазначеними характеристиками ринко‑
вого середовища авторами пропонується наступний
підхід до класифікації ситуацій і відповідних їм
задач, що вимагають прийняття рішення в анти‑
кризовому управлінні.
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Рис.
1. Ринкове
середовище як тривимірний простір з розміщеними в ньому видами ситуацій [1]
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Рис. 1. Ринкове середовище як тривимірний простір з розміщеними в ньому
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підкріплюватися програмою фахівців в цій області,
Ризиковані
ситуації можуть
бути простими
і статис‑ рішення.
тичними (вершина 5), складними і статистичними що володіють практичними знаннями по передба‑
Вершини 1, 2, 3 і 4 (рис. 1) - це детерміновані ситуації, в яких
(вершина 6), простими і динамічними (вершина 7) або ченню і діагностиці екстремальних ситуацій, запо‑
і виведення
з небезпечної зони.
складними
(вершина
8). Ці ситуації
є біганняі банкрутства
рішенняі динамічними
приймаються
в умовах
визначеності,
тому їх часто
називаються
Перш, ніж прийняти правильне рішення, не‑
частиною ринкового середовища, в якій діє суб’єкт
антикризового
управління,
який приймає рішення.
обхідноУ
визначити
або керівне
напрямок, які
неризикованими
ситуаціями
(завданнями).
цих мету
ситуаціях
кожна
Актуальність вирішення багатоаспектних завдань допоможуть прийняти рішення оцінити перевагу
варіанта
дій перед
іншим. Ведеться велика
(ситуацій)
в антикризовому
управлінні,
а також одного
альтернатива
призводить
до однозначно
певних
наслідків.
Детерміновані
домінуючий вплив якості управління на показники полеміка про те, які цілі і завдання повинні ста‑
ситуаціїпідприємства,
можуть бути
простими
і статистичними
(вершина
1), складними
діяльності
галузі
і регіонів вимагають
вити перед
собою господарські
системи ів умовах
антикризового управління. Зазвичай відповідно до
системного підходу.

статистичними (вершина 2), простими і динамічними (вершина 4).
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економічної теорії переслідується мета отримання
максимального прибутку [4]. Висування в якості
мети досягнення максимальних прибутків аргумен‑
тують по-різному.
З юридичної точки зору власники звичайних
акцій є власниками фірми, яка для отримання ними
прибутку повинна управлятися їх довіреними ме‑
неджерами. Є й інший аргумент на користь вибору
цієї мети: збільшення прибутку веде до зростання
загального економічного добробуту, тобто підви‑
щуючи свій добробут, ви тим самим підвищуєте
добробут всього суспільства. Більш того, цілком
розумним видається думка про те, що великі при‑
бутки послужать інтересам підприємства більше,
ніж маленькі. Тому максимізація (збільшення) при‑
бутку в даному випадку є корисною апроксимацією
(наближенням). Деякі дослідники цього питання,
такі як Сімон (1959), вважають, що багато бізнесме‑
нів ставлять перед собою завдання швидше знайти
шлях до отримання задовільних прибутків, а не до
їх максимізації [6].
Так як можливості людського розуму не безмежні
і людина може в якийсь певний момент працювати
з обмеженою кількістю інформації (Сімон, описуючи
ці обмеження, застосовує термін «обмежена розум‑
ність»), то він займається пошуком рішень тільки
до тих пір, поки не знаходить перше ж прийнятне.
Подальші спроби знайти найкраще або оптимальне
рішення не робляться. Такий підхід, коли пошук за‑
кінчується підбором задовільного, а не оптимального
рішення, відомий як пошук задовільного рішення.
Іншими цілями є безпека і прагнення усунути
невизначеність в майбутньому. Кієрт і Марс (1969)
вважають, що підприємство — це коаліція різних
груп людей: власників акцій, найманих працівників,
покупців, постачальників і уряду, кожну з яких
потрібно оплачувати не нижче певного рівня для
того, щоб вона могла брати участь в цій коаліції
[5]. Будь-які надприбутки по відношенню до цих
встановленим мінімумам розглядаються в якості
предмета укладення угод між різними групами.
Автори дотримуються погляду, що в умовах ан‑
тикризового управління організації прагнуть мак‑
симізувати величину припливу майбутніх грошових
надходжень. Причини для того, щоб виділити цю
мету як найбільш бажану для вибору, такі:
1) малоймовірно, що вибір якоїсь іншої мети
дасть можливість з такою ж ефективністю оцінити
здатність організації функціонувати в майбутньому;
2) реалізація цієї мети допомагає власникам акцій
як однієї з груп в коаліції учасників угоди зрозу‑
міти, у що їм обійдеться вибір іншої мети, так як
стає відомим розподіл сум готівки між учасниками
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коаліції. Інші аргументи на користь вибору цієї мети
можна знайти, проаналізувавши міркування Брейлі
і Майерса [5]: «Давайте, однак, припустимо, що
ми переконані в тому, що адміністрація (дирекція)
повинна мати ширші повноваження. Адміністрація
(дирекція) як і раніше повинна вміти аналізувати
рішення з точки зору власника акцій і споживачів,
найманих працівників і суспільства в цілому. Ви‑
значення приведеної вартості дозволяє адміністрації
(дирекції) судити про те, наскільки корпоративні
рішення відповідають інтересам власників акцій».
3) Пошук альтернативних курсів (варіантів) дій.
Третій етап процесу рішення полягає в пошуку ряду
можливих курсів дій, спрямованих на досягнення
поставлених цілей.
4) Якщо увага адміністрації підприємства цілком
поглинена асортиментом продукції та ринками збуту
сьогоднішнього дня, і вона випускає з-під контролю
тенденцію звуження ринку збуту своєї продукції
і руху готівки, то з’являється небезпека, що в майбут‑
ньому вона не зможе генерувати достатньо готівки,
щоб витримати конкуренцію. Для максимізації май‑
бутнього припливу готівки істотно, щоб адміністра‑
ція постійно отримувала інформацію про можливі
позитивні і негативні для неї тенденції в розвитку
економічного стану і негайно вживала заходів, за
допомогою яких можна було б захистити організацію
від усіляких несподіванок у майбутньому.
5) Збір даних для вибору альтернативних варі‑
антів дій. Коли ймовірні сфери діяльності визначе‑
ні, адміністрація повинна оцінити можливі темпи
зростання показників своєї діяльності, здатність
підприємств утримати відповідну частку ринку
і здійснити рух готівки для кожного альтернативного
курсу дій в різному економічному середовищі. Так
як проблеми, які очікують свого рішення, існують
у мінливому і не завжди зрозумілому економічному
середовищі, необхідно розглянути певні фактори,
які знаходяться поза контролем прийняття рішен‑
ня і можуть впливати на кожен альтернативний
курс дій. Прикладами таких можливих станів є
економічний бум, високий рівень інфляції, спад
виробництва, посилення конкуренції.
Курс дій, обраний підприємством на підставі
вищеописаної інформації, викличе залучення її
ресурсів у виробництво на тривалий період, і стано‑
вище підприємства буде знаходитися під впливом її
економічного середовища, її ринків збуту і здатності
реагувати на майбутні зміни. Вибір курсу визначає
довгострокову перспективу фірми і, отже, рішення,
які вона може прийняти в майбутньому.
Ці рішення зазвичай називають довгостроковими
або стратегічними. Стратегічні рішення мають дуже
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великий вплив на майбутнє становище підприємства,
і тому важливо, щоб була зібрана точна інформація
про можливості фірми і її економічне середовище.
Тому стратегічні рішення повинні бути прерогативою
вищої адміністрації.
Крім стратегічних, або довгострокових рішень,
адміністрація повинна також приймати рішення, які
не вимагають довгострокового залучення ресурсів
підприємства. Такі рішення вважаються коротко‑
строковими, і зазвичай є прерогативою менеджерів
більш низького рівня управління. Ухвалення корот‑
кострокових рішень ґрунтується на економічному
стані сьогоднішнього дня і на оцінці матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів, якими підприємство
має в своєму розпорядженні в даний час. А ці ресур‑
си в значній мірі визначаються якістю прийнятих
підприємством довгострокових рішень.
Після того як необхідна інформація зібрана, адмі‑
ністрація повинна вирішити, які курси дій вибрати.
Вибір оптимального курсу дії з альтернативних
варіантів. На практиці прийняття рішення — це
порівняльна оцінка конкуруючих альтернативних
курсів дій і вибір варіанту, який найбільшою мірою
відповідає цілям підприємства. Якщо такої в умовах
кризи є максимізація майбутніх надходжень чистих
платежів на рахунки підприємства, то оптимальний
альтернативний курс дій повинен вибиратися шля‑
хом порівняння прогнозів надходження грошей на
рахунки підприємства. Отже, до кожного альтерна‑
тивного варіанту дій повинні бути застосовані методи
аналізу приросту чистих грошових надходжень.
Альтернативні варіанти оцінюються за пропонова‑
ними чистими грошовими надходженнями, і ті, які
дають найбільшу величину, повинні бути розглянуті
з точки зору якісних факторів.
Обрані альтернативні курси є відправною точкою
для створення системи реалізації рішень. Дана си‑
стема повинна включати організаційні, економічні,
фінансові та інші елементи, що дозволяють здійс‑
нити прийняті рішення.
Для здійснення прийнятих рішень складається
кошторис. Кошторис — фінансовий план реалізації
різних рішень, прийнятих адміністрацією. Кошто‑
рисів може бути досить багато. Тому вони зводяться
в єдиний документ, в якому в концентрованій формі
виражені наміри організації та очікувані результати.
Цей документ називається узагальненої фінансо‑
вим кошторисом, яка складається з кошторисного
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рахунку доходів і збитків, розрахунку руху готівки
і балансу. Процес складання кошторису спрямова‑
ний на те, щоб кожен член організації знав про свою
роль в здійсненні рішень адміністрації.
Управлінська функція процесу контролю і регу‑
лювання — оцінка результатів діяльності, подання
відомостей про них і вироблення коригувальних
заходів, спрямованих на те, щоб цілі були досягнуті
і плани підприємства реалізовані.
Для контролю за результатами діяльності вико‑
навці готують звіти і представляють їх менеджерам,
відповідальним за виконання певних рішень. Звіти,
що містять дані порівняння фактичних результатів
і запланованих, повинні готуватися систематично.
Дані цих звітів забезпечують зворотний зв’язок для
порівняння запланованих і фактичних результатів.
У таких звітах особлива увага повинна приділятися
показниками, які розходяться з запланованими,
щоб менеджери зосередили на них свою увагу. Цей
процес — застосування способу управління за від‑
хиленнями.
Ефективність контролю та регулювання залежить
від коригувальних дій, спрямованих на приведення
фактичних результатів у відповідність з заплано‑
ваними показниками. У свою чергу, плани також
можуть уточнюватися, якщо результати порівнянь
показують, що якісь заплановані показники не мо‑
жуть бути досягнуті.
Коригувальні дії щодо приведення фактичних
результатів у відповідність з запланованими по‑
казниками або дії щодо уточнення планів, якщо
порівняння результатів показують, що ці плани не
можуть бути виконані. І якщо виявиться, що вони
не можуть бути реалізовані, то необхідно розглянути
альтернативні курси дій, які забезпечать досягнення
цілей підприємства, в тому числі необхідно розгля‑
нути питання про доцільність проведення подальших
робіт з виведення підприємства з кризи.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. Таким чином,
процес прийняття рішень в кризовій ситуації — це
динамічний, повторюваний процес, спрямований
на досягнення запланованих результатів, спрямо‑
ваний на досягнення запланованих результатів для
формування умов сталого розвитку. Перспективами
подальших досліджень вважаємо дослідження меха‑
нізму прийняття превентивних рішень в управлінні
ризиками та розробку алгоритму його застосування.
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
FEATURES OF CRISIS MANAGEMENT IS THE CONDITIONS
OF ECONOMIC INSTABILITI
Анотація. Проаналізовано виникнення і розгортання системної кризи. Сконцентровано увагу на реагуванні керівників (оперативна Crash-програма), ефективному антикризовому управлінні, мобілізації внутрішніх ресурсів. Запропоновано застосування процедури антикризового управління, яка передбачає впровадження в систему підприємницької
діяльності виробничо-технічних заходів, використання зовнішніх і внутрішніх резервів для відновлення прибутковості та
уникнення банкрутства.
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Ключові слова: системна криза, кризовий стан, антикризове управління, економічна нестабільність, ефективність,
сталий розвиток.
Аннотация. Проанализировано возникновение и развертывание системного кризиса. Сконцентрировано внимание
на реагировании руководителей (оперативная Crash-программа), эффективном антикризисном управлении, мобилизации внутренних ресурсов. Предложено применение процедуры антикризисного управления, которая предусматривает
внедрение в систему предпринимательской деятельности производственно-технических мероприятий, использование
внешних и внутренних резервов для восстановления прибыльности и избежания банкротства.
Ключевые слова: системный кризис, кризисное состояние, антикризисное управление, экономическая нестабильность, эффективность, устойчивое развитие.
Summary. Analyzed the emergence and deployment of a systemic crisis. The focus is on responding leaders (operational
Crash-program), effective anti-crisis management, mobilizing internal resources. The application of the anti-crisis management
procedure is proposed. It involves the introduction of industrial and technical measures into the system of entrepreneurial activity. It also proposes the use of external and internal reserves to restore profitability and avoid bankruptcy.
Key words: systemic crisis, crisis situation, anti-crisis management, economic instability, efficiency, sustainable development.

П

остановка проблеми. На сьогодні фінансова
діяльність підприємства повинна відповідати
макроекономічним умовам та умовам, які «дик‑
тує» ринок. Саме тому, актуальним, особливо за
формування умов стабільного розвитку, є поетап‑
ний аналіз виробничо-господарських результатів
діяльності підприємства та фінансово-економічно‑
го механізму антикризових перетворень на підпри‑
ємстві, а також виявлення резервів і методів підви‑
щення прибутковості та ліквідності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ‑
номанітні аспекти та особливості антикризового
управління та санації сьогодні є об’єктами дослі‑
дження вчених в роботах, присвячених фінансово‑
му оздоровленню підприємств. Це зумовлено необ‑
хідністю вивчення ефективності його здійснення
відносно підприємств, що знаходяться в кризовому
стані. Зокрема, дослідженню проблем антикризового
управління присвячені роботи таких українських
вчених, як О. О. Терещенко [9], О. Д. Данілов [4],
М. І. Тітов [10], А. Г. Семенов [7], Ю. С. Шембель [11],
а також зарубіжних економістів Н. Здравомислова,
М. Гелінга, Б. Бекенферде та інших [3; 6; 8].
Проте до теперішнього часу в літературі не сис‑
тематизовано адаптивні критерії оцінки ефектив‑
ності проведення антикризової процедури і існують
розбіжності законодавчої бази щодо доцільності
здійснення санації.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даної статті є обґрунтування особливос‑
тей антикризового управління за формування умов
сталого розвитку.
Виклад основного матеріалу. Система антикри‑
зового управління підприємницькою діяльністю

являє собою комплекс узгоджених елементів, які,
взаємодіючи між собою, діагностують ознаки та
прояви кризи, сприяють її подоланню, подальшому
поверненню підприємницьких структур до стабіль‑
ного функціонування та створюють необхідні умови
для подолання негативного впливу зовнішніх та
внутрішніх факторів на діяльність підприємств.
До складових елементів антикризового управління
належать: суб’єкт та об’єкт, мета, пріоритетні цілі
та завдання, основні принципи, функції, методи та
критерії оцінки ефективності проведення антикри‑
зових заходів [3, с. 51].
Головною метою антикризового управління є
створення умов для стійкого функціонування підпри‑
ємств на ринку у відповідь на будь-які економічні,
політичні і соціальні перетворення в країні, розробка
стратегічних альтернатив на основі прогнозування
та передбачення розвитку ситуації, уникнення фі‑
нансових проблем та подолання загрози банкрутства
з найменшими втратами, впровадження інновацій‑
них змін у діяльність (рис. 1).
Предметом антикризового управління діяльністю
підприємства є дослідження можливих і реальних
причин кризи, факторів що її спричиняють, її ознак
і наслідків, що погіршують нормальні умови функ‑
ціонування підприємства [6, с. 113].
Об’єктом антикризового управління є кризові
явища у розвитку підприємства, процес їх подолання
та подальше попередження. Суб’єктами антикризо‑
вого управління є певне коло осіб, що реалізує його
наступні завдання: своєчасне виявлення слабких
ознак появи кризи і відповідне оперативне реагу‑
вання; інтенсивне використання усіх можливих
засобів управління; впровадження різноманітних
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Рис. 1. Сутність антикризового управління діяльністю підприємств

інструментів подолання фінансових проблем з най‑
меншими збитками.
Система антикризового управління підприєм‑
ством повинна відповідати і таким принципам:
сталість і безперервність; рання діагностика кри‑
зових явищ; інноваційність у всіх сферах діяльності
підприємства; управління по «слабких сигналах».
При попередженні кризових ситуацій, виділяють
шість основних антикризових функцій: планування,
організація, мотивація, облік, аналіз і контроль.
Критеріями оцінки ефективності антикризового
управління є наступні:
–– динаміка позитивних змін та економічного
ефекту;
–– відповідність змін втраченим можливостям під‑
приємства;
–– швидкість пристосування підприємства до змін;
–– достатність та швидкість одержання інформації
для прийняття об’єктивних антикризових рішень;
–– доцільність антикризових заходів [6, с. 115].
Діагностика кризового стану є необхідним ета‑
пом у процесі вивчення небезпек, що приховані
у підсистемах життєдіяльності підприємства, що
здійснюється на основі дослідження проблеми у ре‑
зультаті нагляду за станом усіх ланок підприємства.
Діагностикою кризи є виявлення невідповідностей
та характеру відхилень між фактичним та плановим
(нормативним) значенням певних фінансових та еко‑
номічних показників, між внутрішнім та зовнішнім
середовищем підприємства, між окремими структу‑
рами всередині підприємства, аналіз величини цих

54

відхилень та можливості їх негативного впливу на
процес функціонування та розвитку.
Всі явища і процеси господарської діяльності
підприємств перебувають у взаємозв’язку, взаємоза‑
лежності й обумовленості. Одні з них безпосередньо
пов’язані між собою, інші — опосередковано.
Ринкова економіка має відому нестійкість, не‑
стабільність економічного розвитку. Проте ця не‑
стабільність є характерно негативним явищем, яке
неминуче веде до катастрофи і краху економічної
системи. З явищами економічної нестабільності
слід рахуватися в економічній політиці держави.
Завдання економічної політики полягає в тому, щоб
домогтися стабілізації функціонування і розвитку
економіки, забезпечуючи тим самим здорову основу
для соціальної і політичної стабільності.
Серед численних форм економічної нестабіль‑
ності найбільш суттєвими є: циклічні коливання
рівня ВВП, інвестицій, споживання, зайнятості;
безробіття; інфляція.
В сучасних економічних умовах все більший
впливає на стан народного господарства економіч‑
на нестабільність, що виявляється в економічних
циклах, які регулярно повторюються. Глобалізація
світової економіки і участь України в міжнародних
процесах зумовили значний вплив економічної не‑
стабільності як на економіку країни в цілому, так
і на економічний стан суб’єктів господарювання.
Вітчизняні промислові підприємства випробовують
труднощі в досягненні показників економічного
розвитку.
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Якісно та вчасно здійснена діагностика підпри‑
ємства формує відповідну аналітичну основу для
створення антикризової програми підприємства,
розробки комплексу доцільних та відповідних дослі‑
дженим умовам антикризових заходів, та забезпе‑
чує сприятливі передумови для вдалого вирішення
задач по виявленню, попередженню та подоланню
кризи [8, с. 89].
Задля виявлення чинників неплатоспроможності
та ознак кризи на підприємстві, попередження загро‑
зи збитковості у довгостроковому періоді важливим
є застосування політики антикризового управління,
що передбачає: проведення деталізованого контролю
за фінансовим станом.
Фундаментом, що забезпечуватиме стійкість під‑
приємства та його подальший розвиток за умов не‑
стабільності економічного макро- і мікросередовища,
погіршення яких може призвести до виникнення
кризи, має бути попередньо визначена інновацій‑
на стратегія діяльності підприємства, що є одним
з інструментів у процесі реалізації антикризової
програми.
Основними ознаками інноваційної стратегії під‑
приємства, як організаційної складової антикризо‑
вого управління є:
1) розробка та розвиток нових видів продукції
та послуг, та удосконалення їх споживчих власти‑
востей;
2) нове виробництво, як результат науково-до‑
слідних та дослідно-конструкторських робіт;
3) застосування альтернативних методів вироб‑
ництва та використання обмежених ресурсів;
4) чутливість до можливих змін у стані середо‑
вища функціонування підприємства;
5) виведення новації на ринок (комерціалізація);
6) націленість на підвищення та розширення
інноваційних можливостей підприємства;
7) інноваційна політика є чинником, що сприяє
виходу на нові ринки збуту та підвищенню конку‑
рентоспроможності [7, с. 29].
Інноваційна діяльність, яка є підґрунтям анти‑
кризового управління, може бути більш ефективним
засобом виходу з кризи та більш доцільним заходом,
ніж політика економії витрат та зниження собівар‑
тості і повинна мати найбільш вагоме значення при
виборі шляхів забезпечення беззбиткового функці‑
онування підприємства.
Інноваційні процеси слід досліджувати і впро‑
ваджувати на підприємствах не лише у результаті
настання критичної ситуації і виникнення кризи,
але й задля попередження появі кризових явищ
у функціональних елементах підприємства за звич‑
них обставин його роботи. Антикризове управління,
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що базується на інноваційній діяльності, сприятиме
уникненню кризи розвитку підприємства, створенню
стійких умов функціонування, підвищенню конку‑
рентних позицій на ринку.
Існують відмінності у аспектах антикризово‑
го управління діяльністю підприємств та санації
у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вче‑
них. На відмінну від вітчизняних науковців, які
антикризове управління визначають як сукупність
певних процедур та послідовність конкретних захо‑
дів, зарубіжні економісти вважають, що антикри‑
зовому управлінню характерні прояви суспільних
комунікацій та акцентують увагу на необхідності
зв’язків із громадськістю. Відповідно, у розвинених
країнах світу набула поширення особлива антикри‑
зова політика, що включає значну кількість проце‑
суальних заходів щодо недопущення банкрутства та
процедури задля максимального задоволення вимог
кредиторів підприємствами-боржниками. Крім того,
у закордонній сфері антикризового управління під‑
приємницькою діяльністю присутні некомерційні
організації, які сприяють практиці ризик-менедж‑
менту та обміну ідеями задля запобігання кризовим
ситуаціям [2].
У процесі розробки антикризових процедур для
управління суб’єктами господарювання в Україні
необхідно враховувати досвід провідних країн світу.
Пріоритетним повинні стати збереження життєз‑
датності підприємств та створення передумов для
співіснування підприємницьких структур.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. На тлі еко‑
номічної нестабільності ситуація суб’єктів еконо‑
мічних відносин загострюється їх непідготовленістю
до кризи. Неврахування ймовірності виникнення
і розвитку кризових явищ в діяльності суб’єктів
господарювання та низький рівень управління стали
причинами високого рівня банкрутства. З огляду на
такі обставини, величезної ваги для ринкових аген‑
тів набуває антикризове управління, яке повинно
бути направлено як на недопущення виникнення
кризи, мінімізації її впливу, так і на посткризову
стабілізацію діяльності. З’ясування місця антикри‑
зового управління діяльністю підприємства в теорії
і практиці управління проходить через уточнення
поняття кризи, а також факторів і причин її виник‑
нення в діяльності суб’єктів господарювання. Саме
тому спрямованість на досягнення стратегічних
завдань, своєчасне реагування за «слабкими сигна‑
лами», інноваційна політика, адекватне державне
і законодавче регулювання процедур банкрутства та
санації є особливо важливими при виході підпри‑
ємств з кризового стану.
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЛОГІСТИЧНОГО АУДИТУ В ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
РОЛЬ И МЕСТО ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУДИТА
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
THE ROLE AND PLACE OF LOGISTIC AUDIT IN THE PROCESS
OF FORMATION THE LOGISTIC STRATEGY BY THE WHOLESALE
TRADE ENTERPRISE
Анотація. У статті досліджуються особливості проведення логістичного аудиту підприємством оптової торгівлі. Визначено роль та місце аудиту логістики в процесі формування логістичної стратегії. Запропоновано використання експрес-анкети для визначення необхідності проведення аналізу діючої логістичної стратегії підприємствам, що не мають
активнодіючої системи контролінгу. Автором досліджено підходи до визначення сутності поняття логістичного аудиту
у науковій літературі та запропоновано власне визначення з точки зору впливу на формування логістичної стратегії.
Наведено перелік завдань, які ставляться перед аудитом логістики в процесі формування або коригування логістичної стратегії та запропоновано напрями його проведення на підприємствах оптової торгівлі. Визначено необхідність
проведення як внутрішнього логістичного аудиту, що рекомендується здійснювати шляхом оцінювання ефективності
обслуговування клієнтів, витрат та використання активів, так і зовнішнього, що передбачає аудит постачальників, клієнтів, конкурентів та взаємовідносин у ланцюзі поставок. На думку автора, у подальших дослідженнях варто дослідити
методичні підходи до впровадження логістичного контролінгу підприємствами оптової торгівлі, що дозволить інтегрувати традиційні методи обліку, аналізу, планування і контролю в єдину систему отримання, обробки і узагальнення
інформації та прийняття на її основі обґрунтованих управлінських рішень.
Ключові слова: логістичний аудит, логістична стратегія, аналіз логістичного середовища.
Аннотация. В статье исследуются особенности проведения логистического аудита предприятием оптовой торговли.
Определена роль и место аудита логистики в процессе формирования логистической стратегии. Предложено использование экспресс-анкеты для определения необходимости проведения анализа действующей логистической стратегии
предприятиям, не имеющим системы контроллинга. Автором исследованы подходы к определению сущности понятия
логистического аудита в научной литературе и предложено собственное определение с точки зрения влияния на формирование логистической стратегии. Приведен перечень задач, которые ставятся перед аудитом логистики в процессе
формирования или корректировки логистической стратегии и предложены направления его проведения на предприятиях оптовой торговли. Определена необходимость проведения как внутреннего логистического аудита, который рекомендуется осуществлять путем оценки эффективности обслуживания клиентов, затрат и использования активов, так
и внешнего, что предусматривает аудит поставщиков, клиентов, конкурентов и взаимоотношений в цепи поставок. По
мнению автора, в дальнейших исследованиях следует исследовать методические подходы к внедрению логистического
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контроллинга предприятиями оптовой торговли, что позволит интегрировать традиционные методы учета, анализа,
планирования и контроля в единую систему получения, обработки и обобщения информации и принятия на ее основе
обоснованных управленческих решений.
Ключевые слова: логистический аудит, логистическая стратегия, анализ логистической среды.
Summary. The article deals with the peculiarities of conducting logistic audit by the wholesale trade company. The role and
place of logistic audit in the process of formation of the logistic strategy is determined. The use of an express questionnaire
for the determination of the need for an analysis of the current logistic strategy for enterprises that do not have an active controlling system is proposed. The author studies approaches to the definition of the essence of the concept of logistic audit in
the scientific literature and proposes an own definition from the point of view of influence on the formation of logistic strategy.
The list of tasks related to the audit of logistics in the process of formation or adjustment of the logistic strategy is given and
directions of its carrying out at the wholesale trade enterprises are offered. The necessity of conducting is determined as an
internal logistic audit, which is recommended by assessing the effectiveness of customer service, costs and use of assets, and external, which involves auditing suppliers, customers, competitors and relationships in the supply chain. In the author’s opinion,
in further research it is worth to investigate methodical approaches to the implementation of logistic controlling by wholesale
trade enterprises, which will allow to integrate traditional methods of accounting, analysis, planning and control into a unified
system of obtaining, processing and generalization of information and adopting on its basis on reasoned managerial decisions.
Key words: logistic audit, logistic strategy, logistics environment analysis.

П

остановка проблеми. На сучасному етапі го‑
сподарювання підприємствами оптової тор‑
гівлі активно здійснюється формування та впрова‑
дження логістичних стратегій, проте недостатньо
уваги приділяється проведенню комплексного
логістичного аудиту, як головного інструменту
аналізу логістичної діяльності, результати якого
дозволяють зробити висновки про доцільність чи
недоцільність зміни діючої логістичної стратегії,
а також виявити «вузькі місця» у логістиці під‑
приємства в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До‑
слідженню окремих аспектів логістичного аудиту
присвячені наукові праці вітчизняних та зарубіжних
вчених: В. Белякової [7], С. А. Бубнова [4], В. В. Диб‑
ської [8], Е. И. Зайцева [8], Л. К. Кириллової [6],
Д. М. Ламберта [1], Р. Р. Ларіної [12], Я. Я. Назарен‑
ко [3], А. А. Рижої [7], В. І. Сергеєва [8], Н. В. Ску‑
зоватової [6], Дж. Р. Стока [1], Р. І. Туктарової [5],
О. Г. Чирви [5], Н. І. Чухрай [13] та ін.
Проте, недостатньо уваги приділено логістичному
аудиту підприємств оптової торгівлі та його ролі
в процесі формування логістичної стратегії.
Постановка завдання. Метою дослідження є ви‑
значення ролі і місця логістичного аудиту в процесі
формування логістичної стратегії підприємством
оптової торгівлі.
Результати досліджень. Протягом останніх років
проблемам формування, впровадження та реаліза‑
ції логістичних стратегій підприємствами оптової
торгівлі відводиться важливе місце у стратегічному
плануванні. Причинами цьому є розуміння ступеня
зрілості ринку, на якому ведеться конкуренція,
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впливу логістичних витрат та активів на рентабель‑
ність підприємств, глобалізації джерел постачання,
виробництва та попиту. Проте, для довгострокової
та прибуткової діяльності підприємства необхідно
не лише розробити та впровадити логістичну стра‑
тегію, а і регулярно здійснювати її оцінювання та
модифікацію.
Динаміка змін, що відбувається в економіці під‑
вищує ризик погіршення позиції на ринку, особливо
для підприємств, які не здійснюють прогнозування
змін і розробки стратегій, що дозволять своєчасно
їх враховувати [1, с. 634].
Визначення необхідності дослідження логістич‑
ного управління можна виявити, використовуючи
опитування для керівника відділу логістики, що
пропонується автором (табл. 1).
Залежно від результатів обробки вищезапропо‑
нованої анкети формується структура аналізу ло‑
гістичної діяльності підприємства оптової торгівлі.
Варто зазначити, що розроблену анкету недоцільно
застосовувати на підприємствах, що мають актив‑
нодіючу систему логістичного контролінгу. Адже,
підприємства, що впровадили ефективну систему
контролінгу та регулярно застосовують аналіз логіс‑
тичної діяльності, у своїй більшості, вчасно реагують
на зміни ключових показників і здійснюють кори‑
гування чи формування нової логістичної стратегії.
Зарубіжні автори Сток Дж. Р., Ламберт Д. М.
основним інструментом аналізу існуючого стану
логістики вважають логістичний аудит [2, c. 51].
Варто розглянути сучасні підходи до визначен‑
ня поняття «логістичний аудит» у дослідженнях
науковців (табл. 2).
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Таблиця 1
Визначення необхідності проведення дослідження логістичної стратегії підприємства оптової торгівлі
Для визначення необхідності аналізу діяльності, дайте відповідь на наступні ключові запитання,
що стосуються логістичної стратегії
Характер змін
Відповідаючи на запитання, обведіть кількість балів обраної відЗначний Помірний Незначний Відсутній
повіді
Ринки підприємства оптової торгівлі
1. Відкрило чи закрило ваше підприємство останнім часом нові сег‑
менти ринку, що призвело до розширення логістичних функцій та
додаткового обслуговування клієнтів?

6

4

2

0

2. Чи виникли зміни у вантажах, що відправляються клієнтам (під‑
приємствам оптової та роздрібної торгівлі)вашим підприємством?

9

6

3

0

3. Чи збільшився (зменшився) асортимент товарів, що реалізує
ваше підприємство?

6

4

2

0

4. Чи часто підприємство змінює номенклатуру закупівлі?

4

3

2

0

5. Чи виявило останнє опитування клієнтів які-небудь проблеми?

4

3

2

0

6. Чи зріс останнім часом рівень скарг зі сторони клієнтів?

6

4

2

0

7. Чи виникли які-небудь зміни в забезпечуючих системах, або об‑
робці замовлень, які викликали зміни часу виконання замовлення?

6

4

2

0

8. Чи впровадило підприємство нові послуги (доставки товарів; бо‑
нусних систем) обслуговування клієнтів?

4

3

2

0

9. Чи викликали такі фактори як вартість робочої сили або облад‑
нання зміни в розміщенні і/або характері операцій?

6

4

2

0

10. Чи вплинула зміна об’єму закупівлі або продажу на тип, якість,
упаковку, кількість або розмір упакованого товару?

6

4

2

0

11. Чи змінився вигляд вантажу, що відправляється (TL, LTL, пар‑
цельний)

6

4

2

0

12. Чи були кардинально змінені маршрути доставки товарів?

4

3

2

0

13. Чи були здійсненні заходи щодо передачі в оренду чи будівниц‑
тва власного складу?

9

6

3

0

14. Чи були оптимізовані моделі управління товарними запасами

6

4

2

0

15. Чи змінився об’єм переміщення вхідних і вихідних товарів під‑
приємства звичайним способом, прийнятим для навантаження то‑
вару?
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16. Чи були проведені заходи по автоматизації складських проце‑
сів?

6

4

2

0

17. Чи мала місце зміна або відмова у співпраці постачальника, клі‑
єнта?

9

6

3

0

18. Чи були передані на аутсорсинг одна або кілька логістичних
операцій?

9

6

3

0

19. Чи зросли (у відсотках до об’єму продажу) витрати на логістику
розподілу?

6

4

2

0

20. Чи відбулись внутрішні структурні зміни на підприємстві, що
призвели до інтеграції чи сегрегації у системі логістики?

9

6

3

0

Товар

Обслуговування клієнтів

Логістичні операції

Транспорт

Склад

Партнери

Інше
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Сума
• Менше 40 — доцільно проаналізувати допоміжні процеси і операції та розробити міри для їх удосконалення
• Діапазон від 40 до 70 — доцільно виділити першочергові проблеми і побудувати аналіз таким чином, щоб вирі‑
шити їх в рамках існуючої стратегії
• Результат 70 і вище — Варто провести аналіз стратегії для переорієнтації функцій логістики, більш тісно пов’я‑
завши її з бізнес-стратегією підприємства
Джерело: розроблено автором для підприємства оптової торгівлі на основі [1, с. 472–473]

Проаналізувавши підходи до визначення сутності
Колектив авторів [2, с. 319] виділяє наступні
поняття, можна зробити висновок, що логістичний завдання логістичного аудиту:
аудит — це системний процес здійснення незалежної
1. Правильно зпозиціонувати логістику в загаль‑
комплексної оцінки логістичної діяльності підпри‑ ній структурі підприємства, узгодити логістичні цілі
ємства, з метою перевірки її ефективності та вияв‑ та стратегії з глобальними стратегіями підприємства.
лення «слабких місць» для виявлення напрямів
2. Зниження операційних витрат на складування,
удосконалення логістичної стратегії.
транспорт, навантаження-розвантаження.
Проведення аудиту доручається незалежній сто‑
3. Впровадження сучасних логістичних техно‑
роні, яка проводить оцінку всіх аспектів ланцюга логій, спрямованих на підвищення ефективності
поставок компанії, визначає «сильні» і «слабкі» роботи всього ланцюга поставок.
сторони логістичної системи підприємства, відстежує
Проте, на нашу думку, здійснення логістичного
тенденції, що впливають на їх формування, аналізує аудиту в процесі формування (або коригування)
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завдань, а саме [8, с. 629]:
Мета
логістичного
аудиту
направлена
на
залу‑
–– перевірка виконання
(тактично‑
на підприємствах, що мають активнодіючу
системустратегічного
логістичного
чення пильної уваги вищого менеджменту підпри‑
го, оперативного) логістичного плану;
ємства
до логістичного
підходу
в управлінні. Защо–– визначення
відповідності
логістичного
стратегіч‑
контролінгу.
Адже,
підприємства,
впровадили
ефективну
систему
результатами професійної діагностики логістичної
ного плану корпоративній стратегії підприємства;
контролінгу
та регулярно
застосовують
аналіз логістичної
діяльності,
системи
будуть прийматися
виважені
фінансово –– визначення
якості логістичного
сервісуута сту‑
обґрунтовані рішення, спрямовані на поліпшення
пеня задоволення потреб клієнтів;
більшості,
реагують
зміни ключових
показників
і ок‑
всієїсвоїй
логістичної
системи тавчасно
підвищення
ефектив‑ на
–– здійснення
оцінки ефективності
виконання
ності логістичної стратегії.
ремих логістичних функцій та роботи окремих

здійснюють коригування чи формування нової логістичної стратегії.
Аналіз внутрішнього середовища логістики
підприємства
Аналіз внутрішнього середовища логістики
підприємства

ЕТАП 2. Вибір та аналіз можливих логістичних
стратегічних рішень на рівні підприємства у цілому
та його окремих структурних підрозділів.
Визначення базових вимог до складової логістичної
стратегії

Адаптація логістичної стратегії підприємства

ЕТАП 3. Встановлення пріоритетів та вибір
основної логістичної стратегії за сукупністю
існуючих альтернатив. Ідентифікація необхідних
ресурсів для реалізації логістичної стратегії та
джерел їх отримання

Формування місії, стратегічних цілей і завдань
логістичної стратегії підприємства

ЕТАП 4.Розробка логістичного стратегічного плану
з визначенням агрегованих показників як для
логістичної системи підприємства в цілому, так і для
окремих підсистем та бізнес-процесів

Аналіз життєвого циклу
логістичної стратегії
підприємства

ЕТАП 1. Аналіз існуючого стану логістики
підприємства та тенденції розвитку/регресу

Область
логістичного
аудиту

Ідентифікація і реінжиніринг логістичних
бізнес-процесів
Розробка регламентів формування логістичної
стратегії підприємства

Рис. 1. Схема
логістичної
підприємства
[2, с. 48]
Рис. 1. формування
Схема формування
логістичної стратегії
стратегії підприємства
[2, с. 48]

Зарубіжні автори Сток Дж. Р., Ламберт Д.М. основним інструментом
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// Экономика и управление предприятиями //
Таблиця 2

Сучасні підходи до визначення поняття «логістичний аудит» у науковій літературі
Поняття

Визначення

Логістичний аудит [2, с. 319] це незалежна безстороння оцінка всіх складових ланцюга поставок на підприєм‑
стві, яка включає аналіз системи планування та документообігу, технологічних
процедур, взаємовідносин з постачальниками і клієнтами, а також аналіз ефек‑
тивності логістичної інфраструктури компанії, системи контролю якості та рівня
витрат на обслуговування логістичних процесів
Логістичний аудит [3, с. 99]

оцінка всіх аспектів ланцюгів постачань, що проводиться незалежною стороною,
включаючи взаємовідносини із постачальниками й клієнтами, планування, проце‑
дури, документообіг, логістичну інфраструктуру, контроль над якістю й відповід‑
ністю витрат на логістику місцевим ринковим умовам.

Логістичний аудит [5]

системний процес отримання і оцінки об’єктивних даних про дії і події, що встанов‑
лює рівень їх відповідності встановленим критеріям по всьому ланцюгу поставок

Логістичний аудит [4]

комплексна перевірка ефективності роботи логістичних підсистем підприємства,
у ході якої проводиться виявлення «проблемних зон», складається дерево причин‑
но-наслідкових зв’язків між ними, проводяться економічні розрахунки системи
управління запасами, використання площ, продажу

Логістичний аудит [6]

комплексна оцінка логістичних бізнес-процесів, що дозволяє визначити умови ре‑
алізації логістики компаній, виявити проблемні місця, визначити розбіжності іс‑
нуючої логістичної системи і ланцюга поставок, її продуктивності, застосовуваних
технологій і результатів, що досягаються в даній області, а так само дозволяє роз‑
робити напрямки розвитку компанії в рамках логістичної стратегії підприємства

Логістичний аудит [7]

це регулярний аналіз ключових показників логістичної діяльності підприємства
з метою встановлення шляхів скорочення логістичних витрат і виявлення інших
організаційно-управлінських проблем, а також для визначення динаміки цих клю‑
чових показників діяльності підприємства і їх порівняння з кращими в галузі

Аудит логістики фірми [8]

це всестороннє вивчення організації логістичного процесу, стану та функціонуван‑
ня системи управління; витрат на виконання логістичної діяльності; виявлення не‑
доліків у організації, плануванні, виконанні та контролю логістики, а також якості
логістичного сервісу та шляхів їх ліквідації. Експертиза и наступний аналіз стану
логістики дозволить виробити напрямки побудови та удосконалення логістичної
системи для подальшого підвищення ефективності логістичної діяльності фірми.

Джерело: згруповано автором на основі [2–7]

підсистем, ланок та елементів логістичної стра‑
тегії;
–– здійснення оцінки ефективності використання
в логістиці підприємства інвестицій, оборотного
капіталу, матеріальних та трудових ресурсів;
–– визначення продуктивності логістичної інфра‑
структури (складської та транспортної);
–– визначення рівня технологічної та технічної
бази логістичного менеджменту;
–– здійснення оцінки ефективності інформаційної
підтримки логістики та застосування новітніх
технологій;
–– здійснення аудиту логістичних витрат;
–– здійснення аналізу логістичних ризиків та роз‑
роблення заходів щодо їх зниження;
–– здійснення аналізу постачальників, клієнтів,
посередників з позицій реалізації логістичної
стратегії підприємства;
–– визначення рівня координації, інтеграції взає‑
модії підприємства та логістичних посередни‑
ків.

Проведення внутрішнього логістичного аудиту
підприємства оптової торгівлі пропонується прово‑
дити за трьома групами показників:
1. Ефективність обслуговування клієнтів:
–– час виконання циклу замовлення — в цілому
і по кожному компоненту;
–– коефіцієнт задоволення попиту (зіставлення
числа замовлень з числом доставлених замов‑
лень у відсотках);
–– стабільність часу виконання замовлень (часові
характеристики відхилень);
–– характеристики реагування на запити клієнтів;
–– здатність коригувати розмір отриманого замовлення;
–– здатність змінювати час доставки замовлення;
–– здатність враховувати графіки доставки;
–– здатність замінювати одні види товару іншими,
в тому числі і при виникненні затримки у вико‑
нанні замовлення [8, 9, 10].
2. Ефективність логістики або витрати, пов’я‑
зані з виконанням кожного з наступних функціо‑
нальних видів діяльності:
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–– закупівля;
–– транспортування;
–– складування;
–– управління запасами;
–– планування збуту;
–– надходження та обробка замовлень [8, 11].
3. Використання активів:
–– запаси;
–– складські споруди;
–– власний парк рухомого складу.
Зовнішній логістичний аудит підприємства опто‑
вої торгівлі, на нашу думку, доцільно проводити за
такими напрямками:
–– аудит ринку;
–– аудит постачальників (розташування, надій‑
ність, якість роботи, сумісність інформаційної
системи з системою обробки замовлень підпри‑
ємства);
–– аудит клієнтів (структуризація споживачів за
обсягами закупівель, структурою асортименту,
регяіонами закупівлі; обсяг і рентабельність
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продажу стосовно кожного клієнта; інформа‑
ційне співробітництво);
–– аудит конкурентів (частка ринку, яку займають
найбільші конкуренти; аналіз логістичних лан‑
цюгів у постачанні, збуті, сформованих основни‑
ми конкурентами; методи отримання замовлень
основними конкурентами; ефективність систем
логістично-орієнтованого управління основних
конкурентів; стандарти логістичного обслуго‑
вування споживачів основними конкурентами;
атрибути товарів конкурентів щодо логістичної
діяльності конкурентів);
–– аудит взаємовідносин всередині ланцюга поста‑
вок, що передбачає встановлення, підтримання
та розвиток довгострокових взаємовідносин між
учасниками каналів розподілу та постачання
у всьому ланцюзі поставок. У ході даного ауди‑
ту здійснюється перевірка надійності контактів
в ланцюзі поставок і їх гнучкості у взаємному
врахуванні та узгодженні інтересів кожної сто‑
рони [12, 13].
Таблиця 3

Основні питання діяльності підприємства, відповіді на які містить звіт
про результати логістичного аудиту
Ринок

Які зміни, швидше за все, відбудуться в структурі кожного ринкового сегмента і як ці
зміни вплинуть на його відносне значення?
Які ланцюги поставок в даний час використовують ваші конкуренти і на яких їх ланках
підприємство може отримати перевагу з точки зору диференціації?

Складування

Чи слід підприємству використовувати централізовану або децентралізовану / регіо‑
нальну складську мережу?
Як може підприємство підвищити продуктивність роботи своїх складів і які зміни для
цього потрібні?
Чи є потреба у збільшенні власних складів?

Транспортування

Як можна скоротити витрати на транспортування без негативних наслідків для рівня
обслуговування клієнтів?
Чи викликають проблеми процедури виконання невеликих замовлень? Як, швидше за
все, зміниться в майбутньому ситуація з невеликими замовленнями і які стратегії по‑
винні застосовувати менеджери для мінімізації пов’язаних з ними витрат?
Чи повинно підприємство збільшувати, скорочувати або зберігати на колишньому рівні
поточні інвестиції у власний парк рухомого складу?

Обслуговування клієнтів Чи дозволить досягнення підприємством поточних стандартів часу виконання замов‑
лень і коефіцієнта задоволення попиту стати лідером у своїй галузі?
Які загальні стратегії обслуговування клієнтів слід розробляти і як вони будуть відріз‑
нятися по окремим споживчим (ринковим) сегментам?
Як повинна підприємство активно реагувати на бажання клієнтів скоротити витрати на
запаси або інші витрати?
Які вимоги до системи обробки замовлень підприємство повинно задовольнити, щоб
бути лідером в галузі за показником оперативного реагування на запити клієнтів?
Організаційна структура Яка організаційна структура логістики підприємства може найкращим чином взаємоді‑
яти з маркетингом, фінансами / бухобліком?
Чи існують можливості для консолідування логістичних операцій дочірніх підпри‑
ємств/ незалежних операційних підрозділів підприємства?
Витрати

Які оптимальні можливості скорочення витрат на логістичні операції підприємства?

Джерело: складено автором на основі [8]
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Результатом комплексного логістичного аудиту
є зведений звіт, який дає відповіді на питання щодо
змін і напрямків оптимізації складових логістичної
діяльності підприємства оптової торгівлі, що може
бути підґрунтям для коригування чи формування
нової логістичної стратегії (табл. 3).
Проведений зовнішній аудит дозволяє керів‑
ництву підприємства оптової торгівлі порівнювати
показники її роботи з даними конкурентів за атрибу‑
тами, які найбільш важливі для клієнтів. Внутріш‑
ній аудит допомагає виявити основні недоліки в ро‑
боті логістичної системи підприємства. Всі отримані
дані дозволять надати рекомендації щодо стратегії та
вказати, які конкретні зміни повинні бути зроблені
в діючій операційній системі логістики, виявити, які
ключові змінні вимагають коригування.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Визначено роль і місце логістичного аудиту в процесі
логістичного управління. Запропонована експрес-ан‑
кета для визначення необхідності аналізу логістичної
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стратегії підприємствами, які не впровадили систему
контролінгу. Проведений зовнішній аудит дозволяє
керівництву підприємства зіставляти показники
її роботи з даними конкурентів по атрибутам, які
найбільш важливі для клієнтів. Внутрішній аудит
допомагає виявити основні недоліки в роботі ло‑
гістичної стратегії підприємства оптової торгівлі.
Всі отримані дані дозволяють дати рекомендації
щодо зміни чи розробки нової логістичної стратегії
і вказати, які конкретні зміни повинні бути зроблені
в чинній операційній системі логістики; виявити,
які ключові змінні вимагають коригування.
Доцільно проводити подальші дослідження
щодо впровадження логістичного контролінгу на
підприємстві оптової торгівлі, що дозволить отри‑
мати сукупність сучасних методів і інструментів
менеджменту, необхідних для передбачення майбут‑
ніх загроз і досягнення прогнозованих перспектив
на основі системи адаптації до постійно мінливих
умов середовища логістики.
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БРЕНДИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ

МАРКЕТИНГ

БРЕНДИНГ ПІДПРИЄМСТВ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ

BRANDING AT INTERNET TRADE ENTERPRISES:
TRENDS AND PREREQUISITES OF DEVELOPMENT
Анотація. На основі попереднього аналізу наукових праць з бренд-менеджменту та маркетингу в мережі Інтернет
встановлено, що на сьогоднішній день не розкрита тема управління брендом інтернет-магазину. Першим кроком до
розкриття тематики є розуміння тенденцій ринку електронної комерції та передумов розвитку технології брендингу для
підприємств роздрібної електронної торгівлі. З метою подальшого розвитку бренд-менеджменту онлайн-підприємств
у статті розглянуто тенденції поширення мережі Інтернет і зростання електронної комерції в Європі та Україні. Викладені
результати авторського дослідження українських інтернет-покупців, що демонструють значення технології брендингу для
підприємств роздрібної електронної торгівлі: проаналізовано пріоритети, критерії та способи вибору інтернет-магазинів
для здійснення покупок. Наведено аргументацію актуальності теми бренду і управління ним для інтернет-магазинів.
Ключові слова: бренд підприємства роздрібної електронної торгівлі, брендинг, бренд-менеджмент, електронна комерція.
Аннотация. На основании предварительного анализа научных работ по бренд-менеджменту и маркетингу в сети
Интернет установлено, что на сегодняшний день не раскрыта тема управления брендом интернет-магазина. Первым
шагом к раскрытию тематики есть понимание тенденций рынка электронной коммерции и предпосылок развития технологии брендинга для предприятий розничной электронной торговли. С целью дальнейшего развития бренд-менеджмента онлайн-предприятий в статье рассмотрены тенденции распространения сети Интернет и роста электронной
коммерции в Европе и Украине. Изложены результаты авторского исследования украинских интернет-покупателей,
которые демонстрируют значение технологии брендинга для предприятий розничной электронной торговли: проанализировано приоритеты, критерии и способы выбора интернет-магазинов для совершения покупок. Приведена аргументация актуальности темы бренда и управления ним для интернет-магазинов.
Ключевые слова: бренд предприятия розничной электронной торговли, брендинг, бренд-менеджмент, электронная
коммерция.
Summary. Based on a preliminary analysis of scientific works about brand management and marketing on the Internet, it
has been established that the theme of online store brand managing is not disclosed for today. The first step towards disclosure
is to understand trends of the e-commerce market. Also it is important to understand prerequisites of development the branding
technology for retail e-commerce companies. With the purpose of further development of online enterprises brand management the article considers the tendencies of Internet distribution and the growth of e-commerce in Europe and Ukraine. There
are presented results of the author’s research about Ukrainian Internet buyers that demonstrate the importance of branding
technology for retail e-commerce companies: priorities, criteria and ways of choosing online stores for making purchases are
analyzed. The relevance reasoning of the brand-management for online stores is given.
Key words: online store brand, branding, brand management, e-commerce.
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П

остановка проблеми. В умовах поширення
мережі Інтернет та електронної комерції все
більшого значення для підприємств роздрібної
електронної торгівлі набувають бренди. На сьогод‑
нішній день дана тематика не розкрита теоретично
та практично. Необхідно донести її вагомість для
подальшого розвитку бренд-менеджменту в мере‑
жі Інтернет.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На‑
уковці ретельно досліджують феномен бренду як
інструмента впливу на свідомість споживачів, ви‑
вчають його складові, розроблюють моделі брен‑
дингу та управління брендами. На сьогодні відомі
сутнісні, процесійні, комплексні моделі, кожна
з яких фокусується на різних аспектах управління
брендами. Тема бренд-менеджменту піднімається
у працях таких авторів, як Д. Аакер [1], Б. Ванекен
[2], О. Зозульов [3], В. Пустотін [4], Є. Ромат [5],
Я. Приходченко [6] та інших.
Окремо або комплексно вивчаються певні елемен‑
ти, інструменти, технології маркетингу як такі, що
впливають на діяльність підприємств чи то тради‑
ційної торгівлі, чи то підприємств роздрібної елек‑
тронної торгівлі. Наприклад, висвітлюються теми
товарної, цінової, комунікаційної, збутової політики
підприємства в середовищі Інтернет, що описується
в роботах Гамової І. [7], вивчається мерчандайзинг
інтернет-магазинів [8], фактори формування довіри до
них [9] тощо. І число предметів дослідження постійно
росте — збільшується кількість інструментів просу‑
вання на просторах мережі Інтернет, вигадуються нові
технології, формати, розвивається цифровий (digital)
маркетинг. Міжнародні асоціації, такі як Ecommerce
Europe, публікують звіти, присвячені розвитку мережі
Інтернет та електронній комерції. Все це працює на
досягнення різних маркетингових цілей, зокрема —
на побудову та підтримку сильних онлайн брендів.
В цілому, поява публікацій про бренд-менедж‑
мент та бізнес в мережі Інтернет, проведення науко‑
вих досліджень, а також створення законодавчої бази
у сфері регулювання економічних відносин в онлайн
середовищі ще раз підкреслюють актуальність да‑
них питань. Проте дотепер не розкрита тема, що
поєднує аспекти управління брендом підприємства
та мережу Інтернет як середовище його існування.
Недостатнє висвітлення даної проблематики прояв‑
ляється у відсутності єдиного понятійного апарату,
розбіжностях у визначенні конкретних понять, брак
практичних рекомендацій. Першим кроком на шля‑
ху до освоєння успішного розвитку брендів в мережі
Інтернет є усвідомлення актуальності питання та
дослідження передумов і тенденцій розвитку онлайн
бренд-менеджменту.
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Метою дослідження є аргументація актуальності
теми брендингу для підприємств роздрібної електро‑
нної торгівлі, дослідження передумов його розвитку.
Матеріали та методи. Матеріалами досліджень
слугували праці науковців, які зробили внесок у те‑
оретичні та методологічні аспекти бренд-менедж‑
менту, законодавство України, інтернет-ресурси
дослідних компаній, а також результати наукового
дослідження покупців інтернет-магазинів, проведене
автором статті в рамках написання дисертаційної
роботи.
У процесі дослідження використано такі наукові
методи: бібліографічний — дослідження літератур‑
них джерел для отримання необхідної інформації
щодо теми дослідження; індукції та дедукції, аналізу
та синтезу — для відображення сутності; узагальнен‑
ня — для формування відповідних висновків; опиту‑
вання — для підтвердження наведеної інформації.
Результати. У даній статті бренд підприємства
електронної роздрібної торгівлі визначається як
бренд підприємства, що використовує у своїй діяль‑
ності інтернет-магазин. При цьому дане визначення
не виключає ті підприємства, що функціонують
як в інтернет-мережі, так і мають представництва
в офлайн середовищі. Управління брендом або
бренд-менеджмент — управлінська діяльність, що
передбачає побудову, розвиток та підтримку порт‑
фелю брендів підприємства за допомогою комплексу
маркетингових інструментів та технологій з метою
досягнення довгострокових лідируючих позицій на
цільових ринках та, як наслідок, максимізації ма‑
рочного капіталу. Це визначення також релевантне
підприємствам роздрібної електронної торгівлі.
За даними, наведеними Internet World Stats [10],
проникнення мережі Інтернет в Україні складає
52,5% (23,3 млн користувачів) станом на кінець
червня 2017 р., а загальна кількість покупців ін‑
тернет-магазинів складає приблизно 4 млн осіб.
Незважаючи на те, що проникнення мережі Інтернет
в Україні залишається низьким у порівнянні з інши‑
ми європейськими країнами, наведені нижче дані
свідчать про тенденцію подальшого розвитку [11].
Підтвердженням розвитку мережі Інтернет
в Україні є зростання кількості українських домен‑
них імен. За підсумками липня 2017 року в домені.
UA кількість реєстрацій склала 558 тис. У порів‑
нянні з аналогічним періодом 2016 року зростання
склало 0,5% [12].
Пенетрація мережі Інтернет стимулює розвиток
роздрібної електронної торгівлі в Україні, а саме —
поширення та удосконалення методів позамагазин‑
ного обслуговування. Це підтверджується створен‑
ням нормативно-правової бази, зокрема — введенням

відсотковому вираженні – 13% приросту у 2017 р. у порівнянні з 15% у
попередньому
році (Рис.1).
Проте
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Закону про електронну комерцію, прийнятого 3 ве‑
Українські користувачі не стоять на місці, зростає
ресня 2015 року, а також статистичними даними, кількість українських покупців, що здійснюють
наведеними у статті [13].
покупки за допомогою мобільних пристроїв. Напри‑
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Відповідно до Закону про електронну комерцію, клад, в першому півріччі 2017 р. 47% клієнтів одного
електронна торгівля — це http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/
господарська діяльність з найбільших маркетплейсів України — Prom.ua
у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації використовували мобільні телефони для шопінгу
товарів дистанційним способом покупцю шляхом онлайн [14].
вчинення електронних правочинів із використан‑
Потужні українські офлайн рітейлери виходять
ням інформаційно-телекомунікаційних систем. на ринок онлайн, і роблять це у якості стратегічно
Електронна торгівля здійснюється за допомогою важливого рішення. Багато із лідерів традиційної
інтернет-магазинів. Інтернет-магазин — засіб для торгівлі (наприклад, магазини техніки та електроні‑
представлення або реалізації товару, роботи чи по‑ ки Comfy, Foxtrot, Алло) вже успішно конкурують
слуги шляхом вчинення електронного правочину.
між собою в мережі Інтернет. Бренди таких гравців
За даними European Ecommerce Report 2017 не зникають у порівняно новому для них середови‑
[11] в цілому по Європі спостерігається зниження щі онлайн, а навпаки допомагають розвиватися та
темпів росту обсягів електронної комерції у відсо‑ змагатися з конкурентами.
тковому вираженні — 13% приросту у 2017 р. у по‑
Наведені дані означають, що дедалі більше зроста‑
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рівнянні з 15% у попередньому році (Рис. 1). Проте тиме конкуренція в електронній комерції Європи та
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в абсолютних показниках
фіксується зростання України, зокрема, а отже — зростатиме інформацій‑
(Рис. 2).
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пошуковій видачі. Це, а також володіння конкретним знанням щодо
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підприємства в мережі Інтернет (Рис. 5).
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Анотація. У статті досліджені основні засади побудови хмарних сервісів на базі моделі SaaS. Саме цей вид хмарних
сервісів на теперішній час найбільш динамічно розвивається в Україні. Автор визначає основні проблеми побудови
сучасних хмарних сервісів і варіанти їх розв’язання шляхом застосування методів аналізу складних систем за економічними критеріями. Особливістю хмарних сервісів є їх слабка структурованість в порівнянні з традиційними інформаційними системами, а також свобода користувачів і розробників в плані кількісного і якісного розвитку системи.
Сучасні хмарні сервіси представляють складні динамічні інформаційні системи, які включають велику кількість різних
компонентів. При формуванні структури хмарного сервісу метод порівняльного аналізу за критерієм функціональної
придатності дає можливість провести вибір платформ для реалізації хмарного сервісу, сформувати склад компонентів
і функцій такого сервісу, та вибрати підмножину варіантів реалізації хмарного сервісу, як найбільше буде відповідати
вимогам власника. Розглянуті методи та моделі можуть використовуватися в різних областях економіки та управління
для побудови та експлуатації хмарних сервісів.
Ключові слова: хмарні обчислення, компоненти хмарних обчислень, інформаційні технології, хмарні платформи.
Аннотация. В статье исследованы основные принципы построения облачных сервисов на базе модели SaaS. Именно этот вид облачных сервисов в настоящее время наиболее динамично развивается в Украине. Автор определяет
основные проблемы построения современных облачных сервисов и варианты их решения путем применения методов
анализа сложных систем по экономическим критериям. Особенностью облачных сервисов является их слабая структурированность по сравнению с традиционными информационными системами, а также свобода пользователей и разработчиков в плане количественного и качественного развития системы. Современные облачные сервисы представляют сложные динамические информационные системы, включающие большое количество различных компонентов. При
формировании структуры облачного сервиса метод сравнительного анализа по критерию функциональной пригодности дает возможность провести выбор платформ для реализации облачного сервиса, сформировать состав компонентов и функций такого сервиса, и выбрать подмножество вариантов реализации облачного сервиса, как наиболее будет
соответствовать требованиям владельца. Рассмотреные методы и модели могут использоваться в различных областях
экономики и управления для построения и эксплуатации облачных сервисов.
Ключевые слова: облачные вычисления, компоненты облачных вычислений, информационные технологии, облачные платформы.
Summary. The article deals with the basic principles of building a cloud services model based on SaaS. This type of cloud
services is currently developing dynamically in Ukraine. The author identifies the main problems of building modern cloud services and options to solve them by applying methods of analysis of complex systems according to economic criteria. The feature
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of cloud services is their poor structuring in comparison with traditional information systems, and the freedom of users and developers in terms of quantitative and qualitative development of the system. Modern cloud services represent complex dynamic
information systems which include many different components. In forming of the structure of cloud service method of comparative analysis according to the criterion of functional suitability gives the opportunity to choose platform for cloud service, to
form the composition of the components and functions of such a service, and select a subset of options for implementing cloud
service that will most likely meet the owner’s requirements. The methods and models can be used in various fields of Economics
and Management for the construction and operation of cloud services.
Key words: cloud computing, components of cloud computing, information technologies, cloud platforms.

П

остановка проблеми. За останні кілька років
парадигма хмарних обчислень набрала чин‑
ності і стала популярною в сфері інформаційних
технологій. За прогнозами провідних консалтин‑
гових компаній світу, швидке вдосконалення та
поширення хмарних технологій (cloud computing)
є одним з ключових трендів, що в найближчі 5–8
років помітно вплинуть на глобальний розвиток не
лише ІТ-індустрії, але і на сфери бізнесу, фінансів,
державного управління, медицини, освіти та на
багато інших сфер людського життя [1].
Особлива увага приділяється хмарним сервісам,
побудованим за моделлю SaaS (Software as a Service).
Саме цей вид хмарних сервісів найбільш динамічно
розвивається в Україні. Сьогодні ряд постачальників
на вітчизняному хмарному ринку вже надає послуги
по моделі SaaS, а найголовніше — ці послуги мають
зростаючий попит.
Особливістю хмарних сервісів є їх слабка струк‑
турованість в порівнянні з традиційними інформа‑
ційними системами, а також свобода користувачів
і розробників в плані кількісного і якісного розвитку
системи. Процеси створення і використання хмар‑
них сервісів мають свою економічну складову, вони
характеризуються витратами праці і коштів з одного
боку, і отриманням прямого або непрямого прибут‑
ку — з іншого. Складність сучасних хмар визначає
необхідність звернення до методів економіко-мате‑
матичного моделювання. Для забезпечення ефек‑
тивної побудови хмарних сервісів за моделлю SaaS,
їх підтримки та розвитку є актуальним вивчення
економічної сторони процесів їх розробки та експлу‑
атації, дослідження відповідних моделей та методів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Теоретичні й практичні аспекти хмарних техно‑
логій піднімаються у працях таких зарубіжних та
вітчизняних авторів, як Різа Дж. [2], Фінгара П.
[3], Дрозда І. К. [4], Соколенко В. А. [5], Генсьор‑
ської М. М.[6], Юдіна О. К. [7, 8], Скарлетт К [9],
Мерлино Дж., Аркоулиса С. [10] та ін.
Наприклад, в роботі Скарлетт К [9] хмарні сервіси
визначено, як додатки для автоматизації бізнесу,
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поширювані за моделлю SaaS (ПЗ як послуга), або за
іншими моделями, через публічні «хмари» і доступні
широкому колу замовників за прийнятною ціною.
В роботі зарубіжних вчених Мерлино Дж., Ар‑
коулиса С. [10] та ін. стверджується, що передача
основних служб та програмних додатків до хмар
створила нові вимоги до розробки продуктивно‑
го програмного забезпечення. Хмарні концепції
та технології забезпечують розвиток середовищ
розробки програмного забезпечення «у хмарі для
хмари», оскільки вони можуть легко забезпечити
достатню кількість обчислювальних ресурсів для
розробки та тестування коду, підтримку систем
спільної роботи розробників, що є ключовим для
розробки програмних додатків.
Незважаючи на вагомий внесок учених в дослі‑
дження аспектів хмарних технологій, питання по‑
будови хмарних сервісів мають значний практичний
інтерес і потребують подальшого розгляду.
Формулювання цілей статті. Сучасні хмарні
сервіси представляють складні динамічні інфор‑
маційні системи, які включають велику кількість
різних компонентів. Метою статті є дослідження
теоретико-методологічних підходів до побудови,
планування та проектування хмарних сервісів на
основі методів порівняльного аналізу за критерієм
функціональної придатності, що дасть можливість
провести вибір платформ для реалізації хмарного
сервісу, сформувати склад компонентів і функцій
такого сервісу, та вибрати підмножину варіантів
реалізації хмарного сервісу, як найбільше буде від‑
повідати вимогам власника.
Основний матеріал дослідження.
Хмарний сервіс можна визначити як одну або
кілька функцій, пропонованих за допомогою хмар‑
них технологій, які викликаються з використанням
єдиного інтерфейсу. При побудові та експлуатації
хмарних сервісів доводиться стикатися з цілою низ‑
кою чинників, що впливають на процес їх розробки:
велике число компонентів сервісу; велике число
користувачів; вплив різноманітних випадкових
факторів на його функціонування; велике число
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технологій і програмних засобів, які використо‑
вуються для його побудови; складний характер
впливу хмарних технологій на ефективність ді‑
яльності організації; включення сервісів в різні
бізнес-процеси організації; значні витрати праці
на створення і підтримку сервісів. Саме тому, при
створенні хмарних сервісів, необхідно прийня‑
ти ряд рішень щодо формування структури його
можливостей та вибору його складових. Завдання
вибору компонентів для побудови хмарного сервісу
може вирішуватися на основі економічного аналізу
із застосуванням статистичних методів. Це визна‑
чають декілька умов:
•• хмарний сервіс є інформаційною системою і для
її аналізу можна застосовувати широкий спектр
економіко-математичних методів, розроблених
протягом останнього часу;
•• процес функціонування сервісу носить стохас‑
тичний характер, де джерелами випадковості
служать: характеристики хмарних платформ,
кваліфікація розробників, вплив клієнтів на ро‑
боту сервісу тощо;
•• кожний проект сервісу характеризується своїми
витратами на розробку і експлуатацію, які зале‑
жать від конкретної мети створення сервісу.
Таким чином, для створення проекту спочатку
складається перелік можливих функцій F заплано‑
ваного хмарного сервісу
=
F

fj }, j
{=

1,m;

В якості джерела інформації виступають резуль‑
тати аналізу існуючих хмарних сервісів, що ство‑
рені у вітчизняних або іноземних хмарах, аналіз
наукових досліджень та показників ринку хмарних
послуг, результати нарад керівництва, а також зов‑
нішні консультаційні послуги.
На базі аналізу бізнес-процесів підприємства
складається перелік проектів P хмарних сервісів
для підприємства
=
P

pi }, i
{=

1,n;

Проекти розробляються різними департамен‑
тами або підрозділами підприємства, та можуть
відповідати деяким типовим хмарним рішенням.
Проекти будуть відрізнятися за складом сутностей
предметної області, по організації бізнес-процесів
їх експлуатації.
Відповідно, кожен проект буде реалізовувати
деяку підмножину функцій. Це відображається за
допомогою матриці:
=
P

де,

{ p=
ij }, i

1,=
n; j 1,m ;
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1, якщо функція j входить допроекту сервісуi
Pij = 
0, якщо функція j не входить допроекту сервісуi

Проводиться порівняльний аналіз проектів хмар‑
них сервісів відповідно до стандартної методики
оцінки якості програмних продуктів, яку визначає
міжнародний стандарт ISO 14598. До матриці Р до‑
дається додатковий рядок, який відображає вимоги
до функціональної придатності майбутнього хмар‑
ного сервісу (умовний проект сервісу) і розрахунки
по матриці Р повторюються. Стандартні методики
оцінки якості програмних продуктів передбачають
можливість уточнення умовної системи відповідно
до результатів розрахунків. В результаті необхідно
вибрати такі проекти сервісів, які в достатній мірі
перевершують умовний сервіс, але досить близькі
до нього за критерієм функціональної придатності.
Таким чином, перелік проектів скорочується.
На основі аналізу формуються перелік хмарних
платформ та компонентів (на рівні PaaS та IaaS),
що здатні забезпечити розробку та експлуатацію
хмарних сервісів, і перелік функцій платформ. Від‑
повідно формуються множина хмарних платформ
=
PL

plk }, k
{=

1,nPL,

та множина функцій цих платформ:
=
FPL

fpll }, l
{=

1,mFPL.

Створюється логічна матриця L, елементи якої
формуються наступним чином:
1, якщо функція j входить доплатформиi
Lij = 
 0, якщо функція j не входить доплатформиi

Проводиться аналіз хмарних платформ за кри‑
терієм функціональної придатності, що дозволяє
визначити групи платформ і засобів розробки, які
переважають інші за повнотою функцій. Відповідно
до аналізу перелік платформ скорочується.
Для кожного з розглянутих проектів формується
множина вимог до засобів та платформ розробки.
Таким чином, до множини хмарних платформ дода‑
ються умовні платформи OPL1 … OPLn, функції яких
дозволяють реалізувати кожен із проектів хмар‑
них сервісів P1 … Pn. Відповідно, додаткові строки
з умовними платформами додаються в матрицю L.
Проводиться аналіз хмарних платформ за стан‑
дартною методикою з урахуванням умовних плат‑
форм. На основі доповненої матриці L будуються
матриці поглинання, подібності, переваги і відпо‑
відні графи.
Таким чином, можуть бути виділені платформи,
які в необхідній мірі поглинають функції умовних
платформ, і платформи, які в достатній мірі близькі
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до умовних. В результаті формується матриця су‑
місності
CPL
=

{cpl=
ik }, i

1,=
n;k 1,nPL;

елементи якої показують, чи може бути побудо‑
ваний хмарний сервіс на базі конкретної хмарної
платформи
 1, якщоплатформаkдозволяє реалізувати сервісi
CPLik = 
0, віншому випадку

Іноді сервіс може бути реалізований тільки на базі
певної платформи (наприклад, сервіс аналізу вели‑
ких обсягів даних на базі SAS (Statystical Analysis
Software) можна побудувати тільки на платформі
Microsoft Azure). У таких випадках для всіх інших
платформ в матриці сумісності встановлюється 0.
Далі ми проводимо об’єднання матриці проектів
і матриці платформ. При цьому з декартового твору
множин P і PL видаляються варіанти, які не відо‑
бражають вимоги до сумісності:
=
P′

=
1=
{( pi , plk )|cpl
}, i
ik

1,=
n; j 1,m ;

Множина функцій об’єднується:
F=′ F ∪ FPL;
У відповідності до отриманих множин P′ та F ′
формується матриця VR ′ , вигляд якої наведено
в таблиці 1.
Далі ми формуємо множину вимог користувача
до хмарної платформи, тобто до систем управління
базами даних, мов програмування, фреймворків,
за допомогою яких буде розроблятися хмарний сер‑
віс. Ці вимоги описують можливості створюваного
хмарного сервісу з точки зору зручності, гнучкості,
розширюваності і т. д. наприклад, «Використання
мови програмування Ruby, або документо орієнто‑
ваної СУБД MongoDB».
Множина вимог до платформ об’єднується з мно‑
жиною вимог до самого хмарного сервісу. Сфор‑
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мований таким чином рядок матриці VR описує
функціональний склад умовного сервісу P0.
На основі стандартної методики проводиться
порівняння варіантів реалізації хмарного сервісу.
Розраховуються матриці і будуються відповідні
графи. Можливі варіанти порівнюються за кри‑
терієм функціональної придатності і порівнюють‑
ся з умовним сервісом, що відображає вимоги до
створюваного хмарного сервісу. На основі матриць
і графів вибирається підмножина варіантів, що
відповідає вимогам до функціонування заплано‑
ваного сервісу.
При подальшому виборі необхідно враховува‑
ти, наприклад, такі фактори, як сукупність витрат
(за моделлю TCO) на побудову і експлуатацію хмар‑
них сервісів.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших досліджень у даному напрямі. В цілому,
застосування даного концептуального підходу до
розробки хмарних сервісів дозволяє вибрати кілька
можливих варіантів реалізації сервісу, враховуючи:
групи функцій хмарних сервісів; кількісні та по‑
рядкові параметри; технології реалізації сервісів;
залежність між функціями; ієрархію компонентів
хмарного сервісу, вартість розробки. Подальших
досліджень потребують методи розрахунку витрат
на побудову та експлуатацію хмарних сервісів, та
вдосконалення моделі TCO для них.
При формуванні структури хмарного сервісу
запропоновані методи дадуть можливість: прове‑
сти вибір програмного забезпечення для реалізації
хмарного сервісу, сформувати склад компонентів
і функцій такого сервісу, та вибрати підмножину
варіантів реалізації хмарного сервісу, як найбільше
буде відповідати вимогам власника сервісу. Розгля‑
нуті методи та моделі можуть використовуватися
в різних областях економіки та управління для по‑
будови та експлуатації хмарних сервісів.

Таблиця 1
Об’єднана матриця варіантів реалізації хмарного сервісу
Варіанти реалізації хмарного
сервісу SaaS
проект сервісу хмарна платформа
P1

PL1

P1

PL5

P2

PL3

P2

PL5
P0

(розробка автора)
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PaaS

Функції сервісу
f1

…

fm

fpl1

fplm

// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Экономические науки» // № 6(6), 2017

// Математические методы, модели и информационные
технологии в экономике //

Л і т е рат у ра
1. Symantec: Protecting a Cloudier Future. Market Report. November 2012. [Електронний ресурс]. — http://www.
symantec.com/content/en/us/enterprise/white_papers/esg-protecting-a-cloudier-future.en-us.pdf;
2. Риз Дж. Облачные вычисления / Дж. Риз. /Пер с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 288 с.
3. Фингар П. Облачные вычисления — бизнес-платформа XXI века / Питер Фингар. — М.: Аквамариновая кни‑
га, 2011. — 256 с.
4. Дрозд І. К. Інформаційні технології як фактор удосконалення облікових процесів / І. К. Дрозд, В. О. Вдовичен‑
ко // Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». — К.: КНЕУ. — Сова. — 2013. — № 4. — С. 2–11.
5. Соколенко В. А. Концепція «хмарних» обчислень та її застосування в електронній торгівлі / В. А. Соколенко,
А. В. Поляк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. — Харків: НТУ
«ХПІ». — 2013. — № 6(980). — С. 109–117.
6. Генсьорська М. М. Хмарні сховища даних та їх характеристики [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1896)
7. Юдін О. К. Хмарні технологій організації інтегрованих корпоративних мереж / О. К. Юдін, Р. В. Зюбіна,
Т. В. Зюбін // Інформаційна безпека. — 2013. — Т. 11. — № . 3. — С. 112–127.
8. Юдін О. К. Нормативно-правові аспекти використання хмарних технологій / О. К. Юдін, Р. В. Зюбіна // Нау‑
коємні технології. — 2014. — № 3 (23). — С. 303–307.
9. Скарлетт К. «Облачные стандарты: средства взаимодействия приложений в облаке» (2016) [Електронний ре‑
сурс].-https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/cl-tools-to-ensure-cloud-application-interoperability/index.
html
10. Giovanni Merlino, Stamatis Arkoulis et al. «Mobile crowdsensing as a service: A platform for applications on top
of sensing» Clouds Future Gener. Comput. Syst., 0167–739X, 56 (2016), pp. 623–639.
Re fe r e n ce s
1. Symantec: Protecting a Cloudier Future. Market Report. November 2012. [Elektronnyy resurs]. — http://www.
symantec.com/content/en/us/enterprise/white_papers/esg-protecting-a-cloudier-future.en-us.pdf;
2. Ryz Dzh. Oblachni vichyslenyya / Dzh. Ryz. /Per s anhl. — SPb.: BKhV-Peterburh, 2011. — 288 s.
3. Fynhar P. Oblachni vichyslenyya — byznes-platforma XXI veka / Pyter Fynhar. — M.: Akvamarynovaya knyha,
2011. — 256 s.
4. Drozd I. K. Informatsiyni tekhnolohiyi yak faktor udoskonalennya oblikovykh protsesiv / I. K. Drozd,
V. O. Vdovyienko // Naukovo-praktychne vydannya «Nezalezhnyy audytor». — K.: KNEU. — Sova. — 2013. — # 4. —
S. 2–11.
5. Sokolenko V. A. Kontseptsiya «khmarnykh» obchyslen’ ta yiyi zastosuvannya v elektronniy torhivli / V. A. Soko‑
lenko, A. V. Polyak // Visnyk NTU «KhPI». Seriya: Aktual’ni problemy rozvytku ukrayins’koho suspil’stva. — Kharkiv:
NTU «KhPI». — 2013. — # 6(980). — S. 109–117.
6. Hens’ors’ka M. M. Khmarni skhovyshcha danykh ta yikh kharakterystyky [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostu‑
pu: http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1896)
7. Yudin O. K. Khmarni tekhnolohiy orhanizatsiyi intehrovanykh korporatyvnykh merezh / O. K. Yudin, R. V. Zyubi‑
na, T. V. Zyubin // Informatsiyna bezpeka. — 2013. — T. 11. — #. 3. — S. 112–127.
8. Yudin O. K. Normatyvno-pravovi aspekty vykorystannya khmarnykh tekhnolohiy / O. K. Yudin, R. V. Zyubina //
Naukoyemni tekhnolohiyi. — 2014. — # 3 (23). — S. 303–307.
9. Skarlett K. «Oblachni standarti: sredstva vzaymodeystvyya prylozhenyy v oblake» (2016) [Elektronnyy resurs].
-https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/cl-tools-to-ensure-cloud-application-interoperability/index.html
10. Giovanni Merlino, Stamatis Arkoulis et al. «Mobile crowdsensing as a service: A platform for applications on top
of sensing» Clouds Future Gener. Comput. Syst., 0167–739X, 56 (2016), pp. 623–639.

75

// Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка //

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Економічні науки» // № 7(7), 2017

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 34:330.3:911.375

Гарапко Евеліна Василівна
аспірант кафедри менеджменту та управління економічними процесами
Мукачівського державного університету
Гарапко Эвелина Васильевна
аспирант кафедры менеджмента и управления экономическими процессами
Мукачевского государственного университета
Harapko Evelina
Postgraduate Student of the
Department of Management and Innovation Economic Processes
of the Mukachevo State University
Гоблик Володимир Васильович
доктор економічних наук, професор
Мукачівський державний університет
Гоблик Владимир Васильевич
доктор экономических наук, профессор
Мукачевский государственный университет
Hoblyk Volodymyr
Doctor of Economic Sciences, Professor
Mukachevo State University

РОЗВИТОК МАЛИХ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
DEVELOPMENT OF SMALL URBAN SETTLEMENTS:
NORMATIVE AND LEGAL ASPECT
Анотація. У статті досліджено нормативно-правову базу соціально-економічного розвитку малих міських поселень
як теоретико-методологічну основу забезпечення сталого розвитку. Визначено критерії їх розмежування на категорії
«малі міські поселення», що включає такі види поселень, як селища міського типу та малі міста. Окреслено відмінності
у нормативно-правових актах щодо окремих адміністративно-територіальних одиниць та наголошено на необхідність
узгодження критеріїв віднесення поселень «селище міського типу» та «селище» до тієї чи іншої категорії. Для вирішення
даної суперечності обґрунтовано пропозиції по вдосконаленню законодавства, запропоновано здійснити перейменування селищ міського типу в містечка.
Досліджено законодавчі акти, що визначали стратегічні цілі розвитку та порядок моніторингу основних показників
розвитку малих міських поселень. У зв’язку з проведенням реформи місцевого самоврядування та територіального
устрою охарактеризовано нормативно-правовий аспект розвитку малих міських поселень як складових об’єднаних територіальних громад. Запропоновано зміни в законодавстві щодо фінансового забезпечення територіальних громад,
що забезпечило розширення джерел наповнення місцевих бюджетів та стало однією з визначальних передумов формування фінансової незалежності малих міських поселень.
Для забезпечення ідентифікації категорії «малі міські поселення», визначення ролі таких поселень в розвитку держави необхідно прийняття Закон України «Про адміністративно-територіальний устрій України», проект якого ще розробляється. Такий підхід дасть змогу зняти суперечки що існують в законодавстві і дасть змогу дослідникам чітко класифікувати міські населені пункти за відповідними критеріями.
Ключові слова: малі міські і поселення, малі міста, селища міського типу, нормативно — правова база, територіальні
громади.
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Аннотация. В статье исследована нормативно-правовая база социально-экономического развития малых городских
поселений как теоретико — методологическая основа обеспечения устойчивого развития. Определены критерии их разграничения на категории «малые городские поселения», что включает такие виды поселений, как поселки городского
типа и малые города. Очерчены отличия в нормативно-правовых актах относительно отдельных административно-территориальных единиц и отмечено необходимость согласования критериев отнесения поселений «поселок городского
типа» и «поселок» к той или другой категории. Для решения данного противоречия обоснованы предложения по совершенствованию законодательства, предложено осуществить переименовывание поселков городского типа в городки.
Исследованы законодательные акты, которые определяли стратегические цели развития и порядок мониторинга
основных показателей развития малых городских поселений. В связи с проведением реформы местного самоуправления и территориального уклада охарактеризован нормативно-правовой аспект развития малых городских поселений как составных объединенных территориальных общин. Предложены изменения в законодательстве относительно
финансового обеспечения территориальных общин, которое обеспечило расширение источников наполнения местных
бюджетов и стало одной из определяющих предпосылок формирования финансовой независимости малых городских
поселений. Для обеспечения идентификации категории «малые городские поселения», определение роли таких поселений в развитии государства необходимо принятие Закон Украины «Об административно -территориальном устройстве Украины», проект которого еще разрабатывается. Такой подход даст возможность снять споры что существуют
в законодательстве и даст возможность исследователям четко классифицировать городские населенные пункты по
соответствующим критериям.
Ключевые слова: малые городские поселения, малые города, поселки городского типа, нормативно-правовая база,
территориальные общества.
Summary. The legal base for the social and economic development of small urban settlements as a theoretical and methodological basis for ensuring sustainable social and economic development has been studied in the article. The criteria for their
delimitation into categories «small urban settlements» have been defined, including such types of settlements as urban-type
settlements and small towns. Differences in normative legal acts for individual administrative-territorial units have been determined and the need for harmonizing the criteria for classifying settlements as «urban-type settlements» and «villages» in one or
another category has been noted. To resolve this contradiction, proposals for improving legislation have been substantiated, it
has been proposed to rename the urban-type settlements to towns.
The legislative acts that determined the strategic development goals and the monitoring procedure for the main indicators
of the development of small urban settlements have been studied. In connection with the reform of local self-government and
territorial structure, the normative and legal aspect of the development of small urban settlements as components of the united
territorial communities has been characterized. The changes in the legislation regarding the financial provision of territorial
communities have been characterized, the sources of filling local budgets have expanded, and it has become one of the main
prerequisites for the formation of the financial independence of small urban settlements.
To ensure the identification of the category «small urban settlements,» the characteristics and role of such settlements in
the development of the state, it has been determined that the Law of Ukraine «On the Administrative and Territorial Structure
of Ukraine» needs to be adopted, the draft of which is still being developed. At the same time, it has been established that the
legal and regulatory support for the development of small urban settlements as constituent parts of the united territorial communities in Ukraine requires further improvement.
Key words: small urban settlements, small towns, urban-type settlements, regulatory and legal base, territorial communities.
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остановка проблеми. Сучасний соціально-е‑
кономічний розвиток України характеризу‑
ється територіальною концентрацією населення,
робочих місць, основних фондів, ресурсів та еко‑
номічної діяльності у містах країни.
Основну питому вагу у міських населених пунк‑
тах України займають малі міські поселення, які
виступають опорними точками первинного рівня
адміністративно-територіального устрою в країні.
Законодавчо визначені критерії ідентифікації таких
поселень, визначені стратегічні цілі розвитку та вста‑

новлений порядок моніторингу основних показників
розвитку мають стати теоретико-методологічною
основою, що дозволить ефективно реалізувати потен‑
ціал розвитку малих міських поселень на практиці.
Тому, в умовах адміністративної реформи в країні
актуальною необхідністю постає дослідження нор‑
мативно-правової бази щодо функціонування та
розвитку малих міських поселень.
Аналіз останніх досліджень. Питанням вивчення
міст, зокрема малих міських поселень, присвячені ро‑
боти багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців.
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Зокрема, ґрунтовно досліджене питання класифікації
міських населених пунктів у працях Петрук С. Л.
[9], Хорєва Б. С. [15], Штефан В. С. [16] та інших.
Проблеми розвитку малих міських поселень та їх
роль у системі територіального розселення висвіт‑
лено у працях Гуренко А. В. [4], Дністрянської Н. І.,
Дністрянського М. С. [6], Боршош І. С. [2] та інших.
Однак, на нашу думку, більш глибокого дослідження
потребує питання законодавчого регулювання соці‑
ально-економічного розвитку малих міських поселень
як базового елемента забезпечення такого розвитку.
Формулювання цілей статті. Головною метою
дослідження є оцінка та удосконалення існуючої
нормативно-правової бази щодо забезпечення со‑
ціально-економічного розвитку малих міських по‑
селень в Україні.
Виклад основного матеріалу. Основними норма‑
тивно-правовими актами, що регулюють питання
адміністративно-територіального устрою України
є Конституція України [7] та Положення «Про по‑
рядок вирішення питань адміністративно-терито‑
ріального устрою Української РСР» [10].
У нормативно-правовій базі України чітко не
визначено сутності поняття «малі міські поселення»
та критерії їх ідентифікації з інших видів населених
пунктів. Так, відповідно до Конституції України
(ст. 133) міста та селища законодавчо закріплені
як низові територіальні одиниці адміністратив‑
но-територіального устрою України [7]. При цьому
такий населений пункт як селище міського типу не
виокремлюється.
У Положенні «Про порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою Україн‑
ської РСР» до міських населених пунктів відносять
міста і селища міського типу. Відповідно до даного
Положення, селища міського типу — це населені
пункти, розташовані при промислових підприєм‑
ствах, будовах, залізничних вузлах, гідротехнічних
спорудах, підприємствах по виробництву і переробці
сільськогосподарської продукції, а також населені
пункти, на території яких розташовані вищі та серед‑
ні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні
установи, санаторії та інші стаціонарні лікувальні
та оздоровчі заклади, які мають державний жит‑
ловий фонд, з кількістю населення понад 2 тисячі
чоловік, з яких не менш як дві третини становлять
робітники, службовці та члени їх сімей. В окремих
випадках до категорії селищ міського типу може
бути віднесено населені пункти з кількістю насе‑
лення менш як 2 тисячі чоловік, але не більш як
500 чоловік, якщо вони мають близьку перспективу
економічного і соціального розвитку, зростання
кількості населення[10].
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Очевидно, що відмінності у зазначених нор‑
мативно-правових актах щодо переліку окремих
адміністративно-територіальних одиниць потре‑
бує узгодження назви категорії поселень «селище
міського типу» та «селище». Підтримуємо думку
Ткача Д. [14] та інших науковців щодо переймену‑
вання селищ міського типу в містечка з внесенням
відповідних змін до Конституції України. Це доз‑
волить більш ґрунтовно відносити такі поселення
до категорії «малі міські поселення», здійснювати
статистичні спостереження та відслідковувати тен‑
денції їх розвитку.
У державних будівельних нормах визначено, що
населені пункти чисельністю до 50 тис. осіб відносять
до малих міст, а також до групи малих міст входять
селища міського типу [5].
Таким чином, тільки проаналізувавши низку
нормативно-правових актів, можна ідентифікувати
категорію «малі міські поселення», яка структурно
охоплює такі населені пункти: малі міста та селища
міського типу. При цьому, на нашу думку, недоціль‑
ним є використання положення щодо визначення
категорії поселення на основі таких ознак, як розмі‑
щення щодо інших населених пунктів та наявність
типової для поселення забудови. Розробка чітких
і науково-обґрунтованих критеріїв визначення ка‑
тегорії поселення сприятиме врегулюванню низки
проблем адміністративно-територіального устрою
України.
Для забезпечення позитивної динаміки роз‑
витку малих міських поселень та стимулювання
економічної активності населення важливими є
визначення напрямів розвитку таких поселень та
моніторинг показників досягнення поставлених
завдань. Так, з метою створення організаційних,
нормативно-правових та економічних механізмів
забезпечення позитивних зрушень у соціально-е‑
кономічному розвитку малих міст уряд України
18 серпня 2010 року видав розпорядження «Про
схвалення Концепції Державної цільової програми
підтримки соціально-економічного розвитку малих
міст на 2011–2015 роки» [13]. На нашу думку, цілі
та завдання, визначені у програмах різних років,
мають узагальнений характер. Тому більш доціль‑
ним є формування стратегії розвитку для кожного
міста окремо, що може складатися з таких частин:
оцінка соціально-економічного стану в населеному
пункті; SWOT-аналіз розвитку даного поселення;
розробка концепції розвитку населеного пункту на
визначений період часу з окресленням ключових
етапів її реалізації; моніторинг реалізації концепції.
Для здійснення оцінки соціально-економічного
становища малих міських поселень, своєчасного ви‑
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явлення негативних тенденцій їх розвитку, а також
підвищення рівня обґрунтованості цілей їх розвитку
в Україні було прийнято «Порядок проведення мо‑
ніторингу соціально-економічного розвитку малих
міст і селищ України» № 288, а згодом постанову
«Деякі питання проведення моніторингу соціаль‑
но-економічного розвитку малих міст» № 750.
Однак, Кабінет Міністрів України своїм розпо‑
рядженням від 1 квітня 2014 р. № 333-р схвалив
третю Концепцію реформування місцевого само‑
врядування та територіальної організації влади
в Україні [8], що призвело до втрати чинності вище
зазначених законодавчих актів. З даного моменту
розвиток малих міських поселень безпосередньо
досліджується у зв’язку з розвитком територіаль‑
них громад. Позитивний вплив на стимулювання
економічного зростання територіальних громад
в Україні мало прийняття Закону України «Про
співробітництво територіальних громад» [12] та
Закону «Про добровільне об’єднання територіаль‑
них громад» [11]. Створення правового підґрунтя,
сприяння співробітництву територіальних громад
з метою вирішення спільних для громад питань
місцевого, регіонального розвитку (у т. ч. у формі
делегування виконання окремих завдань; у формі
реалізації спільних проектів; у формі спільного
фінансування (утримання) підприємств, установ та
організацій комунальної власності; у формі утво‑
рення спільних комунальних підприємств, установ
та організацій; у формі утворення спільного органу
управління), позитивно позначиться на концентра‑
ції (акумуляції) коштів громад, які можуть бути
спрямовані на вирішення спільних для декількох
громад питань (розвитку дорожньо-транспортної,
енергетичної, освітньої, медичної, інформаційно-ко‑
мунікаційної та ін. інфраструктури; вирішення
питань водопостачання, водовідведення, утилізації
ТПВ, благоустрою території тощо). У свою чергу — це
сприятиме створенню привабливого для потенційних
інвесторів інфраструктурного забезпечення розвитку
території, що позитивно позначиться на залученні
інвестицій та стимулюванні економічного зростання
територіальних громад в Україні [1].
Щодо нормативно-правових аспектів забезпе‑
чення розвитку малих міських поселень в контексті
реформування місцевого самоврядування та тери‑
торіального устрою важливим досягненням стало
прийняття змін до Бюджетного кодексу [3], якими
передбачалося розширення джерел наповнення міс‑
цевих бюджетів, що має стати однією з визначальних

передумов формування фінансової незалежності
територіальних громад. Так, Бюджетним кодексом
розширені податкові джерела формування місце‑
вих бюджетів, при цьому віднесення податкових
надходжень до місцевого чи державного бюджету
здійснювалось здебільшого за принципом територі‑
ального формування об’єкту оподаткування. Отже,
визначені такі податкові джерела наповнення міс‑
цевих бюджетів:
–– передачі доходів з державного бюджету (100%
плати за надання адміністративних послуг,
100% державного мита, 10% податку на при‑
буток підприємств приватного сектору економі‑
ки);
–– запровадження акцизного податку з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгів‑
лі підакцизних товарів(пиво, алкогольні напої,
тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою
5% вартості реалізованого товару;
–– розширення бази оподаткування податку на не‑
рухомість шляхом включення до оподаткування
цим податком комерційного (нежитлового) май‑
на та автомобілів з великим об’ємом двигуна;
–– збільшення нормативу зарахування до місцевих
бюджетів екологічного податку з 35% до 80%;
–– призначення базової дотації для підвищення
фіскальної спроможності бюджетів;
–– встановлення єдиних нормативів відрахувань
загальнодержавних податків (податку на дохо‑
ди фізичних осіб та податку на прибуток підпри‑
ємств) за кожною ланкою бюджету з урахуван‑
ням видаткових повноважень [3].
Висновки. На основі проведеного дослідження
можна зробити висновок, що в Україні сформовано
недостатню нормативно-правову базу з питань роз‑
витку малих міських поселень. Зокрема, в чинному
законодавстві практично не відображено специфіку
їх правового статусу, існують певні розбіжності в пе‑
реліку одиниць адміністративно-територіального
устрою та немає достатньо обґрунтованих критеріїв
віднесення поселень до даної категорії. Зазначені
неточності досить легко виправити прийняттям
відповідного Закону «Про адміністративно-тери‑
торіальний устрій України», проект якого ще роз‑
робляється.
Нормативно-правове забезпечення розвитку
малих міських поселень як складових об’єднаних
територіальних громад в Україні сформовано та
виступає теоретико-методологічною базою забезпе‑
чення розвитку таких поселень та утворень.
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