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COMPARISON OF THEORETICAL VIEWS ON  
THE EMERGENCE OF HIGH RISKS IN BUSINESS

COMPARISON OF THEORETICAL VIEWS ON THE EMERGENCE OF HIGH RISKS 
IN BUSINESS

Summary. One of the most difficult issues in the post-pandemic period, bringing the business sector to the pre-pandemic 
situation or to a positive trend line has become one of the main goals of the countries of the world. Of course, this situation 
and the economic reforms carried out are completely different from each other. If we take a general look, risks in business move 
with increasing and decreasing tendency due to internal and external political and economic processes. Various theoretical 
approaches to this problem have proven that the risks arising in the business sector are seriously dependent on ineffective state 
regulation, lack of healthy competition in the market economy, delays in innovative reforms, occurrence of unexpected natural 
disasters, lack of resources that have a certain impact, and the effects of ineffective legal acts. Although economists put forward 
different assumptions about the occurrence of high risks in business, there are also common opinions on some issues. According 
to most economists, the collision of protectionist and liberal approaches in the organization of business is a very serious issue 
caused by the failure of governments to find an “effective middle ground”. It can be said that the difficulty arises during the 
correct application of expansionary and contractionary fiscal and monetary policies by countries.

Key words: business sector, market economy, government regulation, economic reforms, foreign trade, minimum wages, 
internal and external risks, economic potential.

Statement of the problem. Nowadays the govern‑
ments usually prefer liberal‑ oriented economic 

reforms, reduces the tax burden in the business sec‑
tor, and softens the legislation in this area, it will 
serve the business sector, especially the benefit of 
local and foreign entrepreneurs. This issue alone 
should not be considered here. Reducing the time 
spent on customs documentation in foreign trade, 
legal changes, regulating the licensing process in 
important economic spheres that serve the growth 
of the annual gross domestic product in accordance 
with the interests of entrepreneurs should also be 
considered separately.

There are few issues where the private sector is 
not allowed to show itself in the vital spheres of the 
country. This is more evident in the oil and gas in‑
dustry and the utility sector. Thus, some countries 
see these areas in the hands of various free business 
entities as a means of domestic economic threats 
that may occur in the future. The main issue here 

is how effective this step is for the country or what 
the maximum share of the private sector can be in 
the management share. For this, a separate econom‑
ic study and serious econometric calculations should 
be carried out. In some countries, lower‑than‑poten‑
tial minimum wages can exacerbate ineffective gov‑
ernment regulation of business. Long‑term stability 
of the minimum wage or uncontrolled growth of the 
unemployment rate have a major negative impact on 
workers in the private sector. Difficulty in living 
standards, massive layoffs in companies will lead to 
the collapse of the market economy. Here, effective 
social policy — state intervention in the economy 
will be required by governments. In recent years, 
especially after the pandemic, the rapid arming of 
the countries of the world, and most importantly, 
the increase in military expenses due to the reduc‑
tion of expenses allocated to important areas for 
society, is a serious concern. Some economists agree 
that it is of great importance because of its impact 
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on growth and on the macroeconomic variables [6]. 
In history, several countries can be cited as exam‑
ples of achieving economic growth by minimizing 
military expenditures. One of them is Japan. West‑
ern countries pressured Japan to reduce military 
spending to zero after World War II. In fact, this 
step was normal for that time, because Japan, as 
a defeated country, had really caused serious dam‑
age in a number of places. Taking advantage of the 
lack of military spending, the Japanese government 
began to rapidly increase education spending, which 
was unusual for the time, in order to rebuild the 
local infrastructure. The government’s long‑term 
forecast came true. By the end of the 20th century, 
this country has become the main think tank in East 
Asia, and the business sector has diversified due to 
qualified personnel. The country has turned from 
a capital importing country to a capital exporting 
country. State support in the business sphere has 
been increased and this economic support has still 
maintained its effectiveness.

The most negative effects on the economy of the 
rapid increase in military spending are currently 
visible in Greece. Greece, which ranks 2nd in the 
world and first in the Eurozone in terms of the 
share of public debt in GDP, instead of reducing 
the economic recession, is constantly increasing its 
military expenses. During 1960–2014 an annual av‑
erage of 3.9 percent of GDP was allocated to defense 
by Greece [4]. Entrepreneurs suffer the most from 
the crisis of the Greek economy nowadays. Some 
studies seek answers to certain questions. For ex‑
ample, the following question is asked: Do positive 
growth externalities from military activities exist 
in countries where the human capital/worker ratio 
(or alternatively, the physical capital/labor ratio) 
in the military sector exceeds that in the overall 
economy? [1] and etc.

One of the other issues is wrong socio‑ economic 
policy of the states. Ineffective social reforms or im‑
proper distribution of social costs make the market 
economy difficult. The uneven distribution of the 
employment level among the regions of the country, 
the sudden increase in unemployment in large cities, 
and the migration of qualified personnel to other 
developed countries create a shortage of effective 
workers in the business sector. The entrepreneur is 
forced to bring qualified personnel to the country at 
the expense of high wages. For small and medium‑ 
sized businesses, this is even more dire, as they 
have limited sources of income compared to multi‑
national corporations. No matter how effective the 
business plan in companies is, because of this rea‑

son, after a while, growth weakens and sometimes 
they start working at a loss. In such a situation, 
in order to reduce unemployment, the state should 
take the social policy in a protectionist direction at 
a level that will not disturb business subjects too 
much. The ineffective influence of the state on the 
economy exacerbates inflation. The increase in in‑
flation and the significant loss of value of the local 
currency compared to others shakes the business 
sphere as well. There are always many people who 
gain from the depreciation of the local currency. For 
the first time since the pandemic, entrepreneurs in 
the tourism sector in Turkey have received billions 
of dollars in income at the expense of foreign tour‑
ists. Although a number of countries have started to 
promote tourist policies, this does not always have 
a positive effect and does not fill the budget.

Lack of healthy competition in the business 
environment. It is important to create a healthy 
competitive system in the business sector. Although 
competition in the business sector is favorable in 
Western countries, countries such as Japan and 
Australia, the same can be said of most Asian and 
African countries. The influence of various political 
and economic factors in ensuring healthy competi‑
tion is undeniable. If we look at the history of some 
countries with unfair competition and extreme mo‑
nopoly, we can find a long history of colonization 
there. Due to the fact that a stable business environ‑
ment has not been created for many years, perhaps 
even centuries, such countries still face difficulties 
when they enter the foreign market. Some of them 
do not meet the requirements of the World Trade 
Organization or refuse to fulfill the existing condi‑
tions. The reason for their departure from the con‑
ditions is that monopolistic systems always exclude 
independent economic subjects from the existing 
market where they already operate. These or some 
other factors hinder the development of the business 
sphere in the mentioned countries and multiply the 
risk of small business losses after the first months. 
The long‑term repetition of this situation is related 
to gaps in the legislation of some countries. In or‑
der to reduce all possible risks in the business sec‑
tor, the legal system must ensure its effectiveness 
and have the potential to immediately eliminate any 
shortcoming in the future. Artificial monopoly in 
the market economy is a constant threat to liberal 
reforms. Monopolistic companies unfairly prevent 
innovative new small business entities from enter‑
ing the consumer market with misleading adver‑
tisements and standard marketing strategies. In 
general, in countries where more than 80 percent 
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of the domestic production‑ oriented sphere is mo‑
nopolistic companies, in order to create a business 
environment based on healthy competition, at least 
governments should have more than 10 strategic‑ 
economic lines covering various fields, and sustain‑
able and long‑term reforms should be carried out. 
These reforms should be more political in the first 
years, and socio‑ economic in the later stages.

The constant delay of innovation in the busi-
ness sector. In fact, the business sector is always 
dynamic. It is on the move and open to innovation. 
However, there are points that are overlooked here. 
To what level can innovative innovations in mini‑
mizing risks in the business sphere be effective in 
maximizing profits? As an example, there are areas 
where human labor is still indispensable in the pro‑
duction process. This is more evident in South and 
Southeast Asian countries. In these countries, they 
attach more importance to manual labor in order 
to make the production process sustainable in light 
industry and agriculture, and to keep unemployment 
at a level. The lower wages paid by entrepreneurs 
and the production of more goods and services, of 
course, constantly increase their income. Some of 
these entrepreneurs have taken innovation‑ oriented 
steps and organize the introduction of new technolo‑
gies, but in some cases they also face state interven‑
tion. Because the new production technology applied 
often replaces the effects of human labor and low‑
er costs and fewer defects occur in the production 
process. Employee reduction reduces the internal 
financial burden of the enterprise and begins to 
transfer the obtained profits to more efficient plac‑
es. Of course, there is also the issue of increasing 
savings, and innovation‑ oriented business entities 
want more capital to move.

In modern times, the application of artificial in‑
telligence in the production process is inevitable. Al‑
though, as we said above, the strengthening of the 
robot economy in the business sector is not equal‑
ly welcomed by all countries. For some countries, 
maintaining a stable level of employment is vitally 
important, because such countries are already ex‑
periencing an economic crisis, and a monopolistic 
class has formed in most of their fields. This is not 
the only nuance that is feared. All studies show 
that increasing the share of artificial intelligence 
in the market economy can increase the migration 
of middle‑ skilled young people abroad. So, in order 
to manage the applied robotic technology in the pro‑
duction process, large companies bring specialists 
who know exactly this work to the country, even 
at the expense of high salaries. The growth of this 

social curve inevitably affects the business sector 
as well. Because, at certain times and conditions, 
especially during this pandemic, which has become 
more evident with the closure of borders, large com‑
panies have to rethink their staffing to optimize 
their income.

Companies have to adapt to each period’s own de‑
mand to insure against internal and external risks. 
One research shows that radio, television, and com‑
munications equipment, computers and office ma‑
chinery production are higher risk factors in new 
business [2]. Another tells companies aspiring to 
achieve radical innovations often must make risky 
leaps [3]. Long‑term repetition of a non‑innovative 
marketing strategy in the market for goods and ser‑
vices will lead to diminishing returns after a while. 
In large companies, this is mostly in the hands of 
professionally qualified personnel and they can 
regularly react to changes in the market situation. 
Small companies have significantly less innovative 
personnel than large companies. They often take 
innovative steps only based on the personal interests 
and thoughts of the management team, or partially. 
Already, large multinational corporations are imple‑
menting an effective marketing strategy taking into 
account the post‑pandemic conditions.

In the post‑pandemic environment, the tourism 
sector, which was hit the hardest, tried to retain its 
regular customers instead of any innovative inno‑
vations in the service market. Some countries with 
close borders hoped to develop domestic tourism. 
Tourism was hit particularly hard by the pandemic, 
as lockdowns restricted people to travelling around 
their homes and neighborhoods rather than around 
the world [5]. There were a certain number of coun‑
tries that did not close their borders even during the 
pandemic and took various innovative steps to attract 
foreign tourists. Some have exempted foreign tour‑
ists from fees, eased or eliminated visa procedures, 
and temporarily exempted hotel and hotel operators 
from taxes. In general, such innovative steps are 
understandable in countries where the main share 
of a country’s gross domestic product is formed by 
income from the tourism sector, and this economic 
strategy of governments is calculated to minimize 
risks in the business sector and protect entrepreneurs.

Conclusion and suggestions. The following re‑
sults were obtained from the research:
 – Ineffective state regulatory tools play a key role in 
creating high risks in the business sector. Liberal 
reforms are not carried out as a complex, long‑term 
strategic line, economic balance in the business 
sector is replaced by recession after a point.
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 – Most scientific studies indicate that the high in‑
crease in military expenses in the state budget, not 
only in the business sphere, but in the provision 
of general economic well‑being that ensures social 
balance in society, the decrease of social expenses 
from the budget, the decline of macroeconom‑
ic indicators, the risks of weakening the annual 
economic growth rate of the country’s economy 
as a whole.

 – Exacerbation of inflation, uneven distribution of 
the level of employment in the country by regions 
increases the risks in the business sector immensely 
after a while.

 – The dominance of monopolistic companies in the 
business sector of most developing countries nar‑
rows the scope of independent activity of small 

and medium‑ sized business subjects inclined to 
innovation, and increases their risk of rapid bank‑
ruptcy within the first 3 months.
The following proposals have been submitted for 

research:
 – The fact that military expenses in the state budget 
exceed the expenses allocated to social, science and 
education, and most importantly to the economy 
is not acceptable based on theoretical research and 
is one of the main factors that create high risk 
conditions in business.

 – One way to weaken monopoly business in the coun‑
try is that innovative business entities based on the 
robot economy gain access to potential customers. 
Internal and external risks will be minimal in a 
business structure consisting of qualified personnel.
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ЗАСАДИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНСТИТУТІВ В УМОВАХ  
ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ

PRINCIPLES OF INSTITUTIONAL CHANGE DURING  
THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY

Анотація. Протягом останніх десятиліть відбувається швидкий розвиток цифрової економіки, продиктований значним 
зниженням затрат від запровадження цифрових технологій. Водночас, аналогічного поширення цифрових інститутів не 
відбувається — інституційна система демонструє неочікувану на перший погляд інерційність.

Метою цієї статті є визначення принципів взаємодії процесів перетворення суспільних інститутів, визначення причин 
інерційності інституційних змін та розробка сценаріїв перетворення інституційної системи в умовах поширення цифрової 
економіки. Інтегровано низку незалежних методів моделювання інституційних змін, узагальнений підхід використано для 
аналізу їх перебігу на прикладі цифрових трансформацій і за результатами визначено варіанти перебігу інституційних 
трансформацій в цифровій економіці.

Виявлено, що інституційні трансформації диктуються не лише економічними інтересами, такими як зниження затрат, 
а й мотивом збереження стабільності інституційної системи, який може обмежити темп реформ. Саме через необхідність 
забезпечення стабільності інституційні трансформації під дією цифрових технологій відбуваються за одним з чотирьох 
сценаріїв: стагнація, симуляція, комбінація поступального розвитку і саботажу, а також крахом існуючої інституційної 
рівноваги з подальшим переходом до одного з більш стабільних попередніх сценаріїв.

Ключові слова: інститути, трансформація інститутів, інституційна стабільність, політична рівновага, цифрова економіка.

Summary. The digital economy has been rapidly developing in the recent decades and significantly changed the economic 
landscape. However, the digital technologies surprisingly have not influenced institutions at the same scale: they are surprisingly 
resistant at the first glance.

The purpose of this article is to study the principles of institutional transformation, to find the mechanism of institutional 
stability that hinders digital transformations, and to identify realistic scenarios of digital transformation of institutions. Thus, 
several theoretical approaches to institutional transformation are integrated in this paper, digital transformations are analyzed 
through that framework, and the different scenarios of institutional transformations in the digital economy are explored.

It has been discovered how institutional change is influenced not only by the economic interests, but also by the need to 
maintain the balance of the institutional system that may hinder the reforms. Thus, digital transformations of institutions occur 
according to one of four scenarios: stagnation, simulation, a combination of progressive development and sabotage, as well as 
the collapse of the existing institutional balance followed by a transition to one of the stabler previous solutions.

Key words: institutions, transformation of institutions, institutional stability, political equilibrium, digital economy.
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Постановка проблеми. Одною з ключових харак‑
теристик сучасності є швидке зростання циф‑

рової економіки за рахунок широкого впроваджен‑
ня цифрових технологій, які ведуть до значного 
зниження собівартості товарів і послуг. При цьому 
аналогічного прогресу в інституційній сфері поки 
що не спостерігається: поодинокі випадки форму‑
вання повністю цифрових інститутів не змінюють 
загальної картини інституційної стабільності.

Можна припустити, що це не випадковість: 
численні дослідження дозволяють говорити про 
характерну для інституційної системи стабіль‑
ність. Водночас, запозичення елементів цифрової 
економіки для трансформації інститутів має певні 
теоретичні закономірності, які виходять за межі 
простого опору реформам.

В сучасних умовах, коли нагальним стає швидке 
і ефективне реформування суспільних інститутів, 
зокрема, з широким використанням цифрових тех‑
нологій, реалістичні моделі таких реформ є надзви‑
чайно актуальними для України зокрема і для сві‑
тової економіки в цілому: що краще ми розуміємо 
можливі сценарії розвитку таких реформ, то більш 
ефективно і безпечно можемо їх впроваджувати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зако‑
номірності інституційних трансформацій активно 
досліджуються в світовій науковій літературі про‑
тягом останніх десятиліть. В даному дослідженні 
продовжується розпочата раніше робота з інтеграції 
основних неоінституційних моделей, зокрема теоре‑
тичних підходів Д. Норта, Дж. Валліса, Б. Вайнгас‑
та, Дж. Кокса [9; 10], та Д. Аджемоглу, Г. Єгорова, 
К. Соніна [4,5]. При цьому також враховано і те‑
оретичний доробок Д. Родріка в сфері врахування 
невизначеності в інституційних змінах [11], напра‑
цювання Дж. Ходжсона щодо визначення і вну‑
трішньої структури інститутів [7], а також загальні 
тенденції розвитку цифрової економіки [5; 6].

Постановка завдання. При цьому переліче‑
ні теоретичні підходи і концепції вирізняються 
замкненістю і навіть після приділених зусиль з їх 
інтеграції не можуть бути безпосередньо застосо‑
вані до прикладної задачі аналізу інституційних 
трансформацій, викликаних розвитком цифрової 
економіки.

Відповідно, основною метою цієї статті є 
з’ясування засад взаємодії та співвідношення про‑
цесів перетворення суспільних інститутів і цифро‑
вої трансформації економіки, визначення причин 
інерційності інституційних змін та розробка сцена‑
ріїв перетворення інституційної системи під впли‑
вом інформаційних технологій через застосування 
методології моделювання інституційних реформ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом останніх десятиліть обсяг «цифро‑
вої економіки» виріс з практично нульового до 
від 4,5–15,5% світової доданої вартості [5]. По 
суті, на сьогодні поширення інформаційно‑ 
комунікаційних технологій досягло такого рівня, 
коли більше нема сенсу використання найбільш 
широкого визначення «цифрової економіки»: вся 
чи практично вся людська діяльність і економі‑
ка зокрема хоча б якоюсь мірою покладається на 
цифрові технології.

При цьому треба розуміти, що розвиток цифро‑
вих технологій не випадковий: їх запровадження 
в цілому сприяє зниженню рівня затрат всім за‑
діяним галузям і підприємствам, яке дає значимі 
конкурентні переваги товарам та послугам, які 
виробляються з широким використанням цифро‑
вих технологій. Запровадження окремих техноло‑
гій може мати сумнівну ефективність чи неочіку‑
вані побічні ефекти, водночас, повна відмова від 
всієї категорії цифрових технологій є немислимою 
в сучасних умовах.

Аві Голдфарб і Кетрін Такер визначають п’ять 
окремих аспектів цієї тенденції, які проявляються 
у свою чергу в суттєво нижчих затратах на пошук, 
копіювання, передачу, відстеження і підтверджен‑
ня інформації [6]. В подальшому аналізі вико‑
ристовується саме ця методологія аналізу впливу 
цифрових технологій на економічну систему.

Першою вигодою від переходу до цифрових 
інструментів є зниження вартості пошуку інфор‑
мації будь‑якого виду: рутинну частину пошуку 
у традиційних каталогах можна перекласти на 
набагато швидшу цифрову систему. Це суттєво 
змінює структуру і суттєво підвищує ефективність 
будь‑яких ринків, даючи можливість знайти наба‑
гато оптимальніший (як в розрізі споживчих ха‑
рактеристик, так і в розрізі ціни) варіант вибору 
при тих же затратах часу і зусиль або значно змен‑
шити затрати при тому ж рівні оптимальності.

По‑друге, стає тривіальним копіювання і по‑
ширення продуктів — що не просто знижує змінні 
затрати при виробництві окремих благ, а фактично 
робить товари і послуги, які створюються в рамках 
цифрової економіки, неконкурентними. Цифрові 
продукти можуть використовуватися різними спо‑
живачами без додаткових затрат і без втрати спо‑
живчих якостей на відміну від фізичних. Затра‑
тами на створення додаткових копій програми чи 
інформації для її використання різними спожива‑
чами можна знехтувати на фоні загальних затрат 
на її виробництво, а будь‑які існуючі обмеження 
такого копіювання мають синтетичний характер.
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По‑третє, цифрові технології знижують прак‑
тично затрати на передачу інформації, частково 
нівелюючи вплив відстані у логістиці: на відміну 
від фізичного носія, інформація передається прак‑
тично миттєво і настільки дешево, що цим часто 
можна нехтувати. Очевидно, цей фактор в першу 
чергу впливає на чисто цифрові продукти, вартість 
транспортування яких виявляється абсолютно не‑
помітною на фоні їх цінності — вони можуть стати 
доступними майже миттєво, без додаткових затрат 
і в будь‑якій точці планети. Водночас, зниження цін 
стосується деякою мірою також і фізичних товарів, 
транспортування яких за рахунок використання но‑
вих і раніше неможливих схем логістики та коор‑
динації теж стає доступнішим, і навіть зайнятості, 
створюючи можливість працювати з дому, яка не 
мала б сенсу без здатності швидко і просто обміню‑
ватися інформацією без особистої присутності.

По‑четверте, будь‑яка цифрова діяльність легко 
реєструється та моніториться — при цьому зазви‑
чай інформація зберігається автоматично, і часто 
вести реєстри та зберігати дані навіть простіше, 
ніж не зберігати. Відповідно, знижуються затра‑
ти на відслідковування інформації: та ж сама ка‑
тегорія задач, яка до запровадження цифрових 
технологій вимагала значних додаткових зусиль 
і складнощів, в нових умовах часто виявляється 
тривіальною — а ті товари й послуги, в структурі 
вартості яких затрати на моніторинг займали ва‑
гому частку, зазнають значних змін і досягають 
набагато нижчого рівня собівартості.

По‑п’яте, скорочуються затрати на верифіка‑
цію інформації, зокрема тої, яка стосується особи 
та її репутації. При цьому ця тенденція є зако‑
номірним наслідком зниження згаданих раніше 
затрат: спрощення моніторингу дозволяє збирати 
значну кількість неіснуючої раніше інформації, 
спрощення її відстеження призводить до нако‑
пичення критичної маси даних, а спрощення по‑
шуку дає можливість з мінімальними затратами 
знайти серед цих гігантських масивів даних необ‑
хідні в кожному конкретному випадку.

В цілому можна побачити, що цифрові техно‑
логії сприяють зниженню затрат в економіці за 
рахунок значного зниження витрат часу і енергії 
на окремі види роботи з цифровою інформацією, 
що і зумовлює швидке поширення цифрової еко‑
номіки. Зокрема, йдеться про затрати на пошук 
даних і вибір серед них найбільш відповідних до 
поточної задачі; затрати на копіювання і розпов‑
сюдження інформації; затрати на передачу циф‑
рових даних, особливо на великі відстані; затрати 
на зберігання і відслідковування інформації; та 

затрати на перевірку інформації, передусім з ме‑
тою підтримки формування репутації та створен‑
ня довіри. При цьому вплив цифрових технологій 
дуже нерівномірний: там, де зазначені затрати 
порівняно незначні, вигоди від впровадження циф-
рових технологій практично непомітні, а там, 
де вони становлять основну частину затрат — 
їх запровадження дає революційні наслідки.

Всі ці фактори зниження затрат впливають і на 
систему суспільних інститутів, сприяють онов‑
ленню їх форм і підвищенню ефективності. Так, 
зниження затрат на пошук інформації покращує 
роботу суспільних інститутів, спрощує механізми 
їх взаємодії з населенням. Зокрема, зменшення 
затрат на копіювання, впливає на ступінь ін‑
формування населення з боку інститутів. Менші 
витрати на передачу інформації збільшують за‑
гальну ефективність функціонування інститутів 
і суттєво покращують просторову координацію їх 
діяльності. Зменшення затрат на відслідковування 
і верифікацію інформації впливає на адміністру‑
вання формальних і неформальних норм, спрощує 
виявлення їх порушень.

При цьому революційної зміни системи суспіль‑
них інститутів за умов цифрових трансформацій не 
відбувається. Замість якісних трансформаційних 
змін, цифрові технології застосовуються точково 
і мінімально зачіпають внутрішню сутність інсти‑
тутів. Наприклад, при розробці і публікації зако‑
нів широко використовуються цифрові технології, 
але паралельно досі використовуються паперові 
версії — і при цьому структура системи законо‑
давства досі диктується її найбільш традиційною 
формою як найменш гнучкою: всі опубліковані за‑
кони мають паперову версію, а норми такого виду, 
який неможливо передати на папері (наприклад, 
відео чи комп’ютерні програми) використовуються 
дуже обмежено і не мають того ж значення.

Одною з причин може бути те, що суспільні 
інститути, в цілому, тяжіють до стабільності й 
рівноваги. Частково це може бути пов’язано з їх 
внутрішньою структурою: дія інститутів багато 
в чому ґрунтується на усталеній поведінці і звич‑
ках [7], і тому вони схильні до інерції так само, 
як і самі звички. Оскільки інститути одночасно 
направляють поведінку індивідів та зазнають від 
неї впливу, виникає замкнений цикл: інститути 
формують звички, які в свою чергу підтримують 
стабільність цих інститутів.

Водночас, частково інерція інститутів виявля‑
ється неминучою і через раціональні дії економіч‑
них і політичних гравців, які протидіють зміні 
інститутів. Існують численні моделі, які беруть 
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свій початок в теорії ігор і доводять неминучість 
певного рівня інерції системи інститутів через 
об’єктивні фактори. Такі моделі представлені, зо‑
крема, у працях Аджемоглу й Робінсона (які при‑
святили значну частину свого наукового доробку 
саме феномену стабільності інститутів), Родріка, 
Фернандеза та інших авторів, які, наприклад, 
формалізують мотиви основних гравців зберегти 
свій рівень багатства [2] та мінімізувати неминучу 
при зміні інституційних умов невизначеність [11].

При цьому розроблені і ендогенні моделі, 
в яких інституційна рівновага формується не 
в довільній точці, а як результат збалансування 
інтересів окремих політичних гравців. Відповід‑
но, не всі можливі системи інститутів тяжіють до 
стабілізації, але водночас всі стабільні системи ін‑
ститутів є наслідком певної рівноваги між наявни‑
ми в системі гравцями (індивідами або об’єднан‑
нями), вихід з якої вимагає додаткових зусиль. 
У цьому контексті характерними є низка моделей 
Аджемоглу, Єгорова і Соніна [3; 4], в межах яких 
політичний процес розглядається як багатоходо‑
ва коаліційна гра окремих політичних гравців, 
здатних формувати об’єднання заради захисту 
власних інтересів чи просування реформ, а інсти‑
туційна рівновага — як набір проміжних позицій 
в довгостроковій коаліційній грі В моделі Норта, 
Вайнгаста і Кокса [9; 10] інституційне середови‑
ще постає способом мінімізації ризику колапсу 
політичної системи внаслідок накопичення кри‑
тичного політичного дисбалансу, а інституційна 
рівновага досягається шляхом розподілу економіч‑
них результатів від діяльності існуючих інститутів 
відповідно до політичної сили окремих гравців.

При цьому, як було показано раніше [1], за ціл‑
ком реалістичних умов обидві категорії моделей 
приходять до аналогічної точки рівноваги. Якщо 
припустити тотожність або пропорційність потенці‑
алу суспільного примусу, який є єдиним джерелом 
політичної влади в моделі Норта та ін., і більш ши‑
рокої та абстрактної влади в моделях Аджемоглу та 
ін., моделі починають давати аналогічні результати. 
Якщо додати реалістичне припущення про коротко‑
строковий діапазон планування (наприклад, в фор‑
мі достатньо високої невизначеності і ставки дис‑
контування), політична гра в моделях Аджемоглу 
та ін. повністю збігається до пошуку короткостро‑
кової рівноваги аналогічно до моделі Норта та ін.

Одним з ключових здобутків моделі Норта, 
Вайнгаста і Кокса є обґрунтування принципу про‑
порційності, який пояснює механізми розподілу 
економічних здобутків в поточній інституційній 
системі необхідністю їх пропорційності відносно 

потенціалу насильства (або, як ми з’ясували, по‑
літичної влади в ширших моделях).

Найсильніші гравці з найбільшими політич‑
ними ресурсами мають суттєві шанси перемогти 
у випадку дестабілізації інституційної системи 
і, відповідно, найбільший виграш від такої деста‑
білізації — тому в стабільних системах вони так 
чи інакше повинні отримувати найбільшу частку 
економічних благ. Система інститутів, яке не за‑
безпечує їм такої мінімальної винагороди, буде 
підштовхувати цих гравців до постійних спроб за‑
хопити владу в мирний або насильницький спосіб 
з метою змінити інституційне середовище собі на 
користь, і, скоріше за все, рано чи пізно не зможе 
втримати стабільність.

Математично основна модель інституційної рів‑
новаги в цих умовах виглядає таким чином, який 
називають принципом пропорційності [10]:

( ) ( ) *j d j ja s p s W c≥ − , 

де: ( )j da s  — економічні результати політичного 
гравця j в існуючому інституційному стані sd;

( )jp s  — шанси перемоги гравця j в боротьбі за 
владу і переходу до нового інституційного стану sj;

W — вигоди, які зможе набути цей гравець у 
випадку зміни влади і переходу до нового інсти‑
туційного стану;

cj — затрати, які понесе цей гравець для здійс‑
нення революції.

При достатньо низьких затратах на конфлікт, 
в результаті виконання зазначеної умови для кож‑
ного з суттєвих політичних гравців у стабільній ін‑
ституційній системі формується рівновага, де обсяг 
отриманих благ прямо пропорційний імовірності 
перемогти в боротьбі за владу і потенціалу насиль‑
ства (або, з урахуванням зробленого нами на по‑
чатку аналізу уточнення, обсягу політичної влади).

При цьому в реальних умовах гра пов’язана 
з неминучими коливаннями вигоди від ренти або 
рівня політичної сили окремих гравців, отже, роз‑
поділ в ідеальній відповідності до принципу про‑
порційності може виявитися не досить надійним. 
Так, падіння цін на продукцію чорної металургії 
на зовнішніх ринках може повністю змінити роз‑
поділ ренти, зробивши відповідну галузь менш 
привабливою при незмінній політичній силі її 
вигодонабувача — і у зв’язку з цим раніше адек‑
ватний рівень ренти може виявитися недостатнім. 
З іншого боку, в результаті укладення нових полі‑
тичних домовленостей або кадрових перестановок 
політичний баланс може різко змінитися на ко‑
ристь конкретного гравця, що аналогічним чином 
руйнує політичну стабільність у всій системі.
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Частково стабілізуючим фактором виступають 
ті інститути, які збільшують cj, затрати на іні‑
ціацію конфлікту: ефективні поліцейські сили, 
двосторонні або загальні договори про взаємну під‑
тримку і захист, коаліційні уряди і спільні підпри‑
ємства, які втрачають дієвість при виході з домов‑
леності навіть одного з ключових учасників та ін.

Водночас, досить різкі або непомітні коливання 
можуть виявитися більшими за ціну конфлікту 
і призвести до потенційної дестабілізації, в ході 
якої постраждають всі політичні гравці — а єди‑
ним способом вберегтися від них є створення 
і розподіл на користь кожного з гравців надлиш‑
ку ренти. Неефективна на перший погляд інсти‑
туційна система, яка створює і розподіляє на 
користь конкретного політичного гравця більше 
благ, за рахунок цього може виявитися набагато 
стабільнішою: надмір ренти служить додатковим 
«паском безпеки», який може компенсувати сут‑
тєвий ріст політичної сили гравця або неочікуване 
падіння його рентних потоків. Оскільки створення 
ресурсного запасу для кожного політичного грав‑
ця забезпечує політичну стабільність, необхідно 
розподіляти максимум ренти для підтримки на‑
дійності суспільної системи. Це фундаментальна 
характеристика стабільних інституційних систем: 
інституційна система за інших рівних умов не 
може відмовлятися від створення ренти і, відпо‑
відно, від підвищення економічної ефективності 
без зменшення власної стабільності.

Слід розуміти, що створення ренти і збіль-
шення затрат на ініціацію конфлікту є взаємо-
замінними способами забезпечення виживання 
інституційної системи. Надзвичайно висока ціна 
конфлікту, яка характеризує сучасні інституційні 
системи розвинутих країн, дозволяє значною мі‑
рою відмовлятися від створення ренти і до певної 
межі ігнорувати навіть принцип пропорційності: 
при помірних дисбалансах рент все одно невигідно 
ініціювати спробу змінити владу. Незначна ціна 
конфлікту, в свою чергу, робить системи вимуше‑
но неефективними: там, де стабільність інститутів 
не може гарантуватися правоохоронними органами 
і демократичними процедурами, вона може компен‑
суватися прийнятним механізмом розподілу ренти 
між найсильнішими політичними гравцями — що 
також вимагає суттєвих суспільних зусиль і витрат. 
Фактично, в таких моделях набуває підтвердження 
звична для економіки розвитку ідея множинності 
форм інституційної рівноваги: країни з розвину‑
тими інститутами мають підтримувати набутий 
високий рівень економічної ефективності, країни 
зі слабкими інститутами вимушені вдаватися до 

масштабного створення ренти, а перехід системи 
з одної категорії в іншу надзвичайно ускладнений.

Таким чином, в інституційних системах, які 
на достатньому рівні забезпечують стабільність 
існування, формується рівновага, яка, з одної 
сторони, характеризується пропорційністю рент, 
тобто розподілом економічної вигоди відповідно 
до співвідношення політичних сил гравців, з ін‑
шої, — з необхідністю передбачає максимізацію 
рент для задоволення інтересів всіх політичних 
гравців і формування достатніх резервів для ком‑
пенсації коливань політичних сил чи отримуваних 
доходів. При цьому інституційна рівновага, яка 
характеризується високим рівнем затрат на ве‑
дення конфлікту, менше залежить від створення 
рент як способу політичної стабілізації, і може 
забезпечити стабільно вищу суспільну ефектив‑
ність — і навпаки, при низьких затратах на іні‑
ціацію конфлікту, стабілізація можлива тільки 
шляхом збільшення рівня рент.

При цьому в підтримці стабільності системи 
інститутів зацікавлені всі учасники політично-
го процесу, хоч і з дещо різних міркувань. Пред-
ставники домінуючої коаліції, які мають визна‑
чальний вплив на інституційну систему і розподіл 
ренти, несуть найбільші ризики при зміні влади 
і тому мотивовані створювати такі інститути, які 
забезпечують стабільність: здатні забезпечити 
максимізацію ренти та її пропорційний розподіл 
між політичними гравцями. Водночас кожен з по-
літичних гравців (включаючи і самих представни‑
ків домінуючої коаліції) при цьому прямо зацікав‑
лений в максимізації власної вигоди від існування 
інституційної системи і використовує всю наявну 
політичну владу для впливу на існуючу систему 
інститутів для її збільшення. Інституційна рівно‑
вага, яка встановлюється в результаті дії всіх цих 
різнонаправлених сил, буде відображати їх баланс 
і в цілому задовольняти принцип пропорційності.

Ця модель однаково застосовна для аналізу 
інституційної рівноваги в будь‑якому масшта‑
бі, починаючи з рівня держави і законодавства 
(власне, і Норт та ін., і Аджемоглу та ін. беруть 
за основу аналізу саме його) і закінчуючи тими 
інститутами, які формуються в компанії, сім’ї чи 
всередині будь‑якої групи індивідів. Крім цього, 
зазначений підхід до моделювання інституційної 
рівноваги і зміни інститутів в цілому відповідає 
іншим моделям неоінституціоналізму і обґрунто‑
вує або узагальнює їх здобутки.

При цьому розвиток цифрової економіки 
і можливість застосування її напрацювань для 
збільшення ефективності існуючих або створення 
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нових інститутів в цілому не може змінити цього 
теоретичного фундаменту.

Таким чином, інерційність інституційної систе‑
ми може бути пов’язана з необхідністю враховува‑
ти не лише економічні мотиви, такі як зменшен‑
ня затрат, а й стабільність існуючої інституційної 
рівноваги. Навіть попри всі можливі переваги 
трансформованих інститутів, трансформація може 
бути недоцільною якщо вона при цьому ставить 
під загрозу інституційну рівновагу і, зокрема, 
порушує принцип пропорційності: ризик втрати 
стабільності, революційної зміни системи чи її 
повного знищення не можна ігнорувати. Відпо‑
відно, суттєва успішна зміна інститутів в окремо‑
му випадку цифрової трансформації (як і в більш 
загальному контексті широких, революційних су‑
спільних реформ) здійснюється на тих принципах 
і за тими правилами, що й успішне їх поступаль‑
не реформування. При цьому зростання суспільної 
невизначеності при різкому переході до цифрових 
інститутів, робить такий сценарій інституційної 
трансформації ще менш реалістичним, адже по‑
ступальні зміни інститутів не порушують умов 
стабільності, тоді як їх стрімкі трансформаційні 
зрушення можуть виявитися надто небезпечними.

Слід розуміти, що із набуттям масштабів бажа‑
них реформ збільшується також мотивація опози‑
ційної коаліції. Так, мінімальні можливі зміни на 
зразок переходу на нову модель програмного за‑
безпечення можуть зачепити інтереси лише кіль‑
кох гравців з незначними повноваженнями впливу 
на інституційну рівновагу — наприклад, прямих 
виконавців робіт, які нездатні до ефективної про‑
тидії основному курсу реформ. Ширші реформи на 
зразок повної цифрової трансформації інституту 
консолідують інтереси опозиційної коаліції, яка 
зацікавлена в непрозорості і сталості інституту як 
інструменту отримання ренти. Чим масштабнішою 
є реформа, тим ширше коло політичних гравців 
буде їй протидіяти для захисту своїх інтересів; 
тим більше ресурсів доцільно виділити задіяним 
політичним гравцям для протидії. Отже, інтен-
сивність протидії реформам, зокрема цифровій 
трансформації, не є екзогенною змінною: вона 
в першу чергу залежить від масштабу реформи.

В залежності від співвідношення, з одного 
боку, виділених на проведення цифрової трансфор‑
мації політичних ресурсів і мотивації домінуючої 
коаліції, і, з іншого, масштабу бажаної цифрової 
трансформації можна розглядати такі її сценарії:

1) Низькі зусилля, значний масштаб — цифро‑
ва трансформація інститутів не відбуватиметься. 
Опір окремих політичних гравців і інерція інсти‑

туційної системи в цілому нівелює порівняно не‑
значні зусилля домінуючої коаліції.

2) Низькі зусилля, незначний масштаб — від‑
бувається симуляція цифрової трансформації. За‑
мість суттєвих реформ, які можуть так чи інакше 
погіршити економічне становище окремих гравців 
і активізувати їх боротьбу з домінуючою коаліцією 
за контроль над інституційною системою, цифрові 
реформи будуть проводитися в мінімальному обсягу 
за загальною згодою. Формальна наявність реформ 
задовольняє суспільний чи політичний запит, а їх 
практична недієвість влаштовує всіх гравців, як 
представників потенційної опозиції, інтереси яких 
не страждають, так і представників домінуючої 
коаліції, які не ризикують втратити стабільність.

3) Високі зусилля, незначний масштаб реформ — 
можлива поступальна цифрова трансформація, яка 
при цьому страждає від саботажу і протидії з боку 
політичної опозиції. За наявності значного суспіль‑
ного чи політичного запиту, який мотивує поточну 
домінуючу коаліцію до проведення суттєвих реформ 
та широкого застосування цифрових технологій 
можливий сценарій, коли за рахунок власних ре‑
сурсів і стабільності існуючих інститутів доміную‑
ча коаліція може перемогти інституційну інерцію 
і протидію порівняно незначної опозиції і при цьо‑
му вберегти стабільність інституційної системи.

При цьому реформи тривають до того моменту, 
поки зусилля домінуючої коаліції заради продов‑
ження цифрових трансформацій не будуть повністю 
компенсовані зростаючим саботажем з боку більш 
ширшої і мотивованої опозиції. Втім, реформи не є 
однорідними: У тих сферах, де домінуюча коаліція 
має суттєву перевагу (наприклад, на рівні формаль‑
них інститутів), реформи можуть бути проведені 
успішно і до кінця. Натомість, там, де її перевага не 
є очевидною (наприклад, на рівні безпосередніх ви‑
конавців), результуюча форма інститутів може набу‑
вати складної компромісної форми, в якій відобра‑
жатимуться інтереси домінуючої коаліції і гравців 
сформованої реформами опозиції. Якщо в ключових 
елементах реформи і найбільш формальних інститу‑
тах цифрові трансформації можуть бути проведені 
повністю, то на периферії інституційної системи, де 
фактична влада домінуючої коаліції менша, реальні 
зміни інститутів будуть менш значущими.

В результаті перебігу цього сценарію можуть 
бути досягнуті суттєві зміни в структурі інститу‑
ційного середовища і в економічних результатах 
для окремих гравців; втім, порушення принципу 
пропорційності є неприпустимим, адже створює 
ризики загальної дестабілізації. Домінуюча коа‑
ліція повинна запропонувати додаткову ренту ін‑
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шим гравцям (або дозволити її захоплення) для 
компенсації завданої шкоди, або має бути готова 
до зниження загальної політичної стабільності. 
Не кожне зменшення рент призведе до повної 
дестабілізації інституційної системи: високої ціни 
конфлікту або існуючого після успішних реформ 
залишку рент цілком може вистачити для збе‑
реження системи. Але при цьому все одно змен‑
шується надлишок ренти, який може нівелювати 
коливання політичної сили чи рентних доходів 
і цим забезпечити суспільну стабільність.

При даному сценарії пріоритетними будуть ті 
цифрові трансформації, які збільшують рівень по‑
літичної стабільності чи вигоди для домінуючої 
коаліції: зокрема, збільшують рівень її політичної 
сили (наприклад, спрощують політичне представ‑
ництво для її прихильників або повноваження 
афілійованих владних органів) або зменшують 
рівень політичної сили конкурентів, збільшують 
рівень доступних для перерозподілу рент (напри‑
клад, шляхом зменшення транзакційних затрат, 
що вивільняє нові ресурси) або збільшує ціну кон‑
флікту для інших гравців. Ці варіанти цифрових 
реформ мають загальний позитивний вплив і на 
стабільність інституційної рівноваги, а інші є не 
лише менш вигідними для домінуючої коаліції, 
а й призводять до вищих ризиків дестабілізації.

4) Високі зусилля домінуючої коаліції і значний 
масштаб бажаних реформ роблять імовірним не‑
стабільний сценарій краху інституційної рівнова-
ги. У випадку надзвичайно значного політичного 
чи соціального запиту до цифрової трансформації 
можливий сценарій широких і дієвих цифрових ре‑
форм, які здатні порушити принцип пропорційності 
і зрештою дестабілізувати інституційну систему.

За наявності достатніх політичних ресурсів до‑
мінуюча коаліція може перемогти інституційну 
інерцію та протидію навіть дуже широкої і моти‑
вованої опозиції і провести суттєве реформування 
інститутів. Такі масштабні реформи з необхідні‑
стю призведуть до значних коливань рівня рент 
чи політичної сили гравців, і можуть порушити 
принцип пропорційності, коли окремим гравцям 
буде вигідніше дестабілізувати ситуацію, ніж 
погодитися на невигідні умови розподілу ренти. 
В результаті постраждалі політичні гравці заради 
збереження економічного становища будуть зму‑
шені до активної спроби зміщення домінуючої по‑
літичної коаліції в політичний або силовий спосіб.

Фіналом такої політичної боротьби є різка 
зміна політичного балансу. За оптимістичного 
розвитку подій домінуюча коаліція зможе втри‑
мати свою позицію, але втратити значну кількість 

необхідних для продовження реформи ресурсів 
на усунення конкурентів, і в результаті гострих 
політичних конфліктів буде змушена перейти до 
попереднього сценарію. В песимістичному сцена-
рії відбувається зміна складу домінуючої коаліції 
або суттєва зміна її пріоритетів, в результаті яких 
навіть вже проведені реформи будуть відмінені 
з метою повернення стабільності або залучення 
політичної підтримки з боку задіяних політич‑
них гравців. Найбільш негативний розвиток по‑
дій в такому сценарії може передбачати насиль‑
ницьке протистояння між домінуючою коаліцією 
і опозиційними гравцями і тривалу дестабілізацію 
загальної інституційної системи.

Втім, будь‑який з цих варіантів негативно 
впливає на темпи подальших реформ: крах інсти‑
туційної рівноваги означає зупинку або відміну 
вже здійснених цифрових трансформацій.

Висновки і перспективи. Інституційні тран‑
сформації, зокрема, викликані впровадженням 
цифрових технологій і розвитком цифрової еко‑
номіки, можуть відбуватися не за простим посту‑
пальним сценарієм, а в ході складного процесу, 
який враховує як інтереси домінуючої коаліції 
в реформах та в підтримці існуючого статусу кво, 
так і інтереси всіх існуючих гравців та їх об’єд‑
нань до максимізації власної вигоди.

Відповідно, для трансформації інститутів мають 
значення не лише економічні мотиви на зразок змен‑
шення затрат в результаті запровадження цифрових 
технологій, а й необхідність збереження інституцій‑
ної рівноваги. Ті цифрові трансформації, які ставлять 
під загрозу стабільність системи, несуть значний ри‑
зик додаткових затрат і можуть бути недоцільними.

В результаті інституційні трансформації мо‑
жуть відбуватися за одним з чотирьох сценаріїв: 
стагнації, коли реформи не відбуваються взагалі 
через надто активний опозиційний опір; симуля‑
ції, коли реформи здійснюються, але фактично не 
зачіпають інтереси існуючих гравців; комбінації 
певного поступального розвитку і саботажу, коли 
намічені суттєві реформи не доводяться до кінця 
через зростаючу опозиційну протидію; і краху іс‑
нуючої інституційної рівноваги, який завдає знач‑
ної шкоди всім гравцям, зрештою може призвести 
до зміни складу або інтересів домінуючої коаліції 
до цифрових реформ. Після такого краху зреш‑
тою відбувається перехід до одного з попередніх, 
більш стабільних сценаріїв. В результаті форму‑
ється багатовимірна інституційна рівновага, яка 
в кожній своїй точці відображає співвідношення 
сил домінуючої коаліції і існуючих гравців, і не 
допускає надмірно різких трансформаційних змін.
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Ці висновки вже є безпосередньо застосовними 
для аналізу перебігу цифрових трансформацій існу‑
ючих інститутів на будь‑якому рівні. В той же час, 
можливе і подальше поглиблення моделі за рахунок 
додаткового врахування багаторівневості та багатови‑

мірності інституційної рівноваги. Крім того, доцільно 
продовжувати дослідження у напрямку прикладно‑
го застосування цієї моделі для аналізу конкретних 
умов цифрових трансформацій інститутів в окремих 
галузях для розробки практичних рекомендацій.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ  
ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR MANAGING  
THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES

Анотація. Метою цього дослідження є розроблення організаційно- економічного механізму управління фінансовою 
стійкістю підприємств на засадах раціоналізації обсягів та структури їх активів та капіталу. Актуальність теми дослідження 
пояснюється незадовільним рівнем фінансової стійкості багатьох підприємств України. Ця ситуація вимагає реалізації комп-
лексу організаційно- економічних заходів з управління фінансовою стійкістю таких підприємств, що потребує попереднього 
оцінювання наявного рівня цієї стійкості. Для досягнення поставленої мети дослідження у роботі було використано низку 
загальнонаукових та спеціальних методів, зокрема: узагальнення — для формування теоретичних засад управління фі-
нансовою стійкістю компаній; групування — для визначення головних напрямів та шляхів покращання фінансової стійкості 
суб’єктів підприємницької діяльності; економіко- математичного моделювання — для побудови математичних моделей 
обґрунтування раціональних значень індикаторів оцінювання фінансової стійкості підприємств; системного та економіч-
ного аналізу — для складання послідовності планування заходів з підвищення фінансової стійкості підприємств тощо. У 
процесі дослідження було, зокрема, встановлено, що покращення фінансової стійкості підприємства потребує одночасного 
поліпшення інших складових його фінансового стану, насамперед — ділової активності та прибутковості. Враховуючи це, 
було виділено чотири напрями підвищення фінансової стійкості компаній, кожен з яких містить декілька шляхів такого під-
вищення. Розроблено загальну послідовність покращення рівня фінансової стійкості підприємства, яка містить такі головні 
етапи: 1) визначення бажаних значень певних індикаторів фінансової стійкості підприємства; 2) встановлення можливостей 
пришвидшення оборотності обігових коштів підприємства; 3) визначення можливостей збільшення величини прибутку 
(скорочення збитків) підприємства; 4) оцінювання наявних резервів щодо збільшення власного капіталу підприємства за 
рахунок зростання величини його пайового капіталу. Використання запропонованого у цій роботі підходу до розроблення 
організаційно- економічного механізму, спрямованого на вдосконалення управління фінансовою стійкістю підприємств, дасть 
можливість забезпечити їх здатність своєчасно й у повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед своїми кредиторами.

Ключові слова: організаційно- економічний механізм, фінансова стійкість, підприємство, управління, індикатор оці-
нювання, обігові кошти.
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Summary. The research aim is to develop an organizational and economic mechanism for managing the financial stability of 
enterprises on the basis of rationalization of the volume and structure of their assets and capital. The relevance of the research 
topic is explained by the unsatisfactory level of financial stability of many Ukrainian enterprises. This situation requires the im-
plementation of organizational and economic measures set to manage the financial stability of such enterprises, which requires 
a preliminary assessment of the existing level of this stability. The research aim to be achieved, a number of general scientific 
and special methods were used, in particular: generalization — to form the theoretical foundations of managing the financial 
stability of companies; grouping — to determine the main directions and ways to improve the financial stability of business en-
tities; economic and mathematical modeling — to build mathematical models to substantiate the rational values   of indicators 
for assessing the financial stability of enterprises; system and economic analysis — to compile a sequence of planning measures 
to improve the financial stability of enterprises, etc. In the course of the research was established, in particular, that the im-
provement of the financial stability of the enterprise requires the simultaneous improvement other components of its financial 
condition, first of all — business activity and profitability. Having this in view, four areas have been identified to increase the 
financial stability of companies, each of which contains several ways to increase this. The general improvement sequence of the 
financial stability level of the enterprise was developed, which contains the following main stages: 1) determination of desirable 
values of certain indicators the enterprise financial stability; 2) establishing opportunities to accelerate the turnover of working 
capital of the enterprise; 3) determining the possibility of increasing the amount of profit (reduction of losses) of the enterprise; 
4) assessment of available reserves to increase the equity of the enterprise by increasing the size of its share capital. Using the 
approach proposed in this paper to the development of organizational and economic mechanism aimed at improving the man-
agement of enterprises’ financial stability may ensure their ability to timely and fully meet their obligations to their creditors.

Key words: organizational and economic mechanism, financial stability, enterprise, management, evaluation indicator, 
working capital.

Постановка проблеми. В останні роки госпо‑
дарська діяльність багатьох українських під‑

приємств піддавалася несприятливим впливам, що 
відображалося у скороченні величини фінансово‑ 
економічних результатів функціонування компа‑
ній та, як наслідок, у погіршенні їх фінансового 
стану. Одним з головних параметрів цього стану 
є фінансова стійкість суб’єктів підприємництва, 
яка характеризує їхню здатність виконувати свої 
зобов’язання перед кредиторами. В умовах зни‑
ження економічної ефективності господарської 
діяльності таке виконання суттєво ускладнилося. 
Це зумовлює необхідність у розробленні дієвих 
організаційно‑ економічних заходів, спрямованих 
на недопущення погіршення фінансової стійкості 
підприємства або досягнення її належного рівня, 
якщо його зниження все ж таки відбулося. Проте 
важливо, щоб при цьому застосовувався комплек‑
сний підхід до формування програми зазначених 
заходів на засадах врахування взаємозв’язків між 
очікуваними наслідками їх реалізації. Впрова‑
дження такого підходу вимагає створення на під‑
приємствах ефективних та науково обґрунтованих 
організаційно‑ економічних механізмів управління 
їх фінансовою стійкістю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У сучасній економічній літературі представле‑
но значну кількість досліджень, які присвячені 
оцінюванню фінансової стійкості підприємств, 
визначенню масштабів фінансових криз, які від‑

буваються на них, та розробленню рекомендацій, 
спрямованих на підвищення здатності компаній 
виконувати свої боргові зобов’язання. При розгля‑
ді цих питань значних успіхів досягли, зокрема, 
такі вчені, як С. Ганзюк [1], Н. Гапак [2], В. Да‑
ніч [3], О. Денисюк [4], Д. Долбнєва [5], Л. Зверук 
[6], Н. Ковальчук [7], І. Кривов’язюк [8], О. Рома‑
нович [9], Т. Сак [10], В. Чепка [11] та ін. Серед 
іншого, науковцями розроблені плідні підходи 
щодо методологічного забезпечення оцінювання 
фінансової стійкості та діагностування фінансових 
криз на підприємствах. Водночас, питання роз‑
роблення організаційно‑ економічного механізму 
управління фінансовою стійкістю підприємств на 
теперішній час не є вирішеним та потребує по‑
дальших досліджень.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
розроблення організаційно‑ економічного механіз‑
му управління фінансовою стійкістю підприємств 
на засадах раціоналізації обсягів та структури 
їх активів та капіталу. Досягнення поставленої 
мети потребує вирішення таких головних за‑
вдань: визначити напрями та шляхи підвищен‑
ня фінансової стійкості підприємств; розробити 
організаційно‑ економічний механізм такого під‑
вищення; здійснити апробацію цього механізму 
на прикладі конкретного підприємства.

Виклад основного матеріалу. Досягнення на‑
лежної фінансової стійкості підприємств, а осо‑
бливо тих з них, що знаходяться у фінансовій 
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кризи чи, принаймні, в передкризовому стані, ста‑
вить завдання ухвалити комплекс обґрунтованих 
рішень щодо покращання складу та структури ак‑
тивів та капіталу суб’єктів підприємництва та під‑
вищення їх рентабельності [12, 13]. Загалом, шля‑
хи покращання фінансової стійкості економічного 
суб’єкта можливо поділити на кілька груп (на‑
прямів), віднісши до них: підвищення ліквідності 
й платоспроможності даного суб’єкта; зростання 
його ділової активності; забезпечення збільшен‑
ня наявної величини рентабельності підприємства 
і продукції; довгострокове покращення структури 
капіталу суб’єкта підприємництва (рис. 1).

На даний час є компанії, які є збитковими 
і, маючи нерозподілені збитки, характеризуються 
від’ємною величиною свого власного капіталу. По‑
кращення фінансової стійкості таких підприємств 
потребує застосування спеціальної послідовності 
дій, яка повинна передбачати здійснення таких 
основних етапів:
1) визначення бажаних значень певних індикаторів 

фінансової стійкості підприємства. Зокрема, 
в якості таких індикаторів можна використати 
коефіцієнти загального покриття та автономії;

2) визначення можливостей пришвидшення обо‑
ротності обігових коштів підприємства, впро‑
ваджуючи описані на рис. 1 шляхи такого 
пришвидшення. Це пришвидшення надало б 
можливість зменшити обсяги обігових коштів 
підприємства та одночасно скоротити на цю ж 
величину частину позикового капіталу суб’єкта 
господарювання. Якщо ці дії є недостатніми 
для приведення до бажаного стану значень ін‑
дикаторів фінансової стійкості підприємства, 
то необхідно перейти до наступного етапу по‑
слідовності;

3) визначення можливостей збільшення величини 
прибутку (скорочення збитків) підприємства. 
Зокрема, це потребує вдосконалення цінової 
політики суб’єкта підприємництва та скорочен‑
ня певних видів його видатків. За таких умов 
підприємство може збільшити величину свого 
власного капіталу (за рахунок нарощування 
нерозподілених прибутків або зменшення не‑
розподілених збитків). Якщо ці дії є недостат‑
німи для приведення до бажаного стану значень 
індикаторів фінансової стійкості підприємства, 
то необхідно перейти до наступного етапу по‑
слідовності;

4) визначення можливостей збільшення власного 
капіталу підприємства за рахунок зростання 
величини його пайового капіталу. Цей захід є 
найбільш складним у реалізації, проте часто 

без нього неможливо обійтися, особливо, якщо 
підприємство характеризується від’ємною ве‑
личиною власного капіталу. Припустимо, що 
норматив загального коефіцієнта покриття при‑
йнято рівним 2, а коефіцієнта автономії — 0,5. 
Тоді, щоб значення цих коефіцієнтів були не 
меншими за нормативні, необхідним є виконан‑
ня таких нерівностей:

2î
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À

Ç Ê
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− ∆
;                      (1)

1â â

ï â

Ê Ê

Ê Ê

+ ∆
≥

− ∆
,                     (2)

де Ао — базова величина оборотних активів під‑
приємства;

З — базова величина поточних зобов’язань під‑
приємства;

ΔКв 
— плановий приріст величини власного ка‑

піталу підприємства;
Кв — базова величина власного капіталу під‑

приємства;
Кп — базова величина позикового капіталу під‑

приємства.
З наведених нерівностей випливає, що вели‑

чина ΔКв повинна визначатися із застосуванням 
такого виразу
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Більш наочно описана послідовність дій зобра‑
жена на рис. 2. Її використання у практиці діяль‑
ності підприємств надасть змогу забезпечити їх 
здатність своєчасно виконувати свої зобов’язання 
перед своїми кредиторами.

Розглянемо можливість використання розро‑
бленої послідовності дій щодо підвищення фі‑
нансової стійкості підприємств на прикладі това‑
риства з обмеженою відповідальність «Львівгаз 
збут», яке є одним з найбільших постачальників 
природного газу у Західній Україні. Проведене 
аналізування фінансового стану досліджуваного 
підприємства показало необхідність термінового 
впровадження на ньому комплексу організаційно‑ 
економічних заходів, спрямованих на підвищення 
рівня його фінансової стійкості.

Насамперед, було встановлено, що завдяки 
покращенню розрахунків за поставлений дослі‑
джуваним підприємством природний газ можли‑
во скоротити величину його оборотних активів 
на 350 млн. грн. Тоді у показниках агрегованого 
балансу компанії відбудуться певні зміни, які ві‑
дображені у табл. 1. Як випливає з даних табл. 1 
після реалізації запланованих заходів фінансова 
стійкість досліджуваної фірми ще залишатиметься 
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Рис. 1. Напрями й шляхи покращання фінансової стійкості суб’єкта 

підприємництва 
Джерело: узагальнено авторами за даними [5; 6; 7 та ін.] 
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незадовільною, оскільки величина її власного ка‑
піталу все ще буде від’ємною.

Тому необхідно перейти до наступного етапу 
запропонованої послідовності дій, а саме — ви‑
явити резерви зростання величини прибутку до‑
сліджуваної компанії. Проведений аналіз пока‑
зав, що завдяки раціоналізації величини витрат 

досліджуваного підприємства можливо забезпе‑
чити зростання річної величини його прибутку 
на 420 млн. грн. Однак, якщо навіть усю цю ве‑
личину спрямувати на покриття нерозподілених 
збитків, то, як свідчать дані, наведені у табл. 2, 
все рівно величина власного капіталу підприєм‑
ства залишиться від’ємною. Для того, щоб ця 
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Рис. 2. Послідовність підвищення фінансової стійкості підприємства

Джерело: розроблено авторами
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Таблиця 1
Прогнозний агрегований баланс ТОВ «Львівгаз збут» до і після зменшення величини  

його оборотних активів (млн. грн.)

Назви статей балансу
До реалізації  

запропонованих заходів
Після реалізації  

запропонованих заходів
Зміна

Актив

1. Необоротні активи 182 182

2. Оборотні активи 1166 816 –350

Баланс 1348 998 –350

Пасив

1. Власний капітал –1631 –1631

2. Довгострокові зобов’язання 215 0 –215

2. Поточні зобов’язання 2764 2629 –135

Баланс 1348 998 –350

Джерело: розраховано авторами

Таблиця 2
Прогнозний агрегований баланс ТОВ «Львівгаз збут» до і після реалізації заходів  

зі зростання величини його прибутку (млн. грн.)

Назви статей балансу
До реалізації  

запропонованих заходів
Після реалізації  

запропонованих заходів
Зміна

Актив

1. Необоротні активи 182 182

2. Оборотні активи 816 816

Баланс 998 998

Пасив

1. Власний капітал –1631 –1211 +420

2. Довгострокові зобов’язання 0 0

2. Поточні зобов’язання 2629 2209 –420

Баланс 998 998

Джерело: розраховано авторами

величина дійшла до, принаймні, нульового зна‑
чення, як випливає з даних табл. 3, потрібно 
збільшити пайовий капітал досліджуваної ком‑
панії на 1211 млн. грн. Проте, якщо намагатися 
досягти достатньо високих значень індикаторів 
фінансової стійкості підприємства (до таких зна‑
чень, як вже зазначалося вище, можна віднести: 2 
або більше — для загального коефіцієнта покриття 
та 0,5 або більше — для коефіцієнта автономії), 
то необхідним є ще більше нарощування власного 
капіталу досліджуваного підприємства. Розрахун‑
ковий обсяг такого нарощування згідно виразу (3) 
складає 590 млн. грн., а очікувані зміни в агрего‑
ваному бухгалтерському балансі досліджуваного 
підприємства представлено у табл. 4.

Як видно з даних табл. 4, після реалізації за‑
пропонованих заходів з підвищення фінансової 
стійкості підприємства «Львівгаз збут» величина 
його загального коефіцієнта покриття станови‑

тиме 2 (816/408), а коефіцієнта автономії 0,591 
(590/998). Отже, за таких умов досліджувана фір‑
ма досягне належного рівня фінансової стійкості.

Подібну послідовність дій щодо реалізації 
організаційно‑ економічного механізму підвищен‑
ня фінансової стійкості підприємств доцільно 
впровадити і на інших підприємствах України, 
для яких є характерними значні обсяги нерозпо‑
ділених збитків.

Висновки та перспективи подальших розвідок. 
Підвищення наявного рівня фінансової стійкості 
підприємства потребує одночасного поліпшення 
інших складових його фінансового стану, на‑
самперед — ділової активності та прибутковості. 
Враховуючи це, варто виділити чотири напрями 
покращення фінансової стійкості компаній, ко‑
жен з яких містить декілька шляхів такого під‑
вищення. При цьому загальна послідовність по‑
кращення рівня фінансової стійкості підприємства 
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повинна містити такі головні етапи: 1) визначення 
бажаних значень певних індикаторів фінансової 
стійкості підприємства; 2) встановлення можливо‑
стей пришвидшення оборотності обігових коштів 
підприємства; 3) визначення можливостей збіль‑
шення величини прибутку (скорочення збитків) 
підприємства; 4) оцінювання наявних резервів 
щодо збільшення власного капіталу підприєм‑
ства за рахунок зростання величини його пайово‑
го капіталу. Використання запропонованого у цій 

роботі підходу до розроблення організаційно‑ 
економічного механізму, спрямованого на вдоско‑
налення управління фінансовою стійкістю підпри‑
ємств, дасть можливість забезпечити їх здатність 
своєчасно й у повному обсязі виконувати свої зо‑
бов’язання перед своїми кредиторами. Подальші 
дослідження повинні передбачати формування ді‑
євих механізмів оптимізації обсягів та структури 
оборотних активів підприємств у контексті забез‑
печення належного рівня їх фінансової стійкості.

Таблиця 3
Прогнозний агрегований баланс ТОВ «Львівгаз збут» до і після реалізації заходів  

зі збільшення його пайового капіталу на 1211 млн. грн. (млн. грн.)

Назви статей балансу
До реалізації  

запропонованих заходів
Після реалізації  

запропонованих заходів
Зміна

Актив

1. Необоротні активи 182 182

2. Оборотні активи 816 816

Баланс 998 998

Пасив

1. Власний капітал –1211 0 1211

2. Довгострокові зобов’язання 0 0

2. Поточні зобов’язання 2209 998 –1211

Баланс 998 998

Джерело: розраховано авторами

Таблиця 4
Прогнозний агрегований баланс ТОВ «Львівгаз збут» до і після реалізації заходів  

зі збільшення його пайового капіталу на 590 млн. грн. (млн. грн.)

Назви статей балансу
До реалізації  

запропонованих заходів
Після реалізації  

запропонованих заходів
Зміна

Актив

1. Необоротні активи 182

2. Оборотні активи 816

Баланс 998

Пасив

1. Власний капітал 0 590 590

2. Довгострокові зобов’язання 0 0

2. Поточні зобов’язання 998 408 ‑590

Баланс 998 998

Джерело: розраховано авторами

Література

1. Ганзюк С. М. Фінансова криза на підприємствах України // Молодий вчений. 2016. № 3(30). С. 49–52.

2. Гапак Н. М., Капштан С. А. Особливості визначення фінансової стійкості підприємств // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2014. № 42. С. 191–196.

3. Даніч В. М., Пархоменко Н. О. Визначення кризового стану підприємства // Маркетинг і менеджмент інно‑

вацій. 2013. № 4. С. 208–218.



28

// Економіка //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 10 (66), 2022

4. Денисюк О. Г., Дерев’янко О. Ю. Сутність, класифікація та причини виникнення криз у діяльності підпри‑

ємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2015. № 1. С. 80–87.

5. Долбнєва Д. В. Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи по запобіганню їх неплато‑

спроможності // Бізнес Інформ. 2015. № 10. С. 244–249.

6. Зверук Л. А., Давиденко Л. М. Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку // 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 1(2). С. 69–75.

7. Ковальчук Н. О., Павлюк А. О. Антикризовий фінансовий менеджмент як основа управління фінансами 

вітчизняних підприємств // Економіка і суспільство. 2016. № 3. С. 203–208.

8. Кривов’язюк І. В., Стрільчук Р. М. Діагностика кризового стану інноваційно активних машинобудівних 

підприємств на базі дискримінантної моделі // Актуальні проблеми економіки. 2016. № 7. С. 454–465.

9. Романович О. О., Свистун Л. А. Кризові явища у діяльності українських підприємств та методи їх діагнос‑

тики // Молодий вчений. 2017. № 11(51). С. 1295–1299.

10. Сак Т. В. Діагностика причин кризи машинобудівних підприємств України // Економіка і суспільство. 

2018. № 19. С. 604–611.

11. Чепка В. В., Матяш О. К. Фінансова стійкість підприємства: сутність та фактори впливу // Економіка і 

суспільство. 2017. № 12. С. 649–655.

12. Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk L. Assessment of the technological changes impact 

on the sustainability of state security system of Ukraine // Sustainability. 2018. Vol. 10 (4). P. 1186.

13. Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Zahoretska O., Kusiy M., Lesyk R., Lesyk L. Changes in Energy 

Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas 

in Ukrainian Economy // Energies. 2019. Vol. (12(24)). P. 4724.

References

1. Ghanzjuk S. M. Finansova kryza na pidpryjemstvakh Ukrajiny // Molodyj vchenyj. 2016. # 3(30). S. 49–52.

2. Ghapak N. M., Kapshtan S. A. Osoblyvosti vyznachennja finansovoji stijkosti pidpryjemstv // Naukovyj visnyk 

Uzhghorodsjkogho universytetu. Serija: Ekonomika. 2014. # 42. S. 191–196.

3. Danich V. M., Parkhomenko N. O. Vyznachennja kryzovogho stanu pidpryjemstva // Marketyngh i menedzh‑

ment innovacij. 2013. # 4. S. 208–218.

4. Denysjuk O. Gh., Derev’janko O. Ju. Sutnistj, klasyfikacija ta prychyny vynyknennja kryz u dijaljnosti pidpry‑

jemstv // Visnyk Zhytomyrsjkogho derzhavnogho tekhnologhichnogho universytetu. 2015. # 1. S. 80–87.

5. Dolbnjeva D. V. Suchasni tendenciji bankrutstva pidpryjemstv v Ukrajini ta zakhody po zapobighannju jikh 

neplatospromozhnosti // Biznes Inform. 2015. # 10. S. 244–249.

6. Zveruk L. A., Davydenko L. M. Antykryzove upravlinnja pidpryjemstvom v umovakh innovacijnogho rozvytku 

// Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka». 2017. #1(2). S. 69–75.

7. Kovaljchuk N. O., Pavljuk A. O. Antykryzovyj finansovyj menedzhment jak osnova upravlinnja finansamy 

vitchyznjanykh pidpryjemstv // Ekonomika i suspiljstvo. 2016. # 3. S. 203–208.

8. Kryvov’jazjuk I. V., Striljchuk R. M. Diaghnostyka kryzovogho stanu innovacijno aktyvnykh mashynobudivnykh 

pidpryjemstv na bazi dyskryminantnoji modeli // Aktualjni problemy ekonomiky. 2016. # 7. S. 454–465.

9. Romanovych O. O., Svystun L. A. Kryzovi javyshha u dijaljnosti ukrajinsjkykh pidpryjemstv ta metody jikh 

diaghnostyky // Molodyj vchenyj. 2017. # 11(51). S. 1295–1299.

10. Sak T. V. Diaghnostyka prychyn kryzy mashynobudivnykh pidpryjemstv Ukrajiny // Ekonomika i suspiljstvo. 

2018. # 19. S. 604–611.

11. Chepka V. V., Matjash O. K. Finansova stijkistj pidpryjemstva: sutnistj ta faktory vplyvu // Ekonomika i sus‑

piljstvo. 2017. # 12. S. 649–655.

12. Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk L. Assessment of the technological changes impact 

on the sustainability of state security system of Ukraine // Sustainability. 2018. Vol. 10 (4). P. 1186.

13. Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Zahoretska O., Kusiy M., Lesyk R., Lesyk L. Changes in Energy 

Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas 

in Ukrainian Economy // Energies. 2019. Vol. (12(24)). P. 4724.



29

// Economy //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 10 (66), 2022

УДК 330.34.01:330.341.1:658
Лесик Лілія Іванівна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій
Національний університет «Львівська політехніка»
Lesyk Lilia
PhD, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Business Economics and Investment
Lviv Polytechnic National University
ORCID: 0000‑0003‑1324‑9027

Ємельянов Олександр Юрійович
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіки підприємства та інвестицій
Національний університет «Львівська політехніка»
Yemelyanov Olexandr
Doctor of Economics, Professor, Professor of the
Department of Business Economics and Investment
Lviv Polytechnic National University
ORCID: 0000‑0002‑1743‑1646

Петрушка Тетяна Олексіївна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій
Національний університет «Львівська політехніка»
Petrushka Tetyana
PhD, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Business Economics and Investment
Lviv Polytechnic National University
ORCID: 0000‑0002‑2005‑5573

Боничишин Юрій Олегович
студент Інституту економіки і менеджменту
Національного університету «Львівська політехніка»
Bonychyshyn Yuri
Student of the Institute of Economics and Management
Lviv Polytechnic National University

DOI: 10.25313/2520‑2294‑2022‑10‑8364

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ:  
СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISES:  
ESSENCE, TYPES AND PECULIARITIES OF FORMATION



30

// Економіка //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 10 (66), 2022

Анотація. Однією з причин низького рівня ефективності господарської діяльності багатьох підприємств є відсут-
ність у них належного механізму пошуку резервів підвищення цього рівня. Одним з найбільш дієвих таких механізмів 
є оцінювання сукупного економічного потенціалу підприємств та його основних різновидів. Таке оцінювання дає змогу 
виявити усі головні невикористані підприємствами можливості щодо збільшення величини фінансово- економічних 
результатів їх функціонування. Водночас, як показує практика господарювання, менеджери та фахівці часто не при-
діляють необхідної уваги питанням оцінювання економічного потенціалу підприємств. З іншого боку, у сучасній науці 
проблема такого оцінювання ще не є остаточно вирішеною. Значною мірою це зумовлено тим, що теоретичні засади 
процесу визначення економічного потенціалу фірм на теперішній час не є остаточно сформованими і, отже, потребу-
ють подальшого розвитку та вдосконалення. Тому метою даної статті є вдосконалення теоретичних засад оцінювання 
економічного потенціалу підприємств на засадах уточнення його сутності, розвитку типології та з’ясування особливос-
тей формування цього потенціалу. Серед іншого, запропоновано ототожнювати економічний потенціал підприємства 
з сукупністю його ресурсів та компетенцій працівників (як наявних, так і таких, що можна набути додатково), які за 
певного стану зовнішнього середовища дають йому змогу досягнути найкращого кількісного рівня обраної цілі (цілей) 
діяльності. Виділено низку нових ознак групування видів економічного потенціалу підприємств, зокрема: за рівнем 
узагальненості цілей реалізації потенціалу підприємства, за наявністю у підприємства на даний момент часу необхідних 
обсягів ресурсів та компетенцій для досягнення поставлених цілей, за часом досягнення відповідних цілей діяльності 
підприємства тощо. Розроблено трирівневу модель формування наявного економічного потенціалу підприємств. Згідно 
з нею чинники, які визначають цей потенціал, поділяються на три групи: первинні чинники; вторинні чинники, кількісне 
оцінювання яких базується на інформації про первинні чинники; узагальнюючі чинники. При цьому кількісне оціню-
вання чинників третьої групи базується на використання інформації про первинні та вторинні чинники, які справляють 
вплив на наявний економічний потенціал підприємства, та застосуванні відповідних методів обробки такої інформації 
(зокрема, методів оптимізації).

Ключові слова: економічний потенціал, підприємство, фінансово- економічні результати, наявний потенціал підпри-
ємства, ціль діяльності підприємства, чинник формування потенціалу.

Summary. One of the reasons for the low level of economic efficiency of many enterprises is their lack of a proper mechanism 
for finding reserves to increase this level. One of the most effective mechanisms is the assessment of the aggregate economic 
potential of enterprises and its main varieties. Such an assessment makes it possible to identify all the main opportunities un-
used by enterprises to increase the value of the financial and economic results of their operation. At the same time, as business 
practice shows, managers and specialists often do not pay the necessary attention to the issue of assessing the economic po-
tential of enterprises. On the other hand, in modern research, the problem of such assessment has not yet been finally resolved. 
To a large extent, this is due to the fact that the theoretical foundations of the process of determining the economic potential of 
enterprises are currently not fully formed and, therefore, require further development and improvement. Therefore, the purpose 
of this paper is to improve the theoretical basis for assessing the economic potential of enterprises on the basis of clarifying 
its essence, developing a typology, and clarifying the peculiarities of the formation of this potential. Among other things, it is 
proposed to identify the economic potential of the enterprise with the totality of its resources and competencies of employees 
(both existing and those that can be acquired additionally), which, under a certain state of the external environment, enable it 
to achieve the best quantitative level of the chosen goal (goals) of activity. A number of new signs of grouping types of economic 
potential of enterprises are highlighted, in particular: according to the level of generalization of the goals of realizing the en-
terprise’s potential, according to the availability of the enterprise at the moment of time of the necessary volumes of resources 
and competences to achieve the set goals, according to the time of achievement of the corresponding goals of the enterprise’s 
activity, etc. A three- level model of the formation of the current economic potential of enterprises has been developed. According 
to it, the factors that determine this potential are divided into three groups: primary factors; secondary factors, the quantitative 
assessment of which is based on information about primary factors; generalizing factors. At the same time, the quantitative 
assessment of the factors of the third group is based on the use of information about primary and secondary factors that have 
an impact on the current economic potential of the enterprise, and the application of appropriate methods of processing such 
information (in particular, optimization methods).

Key words: economic potential, enterprise, financial and economic results, current potential of the enterprise, the purpose 
of the enterprise, the factor of potential formation.
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Постановка проблеми. Досягнення підприєм‑
ствами тактичних та стратегічних цілей ді‑

яльності потребує належного рівня організування 
планової роботи. Своєю чергою, якість планування 
господарської діяльності вирішальною мірою за‑
лежить від наявності у менеджерів та фахівців 
підприємств повного уявлення про наявні у них 
можливості щодо провадження цієї діяльності. 
Одержання такого уявлення відбувається у процесі 
оцінювання існуючого та перспективного рівня 
економічного потенціалу суб’єктів підприємни‑
цтва. Водночас, багато підприємств не приділя‑
ють достатньої уваги питанням такого оцінюван‑
ня, що не дає змоги повною мірою використати 
наявні на цих підприємствах резерви зростання 
фінансово‑ економічних результатів та покращення 
фінансового стану. Серед причин, які зумовлюють 
недостатньо активне використання підприємства‑
ми інструментарію оцінювання їх економічного 
потенціалу, необхідно відзначити незавершеність 
процесу формування теоретичних засад такого 
оцінювання. Зокрема, це стосується визначення 
сутності економічного потенціалу підприємств, 
виділення його видів та чинників утворення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання формування та оцінювання сукупного 
економічного потенціалу підприємств та його ок‑
ремих різновидів досліджувалися у значній кіль‑
кості наукових праць. Зокрема, вагомі результа‑
ти вирішення цих питань досягли такі науковці, 
як О. В. Ареф’єва [1], Д. М. Васильківський [2], 
О. В. Іваненко [3], Т. В. Калінеску [4], Л. А. Квят‑
ковська [7], О. Д. Кирилов [4], В. О. Кунцевич [5], 
Н. А. Мамонтова [6], О. І. Маслак [7], Ю. А. Рома‑
новська [4], Т. В. Харчук [1], Н. Я. Шкроміда [8] 
та ін. Цими вченими встановлено закономірності 
формування різних видів економічного потенціалу 
суб’єкта господарювання, розроблено індикатори 
та методи їх оцінювання, виділено головні напря‑
ми реалізації економічних можливостей підпри‑
ємств. Водночас, питання трактування сутності, 
виокремлення видів та чинників формування еко‑
номічного потенціалу компаній ще не є остаточно 
вирішеними. Зважаючи на актуальність цих пи‑
тань, існує потреба у їх подальшому дослідженні.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
вдосконалення теоретичних засад оцінювання еко‑
номічного потенціалу підприємств на засадах уточ‑
нення його сутності, розвитку типології та з’ясу‑
вання особливостей формування цього потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Недоліком наве‑
дених у науковій літературі підходів до тракту‑
вання поняття «економічний потенціал підпри‑

ємства» є те, що вони не акцентують достатньої 
уваги на певному рівні цілей та завдань, досяг‑
нення якого забезпечується реалізацією наявного 
або перспективного потенціалу компанії. Проте 
у процесі формування планів діяльності підпри‑
ємства його цілі, як правило, мають кількісне 
наповнення (наприклад, досягнення деякої вели‑
чини доходу, чистого прибутку, ринкової вартості 
акцій тощо). Також слід відзначити, що, посту‑
пово підвищуючи планку очікуваних результатів 
діяльності підприємства, завжди можна дійти до 
такого їх рівня, за якого подальше нарощуван‑
ня планових завдань перестає бути реалістичним. 
Зважаючи на це, можливо здійснити перехід від 
поняття економічного потенціалу підприємства 
відносно запланованого рівня певної цілі його ді‑
яльності до поняття економічного потенціалу під‑
приємства відносно певної цілі, не прив’язуючись 
до певного ступеня її досягнення.

Необхідно також відмітити важливу роль, яку 
відіграє зовнішнє середовище підприємства від‑
носно його можливостей реалізувати свій еконо‑
мічний потенціал [9; 10]. Дійсно, навіть за наяв‑
ності певних обсягів ресурсів та компетенцій така 
реалізація не буде забезпечувати підприємству 
одержання необхідних фінансово‑ економічних ре‑
зультатів, якщо потреби споживачів у його про‑
дукції є низькими або якщо підприємство не є 
достатньо конкурентоспроможним.

Враховуючи викладене, під економічним потен‑
ціалом підприємства за певною ціллю (цілями) ді‑
яльності (наприклад, щодо отримання фінансових 
результатів за її напрямами) доцільно розуміти су‑
купність його ресурсів та компетенцій працівників 
(як наявних, так і таких, що можна набути додат‑
ково), які за певного стану зовнішнього середовища 
дають підприємству змогу досягнути найкращого 
кількісного рівня обраної цілі (цілей) діяльності.

У процесі формування економічного потенціалу 
підприємств потрібно враховувати наявність різ‑
них його видів. Загалом, доцільно виділити такі 
види цього потенціалу (рис. 1):
1) за рівнем узагальненості цілей реалізації потен‑

ціалу: сукупний економічний потенціал, який 
являє собою сукупність усіх ресурсів та компе‑
тенцій працівників підприємства, які дозволя‑
ють йому забезпечити досягнення найкращого 
для даного підприємства рівня основної цілі його 
діяльності (такою ціллю для більшості компа‑
ній виступає максимум прибутку або ринкової 
вартості); частковий економічний потенціал 
підприємства, реалізація якого дозволяє досяг‑
ти певну часткову ціль діяльності; потенціал 
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Рис. 1. Типологія економічного потенціалу підприємства
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забезпечення досягнення цілей підприємства, 
реалізація якого сприятиме такому досягненню;

2) за наявністю у підприємства на даний момент 
часу необхідних обсягів ресурсів та компетен‑

цій для досягнення поставлених цілей: існую‑
чий економічний потенціал, який визначається 
наявними на теперішній час на підприємстві 
обсягами ресурсів та компетенцій; стратегічний 
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економічний потенціал, який визначається як 
наявними на теперішній час на підприємстві 
обсягами ресурсів та компетенцій, так і тими 
їх обсягами, які підприємство може набути до‑
датково у подальшому;

3) за часом досягнення відповідних цілей діяльності 
підприємства: короткостроковий економічний 
потенціал, що дозволяє досягти найкращого рівня 
короткострокових цілей підприємства; середньо‑
строковий економічний потенціал, що дозволяє 
досягти найкращого рівня середньострокових 
цілей підприємства (термін досягнення яких скла‑
дає від одного до трьох років); довгостроковий 
економічний потенціал, що дозволяє досягти най‑
кращого рівня довгострокових цілей підприємства 
(термін досягнення яких перевищує три роки);

4) за ступенем фактичної реалізації економічного 
потенціалу: реалізований економічний потен‑
ціал, який являє частину того чи іншого виду 
потенціалу, що знайшов (або знаходить) втілен‑
ня у досягненні тих чи інших цілей діяльно‑
сті підприємства; нереалізований економічний 
потенціал, який являє частину того чи іншого 
виду потенціалу, ще не задіяний на теперішній 
час у досягненні тих чи інших цілей діяльності;

5) залежно від одиниць виміру показників, які 
характеризують потенціал: натуральний, уза‑
гальнюючий показник якого вимірюється 
у натуральних одиницях виміру; вартісний, 
узагальнюючий показник якого вимірюється 
у вартісних одиницях виміру;

6) залежно від характеру вхідної інформації для 
оцінювання потенціалу: поточний, що оцінюється 
на підставі поточних значень параметрів вну‑
трішнього та зовнішнього середовища підприєм‑
ства (тобто припускається, що теперішній рівень 
чинників, які визначають величину економічних 
можливостей підприємства, залишиться незмін‑
ним впродовж періоду, за який здійснюється її 
оцінювання); прогнозний, який оцінюється на 
підставі прогнозних значень параметрів внутріш‑
нього та зовнішнього середовища підприємства;

7) за відношенням до зовнішнього середовища 
підприємства: ендогенний (внутрішній) еко‑
номічний потенціал, який визначається лише 
внутрішніми можливостями підприємства щодо 
досягнення найкращого рівня певної цілі (при‑
кладом цього виду потенціалу є виробничий 
потенціал підприємств); екзогенний (зовнішній) 
економічний потенціал, який залежить також 
і від зовнішнього середовища підприємства 
(прикладом цього виду потенціалу є збутовий 
потенціал підприємств).

Загалом, процес формування будь‑якого виду 
економічного потенціалу підприємства повинен 
передбачати здійснення певних управлінських 
впливів на чинники, які забезпечують таке форму‑
вання. Для того, щоб описати взаємозв’язки між 
окремими чинниками у процесі формування існу‑
ючого економічного потенціалу підприємства до‑
цільно застосувати трирівневу модель такого фор‑
мування, згідно якої усі чинники, що визначають 
рівень цього потенціалу, поділяють на такі групи 
(рис. 2): первинні чинники, кількісне оцінюван‑
ня яких базується на первинній інформації, що 
характеризує внутрішнє та зовнішнє середовища 
підприємства; вторинні чинники, кількісне оціню‑
вання яких базується на інформації про первинні 
чинники, що визначають теперішній рівень еко‑
номічного потенціалу підприємства; узагальнюючі 
чинники, кількісне оцінювання яких базується на 
використанні інформації про первинні та вторин‑
ні чинники, які справляють вплив на теперішній 
рівень економічного потенціалу підприємства, та 
на застосуванні відповідних методів обробки такої 
інформації (зокрема, оптимізаційних методів, що 
передбачають знаходження найкращих значень 
параметрів діяльності підприємства з урахуван‑
ням обмежень щодо можливостей їх досягнення).

До узагальнюючих чинників варто, насампе‑
ред, віднести: оптимальні обсяги та структуру 
асортименту продукції підприємства; оптимальні 
параметри матеріального постачання (обсяги та 
терміни поставок матеріалів); оптимальні обся‑
ги виробничих ресурсів, які беруть безпосередню 
участь у виготовленні продукції на підприємстві; 
оптимальні обсяги виробничих ресурсів, які бе‑
руть опосередковану участь у виготовленні про‑
дукції на підприємстві; оптимальні параметри 
збутової діяльності підприємства (обсяги реклами 
продукції, інших способів стимулювання її збуту, 
найкращі канали збуту тощо).

Таким чином, запропонований ієрархічний 
підхід до групування чинників, що впливають на 
наявний рівень економічного потенціалу підпри‑
ємства, дозволяє поглибити уявлення про зако‑
номірності формування цього потенціалу та, від‑
повідно, підвищити точність та обґрунтованість 
результатів його оцінювання.

Висновки та перспективи подальших розвідок. 
Економічний потенціал підприємства доцільно 
ототожнювати з сукупністю його ресурсів та ком‑
петенцій працівників (як наявних, так і таких, 
що можна набути додатково), які за певного стану 
зовнішнього середовища дають підприємству змогу 
досягнути найкращого кількісного рівня обраної 
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Рис. 2. Ієрархія чинників, які впливають на наявний рівень економічного потенціалу підприємств
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у виготовленні продукції на підприємстві; оптимальні параметри збутової 

діяльності підприємства (обсяги реклами продукції, інших способів 

стимулювання її збуту, найкращі канали збуту тощо). 
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цілі (цілей) діяльності. При цьому варто виділити 
низку нових ознак групування видів економічного 
потенціалу підприємств, зокрема: за рівнем уза‑
гальненості цілей реалізації потенціалу підприєм‑
ства, за наявністю у підприємства на даний момент 

часу необхідних обсягів ресурсів та компетенцій 
для досягнення поставлених цілей, за часом досяг‑
нення відповідних цілей діяльності підприємства 
тощо. Дослідження закономірностей формування 
наявного економічного потенціалу підприємства 
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може бути виконано з використанням запропонова‑
ної трирівневої моделі такого формування. Згідно 
з нею чинники, які визначають цей потенціал, по‑
діляють на три групи: первинні чинники; вторинні 
чинники, кількісне оцінювання яких базується на 
інформації про первинні чинники; узагальнюючі 
чинники. При цьому кількісне оцінювання чин‑
ників третьої групи базується на використання ін‑

формації про первинні та вторинні чинники, які 
справляють вплив на наявний економічний потен‑
ціал підприємства, та застосуванні відповідних ме‑
тодів обробки такої інформації (зокрема, методів 
оптимізації). Подальші дослідження повинні бути 
спрямовані, зокрема, на подальшу деталізацію іє‑
рархії чинників формування сукупного економіч‑
ного потенціалу суб’єктів господарювання.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ОБОРОТНИМИ ТА НЕОБОРОТНИМИ  

АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

ORGANIZATION OF THE PROCESS OF EFFICIENT  
MANAGEMENT OF CURRENT AND NON-CURRENT  

ASSETS OF THE ENTERPRISE

Анотація. Стаття присвячена аналізу оборотних та необоротних активів як невід’ємної частини діяльності підприєм-
ства, вплив наявності, составу, якості активів та вплив ефективного управління активами на результативність підприєм-
ства. Будівлі, обладнання, сировина, кошти, цінні папери, транспортні засоби, патенти, ліцензії, програмні продукти та 
інші цінності — все це активи підприємства. Доведено, що ефективне управління активами підприємства необхідне для 
структуризації, контролю та використання активів з уникненням зайвих залишків, збоїв на виробництві та небажаних 
витрат. Тим самим застосування ефективного управління оборотними та необоротними активами допомагає вирішити 
низку функціональних проблем, підвищує конкурентоспроможність та рівень адаптованості на ринку та гарантує високу 
ефективність використання активів і своєчасне їх оновлення. Розглянуто основні підходи до визначення поняття оборот-
них та необоротних активів, та управління активами. Було виділено різницю між підходами до управління оборотних та 
необоротних активів. Сформовано перелік задач які стоять перед ефективним управлінням активами, виділено основні 
принципи ефективного управління та почергові етапи організації цього процесу. Наведено аналіз особливостей впро-
ваджування управління активами для оборотних та необоротних активів в залежності від особливостей та структури, 
а також продемонстровано важливість оптимізації, підвищення оборотності та мінімізація витрат активів, як одними з 
обов’язкових завдань в системі управління активами. За результатом проведеного дослідження підтверджено необхід-
ність удосконалення та впровадження ефективного управління оборотними та необоротними активами та залежність 
дохідності підприємства від їх успішної експлуатації. Також підтверджено роль необхідності нарощування необоротних 
активів та мінімізації втрат оборотних активів в системі управління активами.

Ключові слова: активи, управління активами підприємства, необоротні активи, оборотні активи, ліквідність активів, 
оптимізація активів, мінімізація витрат.
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Summary. The article is devoted to the analysis of current and non-current assets as an invisible part of business activities, in-
fluencing visibility, composition, quality of assets and the impact of effective asset management on the effectiveness of business. 
Budіvlі, obladnannya, syrovina, koshti, tsіnі paper, transport zabі, patents, licences, software products and other values — all 
business activities. It has been shown that the effective management of business assets is necessary for structurization, control 
of and recovery of assets for the exclusion of foreign surpluses, failures in the production and non-purchasing arrears. By itself, 
the establishment of effective management of current assets and non-current assets helps to overcome low functional problems, 
promotes competitiveness and adaptability to the market and guarantees high efficiency of asset management and regular re-
newal. The main approaches to the definition of the understanding of negotiable and non-current assets, and asset management 
have been reviewed. It was seen the difference between incomes to the management of current and non-current assets. A number 
of tasks have been formulated to face effective asset management, the main principles of effective management and the steps 
of organizing the process have been seen. An analysis of the features in the management of assets for current and non-current 
assets in the fallow in terms of features and structures was carried out, as well as the importance of optimizing, increasing the 
turnover and minimizing the cost of assets, as one of the key tasks in the asset management system, was demonstrated. As a 
result of the investigation carried out, it was confirmed the need to improve and implement the effective management of current 
and non-current assets and the reliability of business profitability in the form of successful operation. The role of the need to 
increase non-current assets and minimize the costs of current assets in the asset management system was also confirmed.

Key words: assets, management of business assets, non-current assets, current assets, liquidity of assets, optimization of 
assets, minimization of losses.

Постановка проблеми. Проблема, що виникає 
на шляху ефективнішого управління актива‑

ми, полягає в одноманітності підходів науковців, 
через що до недосконалостей системи управління 
не приділяється достатньо уваги. Також відсутність 
новітніх поглядів та розвитку наукових підходів 
робить процес розвитку комплексного управління 
активами повільнішим, особливо в умовах неста‑
більного економічного середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви‑
вченням питання необхідності управління акти‑
вами та варіантами організації процесу займа‑
лися такі українські науковці, як І. М. Бойчик 
[3, 4], М. В. Володькіна [6], І. О. Школьник [14], 
В. М. Івахненко [9], А. М. Поддєрьогін [12]. Серед 
зарубіжних вчених в своїх роботах управління ак‑
тивами досліджували І. А. Бланк [2], Дж. К. Ван 
Хорн [5].

Формулювання цілей статті. Мета статті по‑
лягає в дослідження теоретичних та практичних 
аспектів управління активами та у виявленні пер‑
спектив ефективнішого використання активів під‑
приємством в сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу. Активи є одним 
із основних засобів підприємства, достатня забез‑
печеність активами та грамотне використання є 
одним із факторів підвищення ефективності діяль‑
ності підприємства. Як зазначено в Національно‑
му положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», акти‑
ви — ресурси, контрольовані підприємством у ре‑
зультаті минулих подій, використання яких, як 
очікується, призведе до надходження економічних 

вигод у майбутньому [11]. Так як активи є не‑
від’ємною частиною виробництва, без них немож‑
лива його життєдіяльність та виконання постав‑
лених цілей виробництва. Але, недостатня увага 
до управління активами може призвести не тільки 
до посереднього результату, а й до зайвих витрат.

До необоротних активів включаються засоби 
праці, які споживаються в процесі використання 
не одноразово, а протягом тривалого періоду, та 
зобов’язання до отримання не раніше ніж через 
12 місяців. Оборотні активи, на ряду з засоба‑
ми праці та робочою силою, є одним з основних 
компонентів продуктивних сил та являють собою 
грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені 
у використанні, а також інші активи підприєм‑
ства, призначені для реалізації або споживання.

Для того щоб зрозуміти, що є якісною органі‑
зацією процесу управління активами початку ви‑
значимося з визначенням. У пункті 8.1 стандарту 
ISO 55001:20141 сказано: «Організація має плану‑
вати, впроваджувати та керувати процесами, не‑
обхідними для відповідності вимогам…» [8]. Далі 
у пункті йдеться про визначення, впровадження 
та моніторинг процесів, обробку/моніторинг ри‑
зиків, стандарт не диктує певні процеси. Але дає 
зрозуміти, що управління включає в себе широ‑
кий спектр дій від аналізу використання активів 
в попередні роки та розподілу активів до контро‑
лю і подальшого планування їх використання та 
нарощування.

Для ефективніших результатів треба розгляда‑
ти та розробляти систему управління оборотними 
та необоротними активами разом.
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Мета управління та фінансового менеджменту 
в галузі управління необоротними активами — 
забезпечити своєчасне оновлення та підвищення 
ефективності використання операційних необорот‑
них активів.

Управління оборотними активами спрямоване 
забезпечення безперервності поточної діяльності 
підприємства. Проблема вдосконалення викори‑
стання оборотних коштів стала ще більш акту‑
альною в умовах формування сучасних ринкових 
відносин. Інтереси підприємств у реальних еконо‑
мічних умовах потребують повної відповідальності 
за результати своєї виробничо‑ фінансової діяльно‑
сті. Внаслідок того, що фінансове становище під‑
приємств перебуває у прямій залежності від стану 
оборотних коштів та передбачає співвідношення 
витрат з результатами господарської діяльності, 
а також відшкодування витрат власними кошта‑
ми, підприємства зацікавлені у раціональній ор‑
ганізації оборотних коштів — організацій їх руху 
з мінімально можливою сумою для отримання 
найбільшого економічного ефекту [1].

Оборотні та необоротні активи повинні викону‑
вати конкретні задачі для досягнення ефективної 
експлуатації та максимальної корисності.

Управління оборотними активами підприєм‑
ства — завдання непросте, особливо з урахуван‑
ням, що до оборотних активів відносять як ма‑
теріальні, так і нематеріальні активи. Але для 
максимізації корисності повинні бути враховані 
всі фактори які можуть вплинути на процес управ‑
ління та використання оборотних активів [14].

Склад та структура оборотних активів мають 
бути оптимальними для підприємства, при цьому 
має враховуватися не лише поточна ситуація, а й 
заплановані зміни, також потреба в оборотних ак‑
тивах має бути визначена досить точно: недолік 
призведе до зупинки виробництва, а надлишок — 
до зниження показників оборотності та ефектив‑
ності використання. Всі ці нюанси важливі для 
ефективності управління та контролю, а також 
для підвищення ліквідності оборотних активів 
і забезпеченні безперервного процесу виробництва.

Управління ліквідними активами є досить склад‑
ним і клопітким процесом. Це зумовлено, по‑перше, 
складною структурою оборотних активів підприєм‑
ства, по‑друге, їх визначальною роллю в забезпечен‑
ні господарської діяльності, по‑третє, високим сту‑
пенем трансформації, який залежить від ліквідності 
та господарської діяльності підприємства.

Рис. 1. Завдання ефективного управління активами підприємства

Джерело: розроблено на основі [10; 13; 14]
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Натомість забезпечення ліквідності та плато‑
спроможності потребує ліквідності поточних акти‑
вів, і вона повинна бути достатньою для підтрим‑
ки платоспроможності бізнесу на основі поточних 
фінансових зобов’язань. Це завдання управління 
вирішується шляхом постійного контролю розміру 
ліквідних активів у вигляді повністю ліквідних 
грошей, а також забезпечення відповідної частини 
високоліквідних активів у вигляді ліквідних фі‑
нансових вкладень та інших активів, які можуть 
бути швидко конвертовані в готівку. якщо необ‑
хідно. Використання активів у найбільш ефектив‑
них та прибуткових напрямках діяльності підви‑
щує їхню рентабельність. Якщо вид діяльності не 
приносить доходу, або його рівень недостатньо ви‑
сокий, необхідно вжити заходів щодо покращення 
ситуації, або ліквідувати його. Активи потрібно 
використовувати там, де вони приносять зиск 
компанії. Якщо використовувати їх у збитковій 
діяльності, їхня рентабельність буде низька. За‑
безпечення ліквідності та платоспроможності до‑
сягається шляхом поєднання у складі різних за 
ліквідністю активів. Наприклад, наявність вели‑
кого обсягу високоліквідних активів не приносить 
додаткового прибутку, вони також втрачають вар‑
тості під впливом інфляції. Однак вони забезпечу‑
ють високий рівень платоспроможності компанії.

Забезпечення потреби та достатності активів 
для здійснення виробничої діяльності також одне 
з основних завдань управління активами. Для 
функціонування підприємства потрібні цех, об‑
ладнання, сировина та матеріали, і навіть кошти 
на оплату першочергових витрат. Нестача майна 
та коштів не дозволяє вести виробництво у за‑
планованих обсягах. Якщо власного капіталу не 
вистачає, варто задуматися про пошук та залу‑
чення додаткових, позикових джерел капіталу на 
формування активів.

Оптимізація обсягу, та використання активів 
здійснюється в трьох напрямках — забезпечення 
виробничого циклу з допомогою управління пото‑
ками активів; забезпечення необхідної кількості 
активів задля забезпечення безперервної діяль‑
ності; мінімізація шлюбу та втрат сировини та 
відходів за результатами та в ході виробництва. 
Простоювання у виробництві означають збитки та 
недоотримані доходи.

Оптимізувати структуру активів необхідно — 
щодо оптимального співвідношення різних їх ви‑
дів дається оцінка ліквідності підприємства, ви‑
значаються шляхи її підвищення та поліпшення 
господарську діяльність.

Сам процес займає три етапи:

1. Аналізується склад необоротних активів. 
Визначається частина активних активів, що най‑
більш використовуються в операційній діяльності, 
і пасивних активів.

2. Розраховується оптимальне співвідношення 
активних та пасивних необоротних активів. На 
цьому етапі неправильно вважати, що пасивні 
необоротні активи необхідно мінімізувати. До їх 
складу входять будівлі, споруди, дороге обладнан‑
ня — без них не можливий ефективний і безпере‑
бійний виробничий цикл.

3. Оптимізація оборотних активів. Також до‑
тримуємося балансу між високоліквідними кош‑
тами, дебіторською заборгованістю та наявністю 
сировини та матеріалів на складах. Необхідно зва‑
жати на особливості основного виду економічної 
діяльності, фактори виробничого циклу, а також 
ліквідність різних видів оборотних активів.

При цьому при управлінні активами не треба за‑
бувати, що потрібно підтримувати баланс та комп‑
лексно оцінювати позитивні та негативні сторони 
оборотних та необоротних активів для ясності фак‑
тичної ситуації та результатів [1]. Можемо зробити 
висновок, що управління активами представляє си‑
стему методів та принципів управління майном ком‑
панії, а також сам процес прийняття управлінських 
рішень щодо таких активів. Головна стратегічна 
мета цього процесу — збільшити величину активів 
підприємства, підвищити вартість бізнесу загалом.

Щоб правильно організувати та структурувати 
процес управління активами та їх оптимізації, по‑
трібно врахувати такі фактори:

1. Сукупність активів компанії формується 
з урахуванням її стратегії розвитку, можливих 
перспектив, економічних особливостей ринку та 
регіонального сегмента. Відсутність протиріч із 
цілями створення самої організації це основний 
пріоритет. Наприклад, податківцям може здати‑
ся дивним, що більшу частку активів компанії 
металургійного сектора становлять короткостро‑
кові фінансові вкладення за відсутності об’єктів 
основних засобів.

2. Сукупність активів формується в такий спо‑
сіб, щоб забезпечити виробництво, при тому вра‑
ховується відповідність структурі підприємства. 
У ході діяльності склад активів повинен зазнава‑
ти деяких змін, підлаштовуючись під асортимент 
продукції, що випускається. Наприклад, якщо ко‑
ндитерська компанія почала виробництво чізкей‑
ків, необхідно придбати піч та морозильну камеру 
для зберігання продуктів.

3. Розумний вибір активів. Купувати активи 
необхідно з урахуванням максимально можли‑
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вої   вигоди від їх використання. Низька вартість 
обладнання у постачальника може свідчити про 
погану якість, невеликий термін використання, 
швидке старіння. Занадто дороге обладнання 
здебільшого має на увазі необдумані витрати на 
їх придбання без можливості суттєво збільшити 
прибуток від використання такого активу. Баланс 
ціни та очікуваних вигод — ось головний принцип 
вибору активу до придбання.

4. Баланс у складі активів, виходячи з ліквід‑
ності. Варто відзначити, що дотриматися цього 
принципу буває складно — потрібно проаналізу‑
вати наявне майно, скласти перелік активів, які 
мають у перспективі забезпечити досягнення клю‑
чових показників діяльності. І прагнути приве‑
сти фактичну наявність активів до запланованого. 
У складі активів будь‑якої компанії повинні бути 
як високоліквідні активи (гроші на рахунках), 
щоб своєчасно розраховуватися за своїми зобов’я‑
заннями, так і низьколіквідні активи (наприклад, 
кошти у вигляді будівель, обладнання), які забез‑
печують виробничий цикл. А ось у яких пропор‑
ціях — це завдання для керівника.

5. Взаємозамінність — формувати сукупність 
активів необхідно з урахуванням їхньої можли‑
вої   взаємозамінності. Наприклад, один верстат 
вийшов із ладу. В наявності повинні бути запасні 
частини для ремонту або обладнання, здатне взя‑
ти на себе функції верстата в ремонті. Тільки так 
можна забезпечити безперервність виробництва. 
Якщо активи не взаємозамінні, тоді існує ризик 
простою, особливо, якщо в компанії тільки акти‑
ви, які використовуються тривалий час або немає 
оновлення.

Виходячи з великої кількості варіантів шляхів 
підвищення ефективності експлуатації активів, та 
нюансів які можуть виникати на підприємстві, то 
не всі фактори можуть бути пропрацьовані та не 
всі завдання виконані. Тому система управління 
підбирається індивідуально враховуючи особли‑
вості підприємства. Для оцінки ефективності збу‑
дованої системи управління треба проаналізувати 
чи всі нюанси враховуються та чи ефективно роз‑
поділяються та використовуються наявні у ком‑
панії активи використовуючи горизонтальний, 
вертикальний та порівняльний аналіз.

При використанні горизонтального аналізу оці‑
нюється зміна величини активів у поступовій ди‑
наміці кілька періодів, темпи зростання вартості 
активів за видами. Джерелом даних є регістри 
бухгалтерського обліку за рахунками. Аналіз доз‑
воляє виявити напрями та причину зміни вели‑

чини активів. Результати використовуються для 
прогнозування подальших змін та при стратегіч‑
ному плануванні ключових показників.

Вертикальний аналіз — метод аналізу, де оці‑
нюється структура активів з розрахунку питомої 
ваги кожного виду у всій сукупності. Здійсню‑
ється по підприємству загалом, по структурним 
підрозділам. Результати вертикального аналізу 
використовуються для:
 – оцінки ефективності використання активів ви‑
ходячи із видів діяльності;

 – оцінки ефективності використання активів по 
підприємству та відокремлено по підрозділах;

 – аналізу оборотності активів, і навіть визначення 
ключових показників ефективності діяльності.
Порівняльний аналіз використовується для по‑

рівняння даних компанії зі середньогалузевими 
значеннями, а також зі значеннями по галузі. Ре‑
зультати дають уявлення конкурентоспроможно‑
сті підприємства міста і виявляють резерви збіль‑
шення груп необхідних активів.

Для оцінки ефективності управління активами 
економісти використовують показники оборотно‑
сті активів. Вони є індикаторами ділової актив‑
ності підприємства. Вихідними даними для розра‑
хунку служать відомості про виручку організації 
за період, а також про середньорічну величину 
активів підприємства в цілому або за окремими 
видами. Відомості про виручку беруться зі звіту 
про фінансові результати, величину активів — 
з бухгалтерського балансу. Нормативні значення 
зазвичай відсутні, оскільки залежать від галузе‑
вих особливостей виробництва.

Про прибутковість компанії прийнято судити 
за показниками рентабельності. Загалом, рента‑
бельність активів розраховують, як ставлення 
чистий прибуток до середньорічний величині ак‑
тивів загалом, чи з окремим видам. Результати 
показують, який прибуток приносить кожен вкла‑
дений карбованець на активи підприємства.

Висновки. Таким чином, враховуючи особли‑
вості зовнішніх умов ринку, особливості структури 
та діяльності підприємства можна скласти систему 
управління активами, яка могла би забезпечити 
безперервне та своєчасне оновлення, постійний 
аналіз, створення умов та забезпечення високої 
ефективності використання, мінімізації витрат та 
грамотну оптимізацію обсягу, структури та рента‑
бельності необоротних та оборотних активів. Тоб‑
то ефективне управління активами може напряму 
вплинути на прибутковість підприємства або опти‑
мізувати процеси задля зменшення витрат.
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МЕЖІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ  
ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ СИСТЕМ

LIMITS OF POLITICAL POWER IN THE CONDITIONS  
OF ECONOMIC TRANSFORMATION IN POST-SOCIALIST SYSTEMS

Анотація. Акцентовано увагу на межах політичної влади у розрізі економічної трансформації постсоціалістичних країн. 
Вказано, що питання меж політичної влади залишається актуальним і має вивчатися науковцями і на сьогоднішній день. 
Досліджено зміст меж політичної влади в Україні, а також інших постсоціалістичних країнах. Проведено дослідження 
меж політичної влади із використанням історичного та компаративістського методу. Розглянуто сутність і зміст катего-
рій «політична влада» та «трансформація», а також виникнення меж політичної влади у зв’язку із трансформаційними 
процесами, що відбувалися в постсоціалістичних системах.

Визначено взаємодію, взаємозв’язок та взаємозалежність між економічною трансформацією та межами політичної 
влади, в умовах яких вона відбувається. Результати дослідження засвідчують наявність негативних ефектів, що виникли 
під час реформ на перших етапах постсоціалістичної трансформації та впливають на межі політичної влади і пошук ефек-
тивної політики, яка б обмежувала її роль в економічних процесах. Наголошено, що вплив політичної влади мав істотне 
значення на розвиток трансформаційних процесів в Україні.

На основі функцій політичної влади та параметрів її меж у системі розглянуті основні характеристики її впливу на 
економічну трансформацію, а також відмінності між Україною та іншими постсоціалістичними країнами. Вказані супе-
речності, які виникли внаслідок змін пріоритетів та функцій політичної влади, а також те, яким чином це вплинуло на 
розвиток процесу постсоціалістичної трансформації.

Визначено роль і значення меж політичної влади в умовах постсоціалістичної трансформації. Сформульовано цільові 
пріоритети розвитку політичної влади, яка повинна включати соціальну оптимізацію, згладження наслідків реформ, 
публічний та самоконтроль. Зроблено висновки щодо необхідності змін функцій влади, виходячи із поточного стану 
економічної системи України та продовження процесу постсоціалістичної трансформації.

Kлючові слова: політична влада, економічна трансформація, постсоціалістична система.

Summary. Attention is focused on the limits of political power in the context of the economic transformation in post-so-
cialist countries. It is indicated that the question of political power’s limits remains relevant and should be studied by scientists 
even today. The content political power’s boundaries in Ukraine, as well as other post-socialist countries, has been studied. The 
research of political power’s limits was carried out using the historical and comparative methods. The essence and content in 
such categories as «political power» and «transformation» are considered, as well as the emergence of political power’s limits 
in connection with the transformational processes that took place in post-socialist systems.

The interaction, relationship and interdependence between the economic transformation and limits of political power are 
determined. The results of the study testify the presence of negative effects that arose during the reforms at the first stages of 
the post-socialist transformation and affected limits of political power and search for an effective policy that would limit its role 
in economic processes. It was emphasized that the influence of political power had a significant impact on the development of 
transformational processes in Ukraine.
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Based on functions of political power and parameters of its limits in the system, the main characteristics of its influence on 
economic transformation, as well as differences between Ukraine and other post-socialist countries, are considered. Contradic-
tions that arose as a result of changes in priorities and functions of political power are indicated, as well as how it is affected 
on development of the process of post-socialist transformation.

The role and significance of political power’s limits in conditions of post-socialist transformation are determined. Target pri-
orities for development of political power are formulated, which should include social optimization, smoothing consequences of 
reforms, public and self-control. Conclusions are made regarding the need to change functions of power, based on the current 
state of the Ukraine’s economic system and the continuation of post-socialist transformation process.

Key words: political power, economic transformation, post-socialist system.

Постановка проблеми. Друга половина ХХ сто‑
річчя у працях західних науковців ознамену‑

валася боротьбою двох ідеологічно різних концеп‑
цій: капіталізму та соціалізму. Боротьба між цими 
ідеологіями мала геополітичний характер, а мета 
двох блоків (соціалістичного та капіталістичного) 
полягала в тому, щоб одержати перемогу один 
над одним. Капіталізм, протистояв соціалізму із 
зауваженнями щодо його економічної ірраціональ‑
ності та неефективності у зв’язку із руйнуванням 
інституційних та духовних основ «хорошої еко‑
номіки». Більше того: соціалізм, згідно поглядів 
його критиків, виступав повною протилежністю не 
лише економіці, але й політичній свободі.

З тих же часів на перший план вийшло питання 
меж політичної влади. Очевидно, що в умовах дер‑
жавної монополії на встановлення директив та пла‑
нів в економічній сфері, політична влада увібрала 
у себе значно ширший спектр завдань та функцій, 
аніж вплив, який спостерігався у західних країнах 
з існуючою капіталістичною системою. У підсумку 
боротьба між ідеологічними концепціями закін‑
чилася перемогою капіталізму: з кінця 80‑х років 
ХХ сторіччя почав спостерігатися занепад соціаліс‑
тичних режимів. Відповідно, уряди цих країн по‑
ставили перед собою мету реформувати економіку, 
хоча відповідні зміни почали спостерігатися вже 
із зламом старої соціалістичної системи. Побудова 
ринкової (капіталістичної) системи у реаліях по‑
стсоціалістичних країн виглядала закономірним 
кроком у їхньому подальшому розвитку.

Аналіз досліджень і публікацій. Визначенням 
меж політичної влади в умовах процесу економіч‑
ної трансформації в постсоціалістичних країнах 
займалися багато вітчизняних та іноземних еко‑
номістів. Аналіз меж політичної влади в умовах 
трансформації економічних систем, ролі та функ‑
цій, які вони мали виконувати, а також їхнього 
впливу на соціальну сферу здійснювали такі вче‑
ні, як Я. Корнаї [2], Д. Белл [5], В. Баумоль [10], 
а також В. Геєць [1], М. Галабурда [7], М. Козло‑
вець [9] та багато інших.

Формулювання цілей статті. На основі викла‑
деного можна сформулювати завдання досліджен‑
ня: опис, визначення сутності економічної тран‑
сформації та формулювання меж політичної влади 
за відповідних умов, ролі та функції політичної 
сфери на трансформаційний процес. Окрім цього, 
слід виокремити наступні напрями роботи: аналіз 
особливостей меж політичної влади в Україні, по‑
рівняння ролі та функції державного сектору в ін‑
ших постсоціалістичних системах із врахуванням 
особливостей їхнього розвитку, вплив влади на 
соціальну сферу, а також визначення подальшого 
вектору руху української економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко‑
номічна трансформація містить в собі два взає‑
мозалежних процеси, які діють окремо один від 
одного. Перший процес має інституціональний 
характер — впровадження таких умов у середо‑
вище певної країни, яке б сприяло проведенню 
структурних змін, які впливають на рівень тран‑
сакційних витрат. У той час, як другий процес 
пов’язаний саме із структурними змінами на мі‑
кроекономічному рівні, які сприяють ефективно‑
му розвитку всередині секторів та галузей еко‑
номіки, підвищують їх конкурентоспроможність.

Процес економічної трансформації у постсоціа‑
лістичних країнах було розпочато у зв’язку із гли‑
бокою кризою системи господарювання наприкінці 
ХХ сторіччя. Причини кризи соціалістичної систе‑
ми лежать одразу у кількох площинах: політичній, 
економічній, соціальній, інституціональній, адже 
роль та значення держави в соціалістичній системі 
було досить вагомим. А принципи, на яких була 
побудована ця система (тоталітаризм, егалітаризм 
та відсутність ринку) лише на короткостроковому 
етапі існування соціалізму виявилися ефективни‑
ми. У довгостроковий період система, в якій була 
відсутня належна мотивація до праці та існували 
численні обмеження (відсутність приватної влас‑
ності, підприємництва, закриті кордони та інше), 
навіть за умов розвинутої (порівняно з іншими 
секторами) промисловості не була життєздатною.
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Визначили необхідність у трансформаційних 
перетвореннях і протиріччя між політичною та со‑
ціальною системою, які утворилися у заключний 
період існування соціалістичних систем. Політична 
влада, попри масовий характер впливу на економі‑
ку шляхом прямого регулювання процесів, виявля‑
лася нездатною відповідати на запити суспільства, 
внаслідок чого тіньова економіка продовжувала роз‑
ширюватися та існувати паралельно із легальною.

У часи існування соціалістичної системи по‑
літичну владу дуже часто ототожнювали зі збір‑
ним терміном «держава». Український економіст 
В. Геєць звертає увагу, що в західній економічній 
думці термін «держава» ототожнюють з «націо‑
нальна держава», у той час, як на сьогоднішній 
день «цей історично обумовлений феномен по‑
чинає кардинально трансформуватися, оскільки 
виникають інші політичні формування, транс‑
національні, професійні і, особливо, громадські 
утворення, які взагалі не мають чітко визначеної 
національної прив’язки, але значною мірою впли‑
вають, у тому числі, і на зміст сучасного розумін‑
ня особливо суверенітету національної держави» 
[1, с. 9]. Яскравим прикладом такого формування 
є Європейський Союз, який хоча і є об’єднанням 
суверенних держав, проте здатен впроваджувати 
свою політику щодо тих чи інших питань.

Реформування економіки постсоціалістичних 
країн не могло відбутися без відповідних змін 
у політичній системі, зокрема у відносинах влади. 
Монополія на владу, яка була притаманна соці‑
алістичним країнам, означала, що влада здатна 
чинити суттєвий тиск на усі сфери життя, у тому 
числі й на економічні відносини. Відповідно, межі 
політичної влади у такій системі були досить ши‑
рокими: увесь економічний цикл виробництво‑ 
обмін‑розподіл‑ споживання прямо або опосеред‑
ковано контролювався владою:
 – виробництво: державний апарат готував директи‑
ви та плани відносно того, що вироблятиметься 
у країні. Так, наприклад, у роки соціалізму Ра‑
дянський Союз приділяв суттєву увагу фінансу‑
ванню військово‑ промислово комплексу;

 – обмін: виробництво товарів мало відбуватися 
разом із випуском у обіг грошей (універсально‑
го еквіваленту), який поєднував виробника та 
споживача, а також із контролем над цінами. 
Разом із тим, вплив також мав монопольний 
характер у зв’язку із відсутністю комерційних 
банків, які б надавали кредити підприємцям 
або ж населенню.

 – розподіл: державний апарат напряму розподіляв 
кошти на ті чи інші галузі виробництва

 – споживання: відсутність конкуренції на ринку 
між виробниками (прямий вплив), наявність 
дефіциту споживчих товарів (опосередкований 
вплив).
Із запуском процесу постсоціалістичної тран‑

сформації країни мали позбутися щоякнайменше 
опосередкованого впливу держави на споживання 
у країні, створивши конкуренцію на ринку та на‑
ситивши ринок споживчими товарами. А також 
суттєво послабити вплив на виробництво, прибрав‑
ши планово‑ директивну систему. Єдиний вплив, 
який мав залишатися за державою — розподіл га‑
лузевого фінансування (стратегічні підприємства 
продовжували перебувати під контролем держави).

Чому обмеження впливу політичної влади має 
значення? Політична система є невід’ємною скла‑
довою загальної системи, в яких поруч співісну‑
ють економіка та соціум. Від структури політич‑
ної системи залежить подальший вектор розвитку 
економіки, яка, в свою чергу, визначає добробут 
населення (розвиненість соціальної системи). 
Відповідну залежність однієї системи від іншої 
описували багато відомих економістів, зокрема 
Я. Корнаї у своїй праці «Соціалістична система: 
політична економія комунізму».

Французькі економісти С. Чарльз та І. Ель‑ 
Каруні погоджуються із поглядами Корнаї щодо 
залежності однієї системи від іншої. Розглядаючи 
його «блокову» схему економічної системи (полі‑
тична влада, право власності, механізм координа‑
ції, економічна сфера, соціальна сфера) вони, вод‑
ночас, вживають свою інтерпретацію останнім двом 
блокам [2, с. 388–389]. Зокрема, економічну сфе‑
ру вони пов’язують із «поведінкою» самої системи 
(наприклад, чи є економіка плановою або ж яким 
є характер впливу держави на економічні процеси). 
Відповідно, вплив економіки на соціальну сферу є, 
на думку вчених, «економічним феноменом» та ви‑
значає характер економічного зростання, існування 
дефіциту на ринку товарів, безробіття на ринку 
праці та інших індикаторів, які є економічним ві‑
дображенням цільової функції [3, с. 3].

Крім того, перші три блоки Корнаї, на думку 
вчених, можна об’єднати у ще один більший — ін‑
ституціональний блок. Четвертий та п’ятий блоки 
відображають «економічний феномен» та залежать 
саме від характеристик інституціональної надбудо‑
ви, у якій існує система. Тобто, навіть наявність 
деяких соціалістичних елементів у системі не свід‑
чить про відмову від капіталізму. У Франції або 
Німеччині, наприклад, державний сектор еконо‑
міки також відіграє важливу роль в економічних 
процесах. Проте оскільки інші елементи системи, 
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передусім ті, що належать до інституціональної 
надбудови, суперечать постулатам соціалізму, 
і французька, і німецька економіки за своєю сут‑
тю є саме капіталістичними. Водночас, залежність 
між цими системами насправді не є односторон‑
ньою: якщо цільова функція не відповідає запитам 
суспільства, відповідають протиріччя між елемен‑
тами самої системи, що у підсумку й призводить 
до необхідності зміни цієї цільової функції.

Погоджуються із цією тезою і німецькі вче‑
ні Г. Бест, Р. Гебауер та А. Зельхайзер. Вони 
звертають увагу, що на початковому етапі по‑
стсоціалістичної трансформації уряди більшості 
країн інтегрували у систему інститути, які вже 
тривалий час діяли у західних капіталістичних 
країнах. Причому впровадженням цих інститутів 
займалися еліти: вони не утворювалися як резуль‑
тат запитів суспільства або ж не виносилися на 
широке обговорення. Проте з часом нова система 
інститутів сприяла приборканню негативних на‑
слідків від трансформації та стала передумовою 
до подальшої побудови ринкової системи [4, с. 8].

Чи була вищезазначена стратегія інтеграції 
нових інститутів ризикованою? Так, оскільки по‑
стсоціалістичні країни, окрім системних відмін‑
ностей, також мали власний path dependence — 
теорія залежності від шляху, яка говорить, що 
кожна країна має свій унікальний досвід. Напри‑
клад, Україна за останні 100 років пройшла про‑
цес соціалістичної трансформації в складі СРСР, 
побудови соціалізму, а також перебуває у процесі 
постсоціалістичної трансформації, який було за‑
пущено в момент кризи соціалістичної системи. 
Власне, саме path dependence і є однією із відпо‑
відей на питання, чому процес постсоціалістичної 
трансформації проходив в Україні інакше, аніж 
у Польщі, Чехії та інших країнах. Тобто навіть 
в умовах, коли постсоціалістична система «по‑
зичала» інститути у західних капіталістичних 
країн, вона все одно враховувала відмінності між 
ними. Це впливало на відношення до еліт та по‑
літичної влади з точки зору легітимності і, від‑
повідно, на ефективність тієї політики, яку вони 
намагалися впровадити.

У Китаї, на відміну від східноєвропейських та 
пострадянських країн, вирішили йти своїм шля‑
хом розвитку. Сучасна постсоціалістична систе‑
ма Китаю є формально однопартійною (насправді 
у парламенті Китаю представлені й інші партії, 
проте абсолютна влада саме за Комуністичною). 
Однак головною особливістю політичної системи 
Китаю є побудова на засадах меритократії, що 
суттєво її відрізняє від політичної системи сучас‑

ної України, Польщі чи інших постсоціалістичних 
країни.

Суть меритократії, як зазначає у своїй праці 
«Китайська модель. Політична меритократія та 
межі демократії» відомий вчений Деніел Белл, по‑
лягає у тому, що політична система повинна праг‑
нути відбору лідерів із найвищими здібностями 
й чеснотами, а не економічних принципів управ‑
ління розподілом добробуту в суспільстві. Тобто, 
політична система та управлінці, які її представ‑
ляють, мусять відповідати передусім на запити, 
які формуються у суспільстві. З іншого боку, ці ж 
управлінці мусять формувати політику, орієнтова‑
ну на довгостроковий період, формуючи у соціумі 
той або інший набір цінностей [5, с. 231].

«Політичний вибір» Китаю на користь мерито‑
кратії також став і одним із чинників вражаючих 
темпів економічного зростання, які спостерігалися 
у країні за останні 40 років. Починаючи з 1977 
року, у Китаї, згідно даних Світового банку, не 
спостерігалося жодного року, коли темпи еконо‑
мічного зростання були від’ємними:
 – 1977–1987 рр: 5.2% — 15.2%
 – 1987–1997 рр: 3.9% — 14.2%
 – 1997–2007 рр: 7.6% — 14.2%
 – 2007–2017 рр: 6.8% — 10.6% [6].

Із проголошенням курсу на побудову ринкової 
економіки, постсоціалістичні країни та їхні уряди 
також повинні були зняти обмеження щодо зов‑
нішньої торгівлі. «Законсервованість» економіки 
і обмежений характер торгівлі (соціалістичні краї‑
ни вступали у торгові зв’язки з іншими країнами, 
але лише на рівні урядів країн) мали залишитися 
у минулому, у той час, як зняття обмежень від‑
кривало нові можливості:
 – участь у міжнародній торгівлі відкривала пост‑
соціалістичним країнам доступ до нових техно‑
логій, що створювало передумови для розвитку 
власного виробництва з метою зростання конку‑
рентоспроможності на світовому ринку;

 – залучення кредитних ресурсів на зовнішніх 
ринках;

 – розвиток експортоорієнтованої моделі: насичення 
товарами не лише власного ринку, але й пошук 
інших ринків збуту;

 – відкриття для внутрішнього ринку товарів та 
послуг, які не виробляються всередині країни.
Головною загрозою для постсоціалістичних 

країн за умов відкриття кордонів стало зменшен‑
ня ВВП за рахунок від’ємного сальдо торгівельно‑
го балансу. Розвинені економіки використовували 
перевагу у високотехнологічній продукції після 
того, як постсоціалістичні країни відкрили свої 
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ринки для їхньої продукції. Тому державі потріб‑
но було шукати інші шляхи впливу (впроваджен‑
ня квот або ж високі мита) для того, щоб обмежу‑
вати рівень імпорту або ж максимізацію власної 
вигоди (податкові надходження) для того, щоб 
компенсувати негативні наслідки від цього. Кінце‑
ва мета — зростання експорту до рівня, коли б він 
переважав імпорт. Китаю це вдалося, у той час, 
як інші постсоціалістичні країни зіштовхнулися 
у цьому сенсі із серйозними проблемами.

Не менш важливим є вплив держави на ці‑
ноутворення всередині країни. Після проголо‑
шення побудови ринкової системи на початковому 
етапі більшість постсоціалістичних країн зіштовх‑
нулися із серйозною проблемою у вигляді гіпе‑
рінфляції, через яку обезцінювалася національна 
валюта. Насправді ж, соціалістична система «при‑
ховувала» інфляцію, яка є природнім явищем для 
будь‑якої економіки. Проте якщо в одному випад‑
ку це приховування було елементом ідеологічної 
системи, яку намагалася нав’язати влада, то в ін‑
шому для приховування влади використовувалися 
саме економічні важелі влади на ціноутворення.

На сьогоднішній день, держава зберігає за со‑
бою часткову монополію на ціноутворення на тих 
підприємствах, які залишаються під її контро‑
лем. Однак у більшості випадків ціни на товари 
та послуги встановлюються приватним сектором. 
А самі підходи до контролю рівня інфляції ма‑
ють зовсім інший характер: держава використо‑
вує інструменти фіскально‑ бюджетної та грошово‑ 
кредитної політики для того, щоб обмежити її 
зростання.

Змінився вплив держави і завдяки появі сучас‑
ної грошово‑ кредитної політики. Поява кредит‑
них установ (у першу чергу комерційних банків) 
сформували зовсім іншу систему важелів, які пе‑
ребувають під владним контролем. Тепер участь 
держави не зводиться лише до емісії («друку») 
грошей — механізм відсоткової ставки, підтримка 
валютного курсу вийшли на перший план. А дже‑
релами фінансування стали операції як на вну‑
трішньому, так і на зовнішньому ринках.

Яскравим прикладом того, як зміни у межах 
політичної влади вплинули на розвиток тран‑
сформаційного процесу, стали реформи у Поль‑
щі. Попри демократичний вибір реформаторів, 
які прийшли до влади з метою побудови ринко‑
вої економіки, сам принцип відбору у певній мірі 
був схожий на китайський: суспільство обирало 
собі урядовців, виходячи із цільової функції, в ос‑
нові якої була приватна власність та підтримка 
підприємництва. Це відобразилося на тому, що 

на початковій стадії Польща, яка також відчу‑
вала суттєві біфуркації, пов’язані зі змінами на 
інституціональному рівні, змогла впровадити такі 
інструменти макроекономічної стабілізації, які б 
не суперечили цільовій функції. Польський уряд 
встановив контроль над грошовою пропозицією, 
обліковою ставкою, а також сформував таку бю‑
джетну політику, завдяки чому було досягнуто 
лібералізації цін, зростанню обсягів зовнішньої 
торгівлі, а також дедоларизації. А розвиток мало‑
го та середнього бізнесу сприяв тому, що Польща, 
попри серйозні негативні ефекти від лібералізації 
цін та зменшення реальних доходів на початковій 
стадії трансформаційного процесу, змогла через 
кілька років показувати стабільні темпи еконо‑
мічного зростання.

У пострадянських країнах перетворення у від‑
носинах власності мали свої особливості та нега‑
тивні аспекти. На початковому періоді в Україні 
та інших країнах спостерігався процес роздер‑
жавлення економіки. Як зазначають учені М. Га‑
лабурда та Г. Кириллова, «процес переходу від 
адміністративно‑ централізованої системи з висо‑
ким рівнем державного втручання до ліберального 
ринкового порядку припускає широкий перероз‑
поділ господарських повноважень і прав власно‑
сті від держави до приватних суб’єктів ринкового 
господарювання». Водночас, із перерозподілом 
господарських повноважень та процесами масо‑
вої приватизації, які спостерігалися на початковій 
стадії постсоціалістичної трансформації, виникла 
одразу низка суперечностей, які унеможливлюва‑
ли досягнення поставлених задач:
 – жодна з програм приватизації так і не досягла 
заявлених цілей;

 – відсутність у вже приватизованих об’єктів «ефек‑
тивного власника», що дозволило б забезпечити 
максимізацію задоволення потреб у суспільстві;

 – невідповідність реальних надходжень від при‑
ватизації і запланованих;

 – приватизація монополій, яка не тільки зменшує 
економічну ефективність, а й може призвести 
до економічного і політичного диктату;

 – дисконтування майбутнього через приватизацію 
високоприбуткових підприємств;

 – більшість об’єктів приватизації вимагає від дер‑
жави вибору з‑поміж сьогоднішнього державного 
забезпечення благами та з‑поміж їх забезпечення 
в майбутньому [7, с. 10].
Чеські економісти Павєл Махонін, Мілан Тучек 

та Мартін Некола звернули увагу на інший бік полі‑
тичного впливу на розвиток економіки — роль еліт. 
Вони зазначили, що на початкових етапах економіч‑
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ної трансформації у суспільстві паралельно існували 
стара та нова соціальні та культурно‑ цивілізаційні 
структури, які зіштовхнулися одна з одною. Стара 
(«соціалістична») структура — те, що залишилося 
від бюрократичних та егалітарних зв’язків у систе‑
мі, у той час, як нова («постсоціалістична») — те, 
що виникло уже під час трансформаційного проце‑
су. Причому нову культурно‑ цивілізаційну структу‑
ру вчені, як і Деніел Белл, пояснюючи особливість 
політичного розвитку в Китаї, також ототожнюють 
з меритократією, звертаючи увагу на те, що завдя‑
ки елітам систему вдалося трансформувати саме на 
політичному рівні [8, с. 539].

Чи можна ставити знак рівності між роллю еліт 
у постсоціалістичному Китаї та країнах Східної 
Європи, виходячи із політичного впливу на інші 
сфери життя? На перший погляд, засадничі речі, 
які вони проголошують, є досить схожими. Буду‑
ючи нову економічну систему, в уряді та суспіль‑
стві мали бути сформовані основні пріорітети, які 
вкладаються у її цільову функцію. Це ті напрямки 
державної політики, на які чиниться політичний 
вплив у зв’язку із неможливістю ринку самостійно 
врегулювати та вирішити ці проблеми.

Нові еліти не могли виникнути без відповідних 
змін у соціальній структурі населення. У західних 
країнах, як зазначає вчений М. Козловець, «зміни 
в соціальній структурі відбувалися під впливом 
нових виробничих та інформаційних технологій, 
зростання матеріального добробуту людей, змі‑
щення їх ціннісних орієнтацій на користь вільно‑
го часу і культури, розширення міжособистісних 
зв’язків і відносин» [9, с. 42]. Крім того, зміни 
відбувалися і всередині самого робітничого класу, 
який в умовах постіндустріальної економіки (а у 
випадку із постсоціалістичними країнами — і під 
час трансформаційного процесу) має безліч пере‑
хідних рівнів та є диференційованим.

Пройшовши початковий етап постсоціалістич‑
ної трансформації, урядам більшості країн вда‑
лося сформувати нове політично стабільне сере‑
довище, у якому саме розвиток приватної форми 
власності відіграв важливе значення. На відміну 
від часів соціалізму, де пучок прав власності був 
розмитий, і ніхто не ніс напряму відповідальність 
за використання об’єкта власності.

Формування політично стабільного середовища 
умежливило реалізацію іншої цілі: активне поши‑
рення приватної форми власності. Проявом реалі‑
зації приватної власності можна вважати утворен‑
ня та поширення класу підприємців, що тривалий 
час або був заборонений в епоху соціалізму, або ж 
не мав достатньо високого значення. Важливість 

підприємницької діяльності більшість економістів 
пояснюють із економічним зростанням: якщо під‑
приємницький сектор достатньо розвинутий і не 
має жодних перепон з боку державних органів 
влади, то економічне зростання в цих країнах, як 
правило, є вищим. Баумоль, зокрема, ще за 20–25 
років до початку трансформаційних процесів у по‑
стсоціалістичних країнах писав, що «центральне 
питання, з яким зіштовхується кожна ринкова 
економіка, пов’язане з тим, як стимулювати під‑
приємницьку активність» [10, c. 894]. Для пост‑
соціалістичної системи, яка ще почала освоювати 
для себе нову дійсність, пошук відповіді на це 
питання було надзвичайно важливо.

З іншого боку, очевидно, що навіть засадничі 
речі державної політики (освіта, охорона здоров’я, 
наука, підтримка малозабезпечених верств насе‑
лення) чи навіть пошук оптимальної комбінації 
«інфляція‑ безробіття» або ж балансу у податкової 
політики є особливими для кожної країни. Роль 
політичної еліти у такому разі має на меті вирі‑
шення двох задач: 1) реалізація державної полі‑
тики із врахуванням цільової функції; 2) мінімі‑
зація витрат та максимізація вигід. А в умовах 
інтеграції постсоціалістичних систем у глобальну 
економіку, ці еліти також мали виступати у ролі 
посередників, представляючи інтереси країни на 
міжнародному рівні.

Однією із головних суперечностей трансформа‑
ційного процесу у більшості пострадянських кра‑
їн залишається його незавершеність. Причому ці 
зміни стосуються саме впливу політичної влади на 
економічні процеси, внаслідок чого сам характер 
перетворень вчені вважають «декоративним». Це 
пов’язано із тим, що на інституціональному рівні 
система взаємозв’язків вже не відповідає ознакам 
соціалізму, проте й ринкової капіталістичної сис‑
теми у чистому вигляді також немає. А еліти, 
які прийшли до влади у цих країнах під час змі‑
ни політичного вектору, або виявилися нездатні 
до інтеграції нових інститутів західного зразка 
з врахуванням особливостей середовища, або ж 
впроваджували неефективну політику, яка утво‑
рила «гібридну» ринкову систему, в якій елемен‑
ти старої системи, попри суперечливий характер, 
здатні існувати незалежно від нових.

В Україні, яка також пройшла етап побудови 
ринкової економіки, хоча й продовжує перебува‑
ти у процесі постсоціалістичної трансформації, не 
менш важливою є також роль політичної влади 
у процесі побудови держави загального добробуту. 
Економістка Тетяна Мацієвич зазначає, що «основ‑
ною особливістю держави загального добробуту є 
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соціальне страхування, положення, яке є загальним 
для найбільш розвинених індустріальних країн», 
наводячи у якості прикладу системи соціального 
страхування та забезпечення, які існують у Вели‑
кій Британії та Сполучених Штатах [11, с. 178]. Це 
підтверджує тезу про те, що із переходом на систе‑
му ринкових механізмів роль політичної влади та 
держави не знецінюється, а також трансформується 
відповідно до тих викликів, які з’являються.

Висновки. Питання меж політичної влади для 
постсоціалістичних країн залишається актуаль‑
ним і на сьогоднішній день. Це пов’язано зі змі‑
нами функцій влади, зокрема необхідністю збіль‑
шеного у порівнянні з усталеними впливу влади 
на наступні елементи:
 – вибір між ефективністю та справедливістю. Вла‑
да у кожній економічній системі постсоціалістич‑
них країн визначає для себе «межі втручання» в 
економічну та соціальну політики за допомогою 
перерозподілу на користь найменш захищених 
верств населення, або ж навпаки стимулюючи 
розвиток малого та середнього бізнесу шляхом 
зменшення рівня оподаткування. Власне, саме 
співвідношення між ефективністю та справед‑
ливістю є частиною тієї цільової функції, яка 
визначається владою.

 – злагодження негативних наслідків реформ для 
ефективності та справедливості розподілу. Влада 
не лише робить вибір між ефективністю та спра‑

ведливістю, впроваджуючи відповідні програми, 
але й також здійснює функцію «самоконтролю». 
Саме завдяки злагодженню негативних наслід‑
ків реформ влада займається управлінням по 
відхиленнями, спрямовуючи систему у напрямі 
до закладеної цільової функції.

 – обмеження надлишкового впливу. Функція «са‑
моконтролю» влади має відношення не лише до 
корекції реформ, які вона запроваджує, але й з 
метою уникнення надлишкового впливу на саму 
систему. Інакше кажучи, межі влади у нинішніх 
постсоціалістичних економіках все одно мають 
певне максимальне значення, далі якого система 
перестає бути ринковою і стає соціалістичною.
В Україні зміна меж політичної влади сприя‑

ла проведенню процесу постсоціалістичної тран‑
сформації та переходу до ринкової системи. Ра‑
зом із тим, цей процес залишається незавершеним 
у зв’язку із «неринковим» впливом держави на 
економіку. Яскравий приклад — відсутність рин‑
ку землі в Україні, яка стримувала можливість 
реалізації права власності. Перегляд ролі та функ‑
цій держави, а також меж політичного впливу на 
інші сфери залишається одним із основоположним 
питань, відповідь на яке має бути чітко визначе‑
ною, оскільки саме це гальмує економіку, створює 
несприятливе середовище для ведення бізнесу та 
формує ризики, які відштовхують інвестиції та 
сприяють відтоку капіталу з країни.
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ТРЕНДВОТЧИНГ НАДАННЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ  
В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

ТРЕНДВОТЧИНГ ОКАЗАНИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ  
В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

TREND WATCHING OF THE PROVISION OF EXCURSION  
SERVICES IN THE CURRENT MARKET CONDITIONS

Анотація. Високий рівень конкуренції на ринку надання екскурсійних послуг, вимагає від підприємців вдосконалення 
вже існуючих та розробки нових конкурентоспроможних екскурсійних послуг. Для здійснення цього завдання необхідний 
постійний моніторинг тенденцій у зміні пріоритетів та побажань споживачів — що власне і є проведення трендвотчинго-
вих досліджень. В статті наводяться результати такого дослідження отримані на основі наукових публікацій за темою, 
аналізу роботи туристсько- екскурсійних підприємств та власного практичного досвіду роботи автора. Серед найбільш 
актуальних трендів надання екскурсійних послуг в сучасних ринкових умовах виокремлені і описані наступні: поглиблення 
тематичної спрямованості екскурсій, зокрема на тлі вже існуючої і усталеної класифікації необхідним є виокремлення 
релігійних, етнографічних, гастрономічних, містичних тематик, які мають свої організаційні та технологічні особливості; 
мінімізація інформації, обсягу надаваних знань, що становлять зміст екскурсії, включення в тематичні екскурсії нетема-
тичних додаткових матеріалів; створення тематичних екскурсій ще більшої вузької, і здебільшого нетрадиційної, незвичної 
тематичної спрямованості, і відповідне включення до них нових до цього часу нетрадиційних та нестандартних об’єктів 
показу; врахування бажання екскурсантів проявляти активність під час здійснення екскурсії, що призвело до появи нових 
форм проведення екскурсій — інтерактивні екскурсії, анімаційні екскурсії, екскурсії з майстер класами, фото-екскурсії, 
екскурсії наосліп, квест- екскурсії; використання для організації перевезення екскурсантів традиційних (комфортних) і 
новітніх — нетрадиційних, екологічних, електричних, засобів пересування; організація для екскурсантів можливість от-
римати на екскурсії дозу адреналіну в зв’язку з чим до програми включаються послуги з елементами екстриму; бажання 
більш глибоко занурення в традиції та звичаї відвідуваної місцевості з можливістю прийняття участі у конкретних обря-
дах, святах, традиційних дійствах — проведення екскурсій у музеях — скансенах, етонграфічних експозиціях традиційних 
краєзнавчих музеїв, проведення екскурсій з прив’язкою до святкування певних свят; організація розважальної програми 
як частини екскурсійного обслуговування; задоволення потреби екскурсантів у шопінгу; збільшення часу на самостійне, 
більш індивідуалізоване, пізнання об’єктів; екскурсанти розглядають екскурсію як засіб знайомства та міжособистісного 
спілкування. Всі названі тренди потребують врахування на всіх етапах організації екскурсійного обслуговування.

Ключові слова: тренд, екскурсія, екскурсійна послуга.

Аннотация. Высокий уровень конкуренции на рынке предоставления экскурсионных услуг требует от предприни-
мателей совершенствования уже существующих и разработки новых конкурентоспособных экскурсионных услуг. Для 
осуществления этой задачи необходим постоянный мониторинг тенденций в изменении приоритетов и пожеланий по-



52

// Економіка //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 10 (66), 2022

требителей — что и есть проведение трендвотчинговых исследований. В статье приводятся результаты такого исследо-
вания, полученные на основе научных публикаций по теме, анализа работы туристско- экскурсионных предприятий 
и собственного практического опыта работы автора. Среди наиболее актуальных трендов предоставления экскурсионных 
услуг в современных рыночных условиях выделены и описаны следующие: углубление тематической направленности 
экскурсий, в частности на фоне уже существующей и устоявшейся классификации необходимо выделение религиозных, 
этнографических, гастрономических, мистических тематик, имеющих свои организационные и организационные; мини-
мизация информации, объема предоставляемых знаний, составляющих содержание экскурсии, включение в тематические 
экскурсии нетематических дополнительных материалов; создание тематических экскурсий еще большей узкой и большей 
частью нетрадиционной, необычной тематической направленности, и соответствующее включение в них новых до сих пор 
нетрадиционных и нестандартных объектов показа; учет желания экскурсантов проявлять активность при осуществлении 
экскурсии, что привело к появлению новых форм проведения экскурсий — интерактивные экскурсии, анимационные экскур-
сии, экскурсии с мастер классами, фото-экскурсии, экскурсии вслепую, квест- экскурсии; использование для организации 
перевозки экскурсантов традиционных (комфортных) и новейших — нетрадиционных, экологичных, электрических, средств 
передвижения; организация для экскурсантов возможность получить на экскурсии дозу адреналина в связи с чем в про-
грамму включаются услуги с элементами экстрима; желание более глубоко погружения в традиции и обычаи посещаемой 
местности с возможностью участия в конкретных обрядах, праздниках, традиционных действах — проведение экскурсий 
в музеях — скансенах, этонграфических экспозициях традиционных краеведческих музеев, проведение экскурсий с при-
вязкой к празднованию определенных праздников; организация развлекательной программы как части экскурсионного 
обслуживания; удовлетворение потребности экскурсантов в шопинге; увеличение времени на самостоятельное, более 
индивидуализированное, познание объектов; экскурсанты рассматривают экскурсию как средство знакомства и межлич-
ностного общения. Все названные тренды нуждаются в учете на всех этапах организации экскурсионного обслуживания.

Ключевые слова: тренд, экскурсия, экскурсионная услуга.

Summary. The high level of competition in the market for the provision of excursion services requires entrepreneurs to 
improve existing and develop new competitive excursion services. To carry out this task, it is necessary to constantly monitor 
trends in changing priorities and wishes of consumers — which is exactly what trend- watching research is all about. The article 
presents the results of such research obtained on the basis of scientific publications on the topic, analysis of the work of tourist 
and excursion enterprises and the author’s own practical work experience. Among the most relevant trends in the provision of 
excursion services in modern market conditions, the following are highlighted and described: deepening the thematic orienta-
tion of excursions, in particular, against the background of the already existing and established classification, it is necessary to 
highlight religious, ethnographic, gastronomic, mystical topics that have their own organizational and technological features; 
minimization of information, the amount of provided knowledge that constitutes the content of the excursion, inclusion of 
non-thematic additional materials in thematic excursions; the creation of thematic excursions of an even narrower, and mostly 
unconventional, unusual thematic focus, and the corresponding inclusion of new, hitherto unconventional and non-standard 
display objects; taking into account the desire of excursionists to be active during the excursion, which led to the emergence of 
new forms of excursions — interactive excursions, animated excursions, excursions with master classes, photo excursions, blind 
excursions, quest excursions; the use of traditional (comfortable) and the latest — non-traditional, ecological, electric means of 
transportation for the organization of transportation of tourists; organizing for excursionists the opportunity to get a dose of 
adrenaline on excursions, in connection with which the program includes services with extreme elements; the desire to immerse 
more deeply in the traditions and customs of the visited area with the possibility of taking part in specific rites, holidays, tradi-
tional events — conducting tours in museums — open-air museums, ethnographic exhibitions of traditional local history muse-
ums, conducting tours tied to the celebration of certain holidays; organization of an entertainment program as part of excursion 
service; satisfaction of tourists’ shopping needs; increasing the time for independent, more individualized knowledge of objects; 
excursionists consider the excursion as a means of acquaintance and interpersonal communication. All the mentioned trends 
need to be taken into account at all stages of organizing excursion services.

Key words: trend, excursion, excursion service.

Постановка проблеми. Екскурсійна діяльність 
це невід’ємна частина туристського обслуго‑

вування і в багатьох випадках її якісне виконання 
обумовлює позитивне враження від комплексу 
послуг наданих туристові в цілому, але, крім того, 

для багатьох підприємств вона виступає самостій‑
ним потужним і дохідним напрямом діяльності. 
З часом пріоритети, смаки та бажані форми подачі 
екскурсійної інформації з боку споживачів — ту‑
ристів і екскурсантів — значно змінюються, що 
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вимагає від організаторів та виконавців екскур‑
сійних послуг впроваджувати інноваційні компо‑
ненти у всі складові даного процесу. Така ситуація 
обумовлюється ще й традиційно високим рівнем 
конкуренції на даному ринку, що вимагає від під‑
приємців вдосконалення вже існуючих та розробки 
нових конкурентоспроможних екскурсійних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана‑
ліз останніх досліджень і публікацій показує, що 
проблематиці дослідженню тенденцій розвитку 
ринку та інноваційності надання екскурсійних 
послуг присвячується доволі обмежене коло на‑
укових робіт. Так зокрема проблематиці іннова‑
цій в розвитку туризму в цілому та туристських 
продуктів, зокрема присвячені наукові праці 
М. Г. Бойко, С. В. Мельниченко, Г. І. Михайли‑
ченко, Т. І. Ткаченко [1; 2]. Загальні вимоги до 
організації та технології надання екскурсійних 
послуг розкриті в роботах Король О. Д., Нездоймі‑
нов С. Г., Поколодна М. М. [3]. Окремі особливості 
та аспекти організації різних видів екскурсійних 
послуг висвітлюються більш інтенсивно. Так, де‑
які інноваційні аспекти підготовки та проведення 
особливих груп тематичних екскурсій наводяться 
в роботі Житник К. В. [4]; особливості проведення 
екскурсій для осіб з обмеженими можливостями 
висвітлені в статті Корнеєєвої С. та Коваленко Д. 
[5]; Салій В. С. розглядає та описує проведення 
та потенціал природознавчих екскурсій [6]; При‑
ходько М. Д. — екскурсії на гастрономічну те‑
матику [7]; Шиян Д. В. особливості проведення 
виробничих екскурсій [8]; Семізарова В. О. — Єв‑
ропейський досвід організації інноваційних мис‑
тецтвознавчих екскурсій з використання об’єктів 
сity‑art [9]. Дубовик Я. В. розглядає впровадження 
анімаційних компонентів в екскурсійну діяльність 
[10], а Левченко А. С. досліджує можливості інте‑
грації ігрових технологій в екскурсійну діяльність 
[11]. При цьому практично не має робіт в яких би 
були узагальнені сучасні тенденції та інновації 
надання екскурсійних послуг, що й обумовлює 
актуальність даного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою даної статті є трендвотчинг в на‑
данні екскурсійних послуг в сучасних ринкових 
умовах.

Виклад основного матеріалу. Трендвотчинг (від 
англ. trend — «тенденція», watching — «спосте‑
реження») означає діяльність, що спрямована на 
спостереження за новими тенденціями. Так даний 
інструмент маркетингу визначається більшістю ві‑
тчизняні та зарубіжні фахівців, які розглядали 
його у своїх працях: Б. Зайдлін, Н. Ілляшенко, 

А. Росохата, Ю. Смірнов, О. Бутенко, Дж. Нейсбіт, 
Г. Тард, Б. Райан, Н. Гросс, Дж. Гатч, М. Хенні, 
Р. Еверс. Трендвотчингове дослідження передба‑
чає: отримання інформації, відбір та ранжируван‑
ня тенденцій, безпосереднє оброблення даних та 
виявлення трендів, рекомендації та(або) передача 
інформації представникам індустрії [12]. Проте як 
зазначають фахівці на теперішній час трендвот‑
чингове дослідження не є регламентованим і чітко 
окресленим і по суті ще мало розвиненим та розро‑
бленим. А результатом його здійснення не є чітко 
сформовані рекомендації чи «рецепти» нових про‑
дуктів головне — виявлені нові тенденції — новіт‑
ні тренди. Тому доцільно поєднувати результати 
трендвотчингового аналізу та перший етап ство‑
рення інновацій [12]. Саме такий підхід є більш 
дієвим та продуктивним і точно спрацьовує при 
створенні нових та вдосконаленні вже існуючих 
екскурсійних продуктів. Результати тредвотчин‑
гово дослідження наведені в цій статті отримані 
на основі наукових публікацій за темою, аналізу 
роботи туристсько‑ екскурсійних підприємств та 
власного практичного досвіду роботи, що дозволи‑
ли виокремити найбільш актуальні тренди екскур‑
сійної діяльності. Розглянемо їх більш детально.

Поглиблення тематичної спрямованості екскур‑
сій. Тематичні екскурсії за змістом присвячують‑
ся розкриттю однієї теми. Їм властиве всебічне 
глибоке висвітлення певної теми. Причому такі 
екскурсії можуть організовуються будь‑якій ту‑
ристській дестинації. Характерними для тематич‑
них екскурсій є такі [3]:
 – Розподіл на підтеми, присвячені певним проміж‑
кам часу існування чи частинам обраного пред‑
мету екскурсійного показу. Усі підтеми пов’язані 
між собою логічними переходами;

 – Підтеми тематичних екскурсій викладаються 
ґрунтовно і доволі деталізовано, з метою форму‑
вання у екскурсантів чіткого цілісного уявлення 
про предмет екскурсії;

 – Використання історичного й сучасного матеріалу. 
Екскурсійна інформація подається з часів першої 
появи предмету екскурсії (першої документаль‑
ної згадки про нього) до теперішнього часу з 
обов’язковим оглядом перспектив подальшого 
розвитку;

 – Будуватися така екскурсія може як на різнома‑
нітних так і на одноманітних об’єктах;

 – Побудова екскурсійного маршруту підпорядко‑
вується тематичному принципу.
Тематика екскурсій доволі різноманітна про‑

те все одно міститься в межах виокремлених на 
теперішній час основних тематичних напрямів 
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сучасного екскурсознавста серед яких виділя‑
ють наступні: історичні, виробничі, природозна‑
вчі (екологічні), мистецтвознавчі, літературні, 
архітектурно‑ містобудівні. Проте на теперішній 
час нагальною потребою є виокремлення релігій‑
них, етнографічних, гастрономічних, містичних 
тематик. Безумовно, даний перелік не претендує 
на виключну повноту, через те, що розширен‑
ня класифікації екскурсій за тематикою носить 
перманентний характер. Проте зазначені вище 
4 тематичні напрями є вже доволі затребуваними 
екскурсійними продуктами на міжнародному та 
національному ринку.

Також останнім часом спостерігається і інша 
тенденція коли практики — екскурсоводи все ча‑
стіше стикаються з побажанням екскурсантів мі‑
німізувати інформацію, обсяг надаваних знань, 
що становлять зміст екскурсії. Це явище отри‑
мало назву «швидкоплинний туризм», де голов‑
не — зафіксувати на фотографіях пам’ятку або, 
що ще важливіше, себе на її фоні — фактично це 
є головним мотивом відвідування — перебування 
в конкретному місті та емоції від нього. При цьо‑
му екскурсант не має бажання глибоко занурюва‑
тися в історію чи вникати в архітектурний аналіз 
екскурсійних об’єктів. Нерідко під час заміських 
тривалих екскурсій проходить заміна шляхової 
екскурсійної інформації переглядом нетематичних 
фільмів чи прослуховуванням нетематичних аудіо 
записів, які носять суто розважальний характер 
і не мають відношення до тематики екскурсії. 
Проте організатори екскурсійного обслуговуван‑
ня не повинні навмисно спрощувати змістовну 
частину екскурсії перетворюючи її виключно на 
розважальний захід, а навпаки використовувати 
анімаційні компоненти для активізації засвоєння 
екскурсійного матеріалу в більш доступній та ці‑
кавій формі, залучаючи екскурсантів до активних 
дій, проявів індивідуальності та творчості.

В цілому така ситуація характеризується змі‑
нами як в пріоритетах відвідування так і діяльно‑
сті екскурсантів під час екскурсії. Всі такі особли‑
вості потрібно враховувати при формуванні нових 
інноваційних екскурсійних послуг. Розглянемо 
основні з них.

Створення тематичних екскурсій доволі вузь‑
кої, і здебільшого нетрадиційної, незвичної те‑
матичної спрямованості. Серед таких прикладів 
можемо назвати теми стосовно проституції, розмі‑
щенню та роботі відповідних закладів, «злачних 
місць», розвитку та роботі пенітенціарної систе‑
ми, відвідування місць сили/містичних подій, 
будинків для душевно хворих осіб, романтичних 

місць пов’язаних з історіями кохання, новітніх 
арт‑об’єктів вуличного мистецтва та інше. Таке 
урізноманітнення попиту на тематику екскурсій 
спричиняє включення до них нових до цього часу 
нетрадиційних та нестандартних об’єктів показу: 
підземелля, криші будинків, підвали, покинуті 
окремі споруди та цілі комплекси, недобудови, 
місця катастроф, містичні місця, місця страт та 
тортур, військові об’єкти з можливістю користу‑
вання зброєю, відвідування нових нестандартних 
музеїв, проведення екскурсій по доступним для 
широкого кола глядачів вуличним арт‑об’єктам — 
муралам, графіті, панно, мозаїкам, включення 
в маршрути екскурсій в якості об’єктів відвіду‑
вання з можливістю зробити замовлення закладів 
харчування [1; 4; 7; 8; 9].

Врахування бажання екскурсантів проявляти 
активність під час здійснення екскурсії, тобто не 
проста фіксація об’єктів, а їх активне досліджен‑
ня та пізнання за допомогою спеціальних пристро‑
їв, технологій, власних здібностей. Саме завдяки 
таким бажанням отримують розповсюдження но‑
вітні форми проведення екскурсій, зокрема такі:

Інтерактивні екскурсії — залучення екскурсан‑
тів до проведення екскурсії (частково або повністю 
з переодяганням в костюми, залученням реквізиту 
та ін.) [11].

Анімаційні екскурсії — впровадження ігрових 
елементів та залучення акторів до проведення екс‑
курсії (повністю або на певних етапах). Анімацій‑
ні компоненти в екскурсії покликані задовольни‑
ти потреби екскурсантів в спілкуванні, рухливій 
активності, покращенні емоційного стану, отри‑
манню нових відчутті і вражень, творчості, роз‑
вагах, приємному проведенні часу, зміні видів 
діяльності. При цьому анімованими можуть бути 
як маршрут в цілому від початку до кінця, або 
включати лише окремі анімаційні компоненти, 
зокрема безпосередньо на центральному об’єкті 
показу або окремі анімаційні заняття, які прово‑
дяться в ігровій формі і призначені для знайом‑
ства групи, зняття втоми, налагодження дружніх 
стосунків, заповнення пауз в показі та розповіді 
и при очікуванні [10]/

Екскурсії з майстер класами. Мають популяр‑
ність серед доволі широкого кола споживачів, а не 
тільки дитячої аудиторії як це традиційно було 
раніше. Адже це як раз дає екскурсантам задо‑
волення потреби навчитися чому небудь під час 
відвідування екскурсії, спробувати себе в новій 
ролі, зробити сувенір власними руками. Спрямо‑
ваність майстер класів доволі різноманітна, це й 
гастрономічні — виготовлення страв та напоїв, ре‑
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місничі — освоєння різних напрямів традиційних 
народних промислів — лозоплетінні, гончарство, 
ковальська справа, видування скла, коцарство, 
ліжникарство та інші. Майстер‑ класи творчої 
спрямованості або, арт‑майстер класи, які мають 
на меті залучити екскурсантів до творчих занять 
з малювання, писанкарства, різьблення, витинан‑
ки, вишивки, виготовлення ляльок‑ мотанок, пе‑
триківського розпису та іншого.

Фото‑екскурсії мають на меті задовольнити 
потребу екскурсантів у отриманні гарних фото. 
Маршрути таких екскурсій проходять здебільшого 
по природним місцям, наприклад по прокладеним 
маршрутам екологічних стежок у Національних 
природних парках або інших об’єктах природно‑ 
заповідного фонду, історичних частин старовин‑
них місць та інше.

Квест‑екскурсії пропонують екскурсантам озна‑
йомлення з темою екскурсії в доволі незвичній та 
активній формі, коли весь маршрут побудований 
таким чином, що для ознайомлення з об’єктами 
потрібно виконати певні завдання інтелектуаль‑
ного характеру.

Екскурсії наосліп отримали розповсюдження 
з двох причин. По‑перше, це можливість отримати 
новітні враження від незвичності власних відчут‑
тів під час таких екскурсій. Другою причиною є 
актуалізація у всьому світі проблем осіб з особли‑
вими потребами, зокрема слабкістю чи відсутністю 
зору що й спричинило по суті появу даного виду 
екскурсій які дозволяють здоровим повноправним 
людям поставити себе на місце інших. Звісно, що 
такого роду екскурсії потребують відповідної під‑
готовки, зокрема забезпечення для кожного учас‑
ника супровідника та дотримання суворіших пра‑
вил безпеки побудови таких маршрутів [5].

Використання для організації перевезення екс‑
курсантів традиційних (комфортних) і новітніх — 
нетрадиційних, екологічних, електричних, засобів 
пересування. Таких прикладів можна привезти 
доволі багато, адже фактично можливо зазначи‑
ти, що на сьогодні екскурсії проводяться з вико‑
ристанням всіх доступних транспортних засобів. 
Проте варто відзначити найбільш екзотичні, се‑
ред яких — ратраки на гірськолижних курортах, 
квадроцикли та баггі, гідроцикли, моторні човни, 
байдарки, катамарани, плоти сап‑борди, підводні 
човни, човни, панорамна частина яких зануре‑
на під воду і дає доступ для огляду підводного 
світу без гідро спорядження, велосипеди, сигвеї, 
електросамокати, гольф‑кари, позашляховики зі 
збільшеними колесами, вузькоколійні залізниці, 
ретро‑ транспорти, наприклад ретро‑ трамваї та 

ретро‑ автомобілі, вертольоти, спортивні літаки, 
кінні та собачі упряжі, канатні дороги.

Досить часто екскурсантів приваблює мож‑
ливість отримати на екскурсії дозу адреналіну 
в зв’язку з чим до програми включаються як до‑
даткові послуги, які екскурсанти можуть придбати 
за бажанням за додаткову плату, з елементами ек‑
стриму — проїзд на троллеях, зіп‑лайнах, байк‑зі‑
пах, стибки на банджі‑ джампінгу, підйоми на ви‑
сокі об’єкти, катання на родельбані, відвідування 
занедбаних об’єктів, мотузкових парків, парків 
розваг та атракціонів, картинг‑трас та інше.

Часто екскурсанти навпаки бажають більш 
глибоко зануритися в традиції та звичаї відві‑
дуваної місцевості з можливість прийняття уча‑
сті у конкретних обрядах, святах, традиційних 
дійствах. Найкращими варіантами об’єктів для 
даних екскурсій виступають музеї — скансени, 
етонграфічні експозиції традиційних краєзнав‑
чих музеїв, проведення екскурсій з прив’язкою 
до святкування певних свят, наприклад Різдво, 
Масляня, Івана‑купала, Водохреща. Зазвичай такі 
екскурсії включають анімаційні компонент та 
тематичні майстер‑ класи, наприклад по зав’язу‑
ванню традиційного українського головного убору 
для жінок, або грі на музичних інструментах.

В багатьох випадках від екскурсантів посту‑
пають запити на організацію розважальної про‑
грами як частини екскурсійного обслуговування, 
саме тому, як вже зазначалося вище, отримало 
розповсюдження організації екскурсій з аніма‑
ційним компонентами, відвідування різного роду 
розважально‑ дозвіллєвих комплексів, організація 
пікніків, ігрових моментів [10; 11].

Немаловажним на даний час є також і про‑
думане в програмі екскурсії задоволення потреби 
екскурсантів у шопінгу, як одного з дієвих за‑
собів заняття стресу та отримання задоволення, 
що повинно враховуватися при побудові програми 
екскурсійного обслуговування шляхом виділення 
адекватної кількості часу та забезпечення можли‑
востей для придбання сувенірної продукції, міс‑
цевих гастрономічних та промислових виробів, 
в том числі виготовлених місцевими майстрами, 
традиційних для певної місцевості.

Іншої вагомою потребою, які мають сучасні 
екскурсанти і яку потрібно враховувати в плану‑
ванні програми екскурсійного обслуговування, є 
збільшення часу на самостійне, більш індивідуалі‑
зоване, пізнання об’єктів та обов’язкове виділення 
часу для фотографування на їх фоні.

Ще однією вагомою тенденцією є те, що бага‑
то екскурсантів розглядають екскурсію як засіб 
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знайомства та міжособистісного спілкування, що 
обумовлюється тотальним дефіцитом живого / оф‑
лайн спілкування. Це потребує від організаторів 
включення у вступну частину часу та відповідних 
заходів, які сприятимуть знайомству екскурсантів 
між собою, таких які, наприклад, отримали ши‑
роке застосування на тренінгах. В зв’язку з цим 
також розповсюдження набувають індивідуаль‑
ні екскурсії та екскурсії для малих груп в яких 
екскурсоводові легше встановлювати психо‑ 
емоційний контакт, підтримувати належний поря‑
док, задовольняти індивідуальні вимоги клієнтів.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямі. Ви‑
ходячи з вище викладеного можливо зробити 

висновки що на даному етапі на ринку надання 
екскурсійних послуг присутні декілька трендів, 
які потрібно враховувати на всіх етапах екскур‑
сійного обслуговування починаючи від задумки 
нової послуги, її чіткого тематичного оформлен‑
ня, технології розробки та формування раціо‑
нальної програми екскурсійного обслуговування, 
використання елементів екскурсійної техніки та 
методики. Звісно що перелік наведених в статті 
трендів не претендує на виключну повноту, а їх 
поява — це процес перманентний, що відповідно 
спричиняє потребує подальших перспективних 
досліджень, які без сумніву є корисними для фа‑
хівців — практиків‑ організаторів екскурсійного 
обслуговування.
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Анотація. Досліджено стан проблеми економічної оцінки процесу очисного виймання залізних руди при прийнятті 
рішень з управління виробничим процесом на підземних залізорудних гірничодобувних підприємствах. Встановлено, 
що для організації оптимального управління виробничим процесом з видобутку руди і виробництва товарних видів 
залізорудної продукції базовим аспектом є управління процесом очисного виймання руди. Прийняття оптимальних 
управлінських рішень з його виконання основується на економічній оцінки ефективності цих рішень за їх впливом на 
економічні результати всього виробничого процесу. Ці рішення приймаються на стадіях проектування очисного виймання 
і його реалізації на практиці. На даний час методи такої оцінки не є за довільними, адже вони не показують фактичної 
ефективності процесу очисного виймання в результаті того, що в основу цієї системи покладений показник, який не вра-
ховує економічні характеристики запасу руди. Авторами розроблена система економічної оцінки ефективності очисного 
виймання, яка дозволяє коректно оцінити цю ефективність. В основу цієї системи покладений показник Повноти вико-
ристання економічного потенціалу балансового запасу руди. Його величина розраховується на основі відношення між 
економічним потенціалом, який має балансовий запас руди добувних блоків/панелей до цінності виготовленого з цього 
запасу товарного залізорудного продукту. Другим розробленим показником є Індекс економічної варіабельності, який 
відображає ступінь відхилення прогнозної собівартості видобутої рудної маси від величини економічно обґрунтованої 
межі собівартості товарного залізорудного продукту за вилученням питомих фінансових витрат на виконання процесу 
рудопідготовки. Авторами розроблена методика, за якою можна визначити величини всіх параметрів, необхідних для 
розрахунку вище вказаних показників. Описаними положення покладені в основу комп’ютерної системи для виконання 
економіко- математичного моделювання процесу очисного виймання руди.

Ключові слова: економічно обґрунтовані рішення, гірничодобувні підприємства, публічне управління.

Summary. The state of the problem of economic assessment of the iron ore stoping process when making decisions on 
managing the production process at iron ore underground mining enterprises is under investigation. It is established that when 
organizing optimal management of ore mining and production of commercial types of iron ore products, the basic aspect is 
management of the ore stoping process. Making optimal management decisions on its implementation is based on an economic 
assessment of efficiency of these decisions by their impact on economic results of the entire production process. These decisions 
are made when designing and implementing the stoping process in practice. At present, the methods of such an assessment are 
not satisfactory, because they do not reveal actual effectiveness of the stoping process as this system is based on an indicator 
that does not consider economic characteristics of the ore reserve. The authors develop a system for economic assessment of 
stoping efficiency, which allows you to correctly evaluate efficiency of the process. The system relies on the Index of Complete-
ness of applying the economic potential of the balance ore reserve. Its value is calculated by means of the ratio between the 
economic potential, which has a balance ore reserve of mining blocks/panels to the value of a commercial iron ore product made 
from this reserve. The second developed indicator is the Index of Economic Variability, which reflects the degree of deviation of 
the projected cost of the mined ore mass from the value of the economically justified limit of the cost of a commercial iron ore 
product for the withdrawal of specific financial costs required for ore beneficiation. The authors develop methods to determine 
the values of all the parameters necessary for calculating the above indices. The described provisions form the basis of a com-
puter system for performing economic and mathematical modeling of the stoping process.

Key words: economically substantiated decisions, mining enterprises, public management

Постановка проблеми. Однією з важливих 
проблем, у сфері підземного залізорудного 

гірничодобувного виробництва є необхідність опти‑
мального управління [1] виробничим процесом 
у Виробничо‑ технологічній системі (ВТС) гірничодо‑
бувного підприємства. Вказана проблема і дотепер 
остається ще повністю не вирішеною.

Основою такого управління є рішення, які при‑
ймають спеціалісти органів управління гірничодо‑
бувним підприємством, спрямовані на оптимізацію 
технології, механізації, параметризації і організа‑
цію виробництва та їх реалізацію на практиці.

У ВТС базовим елементом є процес очисного 
виймання руди, яка ключової складової виробни‑

чого процесу. При виконанні очисного виймання 
саме і здійснюється виймання руди з надр і надан‑
ня видобутій рудній масі таких параметрів, які 
забезпечують можливість виготовлення з неї то‑
варної залізорудної продукції. В залежності від ха‑
рактеру гірничодобувного підприємства таким про‑
дукцією можуть бути: залізорудний концентрат, 
залізорудні окатиші, агломерат, доменна руда.

Цей процес є найбільш масштабним, техноло‑
гічно складним, ресурсоємним і фінансово витрат‑
ним. Прямі і опосередковані фінансові витрати 
на його виконання складають 60–70% собіварто‑
сті товарного залізорудного продукту. Крім того 
очисне виймання здійснюється у дуже складних 
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і небезпечних підземних умовах. Це суттєво і не‑
гативно впливає на його економічні результати. 
Зауважимо, що гірничодобувні підприємства від‑
носяться до категорії об’єктів підвищеної небез‑
печності [2].

Відповідно до сказаного при прийнятті будь‑
яких рішень з управління очисним вийманням 
у першу чергу необхідно визначати як ці рішен‑
ня вплинуть на економічні результати виконання 
всього виробничого процесу на гірничодобувно‑
му підприємстві. Визначення параметрів цього 
впливу здійснюється шляхом оцінки економічної 
ефективності управлінським рішень за кінцевим 
результатом виробництва товарного залізорудно‑
го продукту. Методи цього визначення розробля‑
ються у важливих науково‑ практичних напрямах 
гірничодобувного виробництва «Раціональне вико‑
ристання і охорона надр» [3] та «Економіка гірни‑
чодобувних підприємств» [4, с. 117].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 
теперішнього часу в практиці підземного залізо‑
рудного гірничодобувного виробництва нерозро‑
блена єдина і загальновизнана методика оцінки 
економічної ефективності процесу очисного вий‑
мання руд. Натомість питаннями її розроблен‑
ня займались багато спеціалістів у сфері еко‑
номіки і технології цього виробництва, а саме: 
Агошков М. І., Малахов Г. М., Шестаков В. О., 
Рачковский С. Я., Плеханов В. К., Нікулін С. Є., 
Ляшенко В. І., Лавренов В. І., Мечіков О. С., Пав‑
лик А. М., та ін. Ці дослідники розробили певні 
підходи до економічній оцінки очисного вийман‑
ня на основі його прибутковості і рентабельності. 
Але, на практиці, наприклад, високий прибуток 
і рентабельність очисного виймання може досяга‑
тись не шляхом застосування високо ефективних 
технологічних і технічних рішень з його здійс‑
нення, а за рахунок рішень, які просто забезпе‑
чують мінімальні фінансові витрати на розробку 
при завищених технологічних втратах руди і її 
засмічення пустими породами. Це призводить до 
нераціонального використання запасу руди хоча 
і приносить високий але разовий прибуток.

Мета роботи. Відповідно до вище викладеного 
автори поставили за мету розробити удосконалену 
систему оцінки, яка дозволяє коректно визначи‑
ти економічну ефективність рішень з управлін‑
ня очисним вийманням руди, основні положенні, 
суть яких наведена у тексті статті.

Викладення основного матеріалу. Оптимальне 
управління [5] процесом очисного виймання руди 
включає дві базові дії, а саме: вибір на основі пев‑
ного обґрунтування рішень з технології, техніки, 

параметрів і організації розробки для відпрацю‑
вання запасу руди конкретних виїмкових одиниць 
(добувних блоків/панелей); реалізація цих рішень 
на практиці при край нестабільних гірничотехніч‑
них здійснення розробки і економічних умовах 
функціонування гірничодобувного підприємства. 
Всі ці дії незалежно вії їх характеру мають один 
критерій оцінки — їх економічна ефективність.

У гірничодобувній галузі вже тривалий час для 
оцінки ефективності управлінських рішень одним 
з основних показників є так званий Питомий при-
буток, Пп [6, с. 58]. Величина цього показника 
розраховується як відношення прибутку Пзп, що 
прогнозується до отримання, або був отриманий, 
в результаті відпрацювання певного запасу руди 
Qбз (погашеного запасу) і реалізації виготовленого 
з нього товарного залізорудного продукту у обсязі 
Qзп. Він розраховується за такою формулою
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де Dтр — доход від реалізації товарної залізорудної 
продукції, тис.грн; Ззш — загальношахтні фінансо‑
ві затрати (умовно‑ постійні) на розробку, тис.грн; 
Зпн — затрати на підготовку і нарізання запасу, 
тис.грн; Зов — затрати на очисне виймання руди, 
грн/т; Зрп 

— затрати на рудопідготовку, грн/т.
Стосовно цього показника необхідно відміти‑

ти наступне. Його застосування для економічної 
оцінки ефективності управлінських рішень є не‑
коректним. Це обумовлене тим, що методика його 
розрахунку не враховує двох важливих обставин, 
які мають місце у економіці цього виробництва, 
а саме:

1. З формули (1) розрахунку Пп видно, що вона 
відображає, як співвідносяться між собою при‑
буток від реалізації товарного залізорудного про‑
дукту Пзп, виражений у фінансовій одиниці (тис.
грн), і обсяг балансового запасу руди Qбз, вира‑
жений у фізичних одиницях (тис.т), в результаті 
розробки якого і отримується прибуток. Фактич‑
но цей показник характеризує скільки фінансо‑
вих одиниць прибутку принесе гірничодобувному 
підприємству розробка кожної фізичної одини‑
ці балансового запасу руди, тобто цей показник 
техніко‑ економічним.

З одного боку — така оцінка має сенс, адже 
змінна величини Пзп, наприклад, при одній і тій 
величин Qбз дійсно надає уявлення про ступінь 
ефективності використання цього запасу. Однак, 
з іншого боку, при розрахунку величини Пп не 
враховується те, що саме представляє собою ба‑
лансовий запас руди. Крім обсягу Qбз цей запас 
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має ще ряд характеристик за якістю руди (вміст 
заліза), міцністю руди, її мінералогічним складом 
тощо. Величини цих характеристик впливають на 
обсяги фінансових витрат, які потрібно вкласти 
щоб відпрацювати цей запас, а це впливає і на 
величину прибутку Пзп.

Вказана обставина може негативно проявитись 
так — коли при відпрацюванні запасу руди Qбз піс‑
ля розрахунку величини Пп стає незрозуміло його 
величина говорить про високу ефективність роз‑
робки цього запасу, чи про низку ефективність, 
адже характер цього запасу, крім його обсягу, 
методика розрахунку показника Пп не враховує.

З цього виходить, що якщо ми оцінюємо вели‑
чину параметра Пзп у фінансових одиницях, як 
результат розробки, то необхідно знати, а яку при 
цьому початкову фінансово‑ економічну характе‑
ристику мав сам запас руди. Тобто таку оцінку 
необхідно здійснювати порівнюючи параметри, ви‑
ражені у одних фінансово‑ економічних одиницях 
вимірювання, і які враховують економічну харак‑
теристику ресурсу, що відпрацьовується. Тільки 
така оцінка буде у даних умовах коректною.

Більш детально це положення можна опи‑
сати так. Балансовий запас руди в обсязі Qбз, 
який залягає у надрах, має певний фінансово‑ 
економічний потенціал. Цей потенціал можна 
охарактеризувати як величина прибутку Ппзп, яку 
потенційно можна отримати при ідеального вико‑
наному процесі очисного виймання. Під поняттям 
Ідеальне виконання будемо розуміти відпрацюван‑
ня запасу руди без технологічних втрат руди, без 
її технологічного засмічення і без будь‑яких фі‑
нансових затрат на розробку.

За цим, для того щоб оцінити потенціал запасу 
одного тільки його обсягу Qбз недостатньо, адже 
руда, яка його складає має і інші характеристи‑
ки, які впливають на його економічний потенці‑
ал. Наприклад, цілком зрозуміло, що запас руди 
з обсягом Qбз з вмістом заліза Fe = 56% і такий 
же самий запас за обсягом Qбз але з вмістом заліза 
Fe = 66% мають різний економічний потенціал.

У той же час реальні обставини розробки запа‑
су Qбз є зовсім не ідеальними. Ці обставини визна‑
чаються конкретними умовами залягання запасу 
руди у надрах, управлінських рішень з вибору 
і реалізації технології розробки, вибору і функ‑
ціонування засобів механізації робіт, вибору і до‑
тримання параметрів цих робіт, організації їх ви‑
конання, які приймаються при підготовці проекту 
розробки запасу руди і реалізації цього проекту на 
практиці [7, с. 159]. Часто такі рішення є взагалі 
є неоднозначними, тобто коли одне і те рішення 

за певними аспектами розробки має перевагу над 
іншими рішеннями, а за іншими аспектами воно 
поступається їм, а вибрати для реалізації необхід‑
но одне конкретне рішення.

За цим при проектуванні розробки запасу 
кожної виїмкової одиниці і виборі рішень з його 
виймання, природньо виникає питання про те 
наскільки повно при конкретних умовах здійс‑
нення розробки буде використаний економічний 
потенціал запасу руди? Результати такої оцінки 
можуть суттєво відрізнятися від результатів, які 
надає показник Пп.

2. Друга і дуже важлива обставина полягає 
у наступному. При оцінці економічних результа‑
тів розробки запасу руди за показником Пп важ‑
ливим є те, що величина прибутку Пзп від реаліза‑
ції залізорудної продукції залежить не тільки від 
рішень з управління розробкою, а також залежить 
і від ринкової ціни на товарну залізорудну про‑
дукцію Цзп. Ця ціна впливає не тільки на при‑
буток, а і на цінність самого балансового запасу 
руди. При цьому ціна на залізорудну продукцію 
залежить від кон’юнктури ринку і є нестабільною. 
В результаті цього при виборі найбільш економіч‑
но ефективних рішень неможна коректно оцінити 
ефективність розробки тільки за показником Пп, 
адже він не враховує те, який економічний потен‑
ціал у даних ринкових умовах має запас руди. За 
цим, наприклад, може виникнути ситуація, коли 
при певних розрахунках буде визначено виску 
економічну ефективність управлінських рішень 
за показником Пп, а фактично, при врахуванні 
поточної цінності запасу, ситуація з їх ефектив‑
ністю буде зовсім інша.

Вказані недоліки необхідно усунути у вдоско‑
наленій системі економічної оцінки процесу роз‑
робки руди. Цього можна досягти у тому разі, як 
що при оцінці економічної ефективності очисно‑
го виймання буде застосовуватись не загальний 
технічний параметр Балансовий запас руди Qбз, 
а його фінансово‑ економічна характеристика, яка 
є виключно економічною і враховує всі його осо‑
бливості, а не просто обсяг запасу.

Розробити такий показник можна за такими 
міркуваннями. Питомий прибуток Пп доцільно 
інтерпретувати не як техніко‑ економічний по‑
казник, а як економічний. Його величина фор‑
мується виключно економічними чинниками, які 
характеризують саму руду і її запас. Ці чинники 
обумовлюються тим, що отримання прибутку Пзп 
є результатом не просто відпрацювання обсягу ба‑
лансового запасу руди Qбз, а того, що цей запас 
має певний Економічний потенціал. Величина 
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цього потенціалу визначається одразу декілько‑
ма характеристикам запасу, а не тільки його об‑
сягом. Ці характеристики надають йому певної 
фінансово‑ економічної характеристики, яку мож‑
на інтерпретувати як Цінність, яку представляє 
цей запас. Саме ця цінність і є джерелом отри‑
мання прибутку Пзп. Розрахувати велчину цінност 
заасу руди можна за такою формулою

( ) ( )1 20,01 1 1 ,áç áç áçÅ Q Ñ ÖG Ê Ê= + −       (2)

де Сбз — вміст металу у руді, %; Ц — договірна 
ціна на 1,0 т товарного залізорудного продукту, 
грн/т; G — коефіцієнт, який враховує вихід то‑
варного залізорудного продукту з 1,0 т балансо‑
вого запасу руди, дол.од.; К

1
 — коефіцієнт, який 

враховує підвищення ціни при перевищенні на 
кожен відсоток концентрації корисних природніх 
компонентів у руді (Mn, Ni, Cr, V, Ti) їх концен‑
трацію за вимогами споживча, дол.од; К

2
 — кое‑

фіцієнт, який враховує штрафи за кожен відсоток 
перевищення шкідливих природніх компонентів 
у руді (P, S, As, Zn) їх концентрацію за вимогами 
споживча, дол.од.

Сам же прибуток отримується гірничодобув‑
ним підприємством за рахунок того, що його про‑
дукція представляє цінність для споживача. За 
цим споживач готовий заплатити за неї певний 
обсяг фінансових коштів, які і сформують дохід 
Dтр і прибуток Пзп підприємства. Таким чином, 
у даному разі, сума фінансових коштів, яку го‑
товий заплати споживач за цю продукцію можна 
розглядати, як Економічний потенціал балансо‑
вого запасу руди, з якого і буде виготовлена ця 
продукція.

Більш конкретно, ці міркування можна роз‑
крити так. До початку розробки запас руди Qбз 
який знаходиться у надрах має певний еконо‑
мічний потенціал у розмірі Ебз, який виражаєть‑
ся у фінансовій одиниці тис.грн. Цей потенціал 
представляє величину доходу Dтр, який потен‑
ційно можна отримати від реалізації товарної 
залізорудної продукції у обсязі Qзп, виготовленої 
із запасу руди Qбз

 в ідеальних умовах. Ідеальні 
умови визначають те, що цінність виготовленого 
товарної залізорудної продукції Езп буде дорівню‑
вати цінності балансового запасу руди Ебз, тобто 
в процесі розробки запасу Qбз будуть відсутні втра‑
ти цінності з будь‑яких причин.

Наряду із цим реальні умови розробки мають 
ряд специфічних особливостей, які відрізняють їх 
від ідеальних умов. Здійснення розробки запасу 
у цих умовах потребують вкладання певного об‑
сягу фінансових коштів ΣЗ на виконання цілого 

комплексу процесів, робіт, операцій з розробки. 
Ці процеси і роботи виконуються у певній техно‑
логічній послідовності і на їх виконання витрача‑
ються певні обсяги фінансових коштів, які зале‑
жить від характеру цих процесів та робіт і умов 
яких вони виконуються.

Таким чином по мірі їх виконання спостеріга‑
ється якби поступове зменшення цінності з вели‑
чини Ебз до величини Езп. При цьому різниця між 
ними Ебз  – Езп буде характеризувати втрати цінно‑
сті ΔЕ, величина якої обумовлюється фінансовими 
затратам на виконання процесів, робіт, операцій, 
а також технологічними втратами певного обся‑
гу руди, технологічного засмічення руди при її 
видобутку. За цим параметр Езп стає пов’язаним 
з параметром Ебз, адже його величина в процесі 
розробки починає поступово формуватися саме 
з величини Ебз. Все описане вище демонструється 
на діаграмі, наведеній на рис. 1.

Тепер необхідно відмітити важливу обставину, 
яка стосується одного з найбільш вагомих джерел 
втрат цінності запасу руди. При вийманні руди 
балансового запасу обов’язково фізично втрача‑
ється його певна частина, а це є джерелом втрати 
цінності, яку має балансовий запас руди. Зазви‑
чай ці втрати руди досягають 10–18% від обсягу 
балансового запасу.

Крім того, та частина руди балансового запа‑
су, яка буде вилучена з надр, в процесі розроб‑
ки засмічується пустими породами. Її засмічення 
складає від 8% до 16% від обсягу видобутої руд‑
ної маси. Засмічення призводить до втрати яко‑
сті рудної маси за вмістом металу у порівнянні 
з його вмістом у балансовому запасі. Вміст металу 
у балансовому запасі є одним з найважливіших 
параметрів, що формують цінність запасу, див. 
формулу (2). Для того щоб виробити з засміченої 
рудної маси товарний залізорудний продукт під‑
приємству прийдеться вилучити з неї пусту поро‑
ду для отримання якості залізорудного продукту, 
яка буде відповідати вимогам споживача.

Вилучення цієї породи здійснюється при здійс‑
ненні рудопідготовки, у якій збагачення є окре‑
мим і вартісним процесом. На його виконання не‑
обхідно вкладання додаткових фінансових коштів.

В цілому за вказаними факторами (втрати і за‑
смічення) втрачається до 25% цінності балансово‑
го запасу руди.

Слід відмітити, що втрати і засмічення руди 
мають вкрай негативі наслідки для держави, адже 
вони призводять до нераціонального використання 
надр, тобто природних ресурсів, які знаходяться 
у надрах. За Гірничим законом України [8] ці ре‑
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сурси є власністю народу України, а не власни‑
ків приватних гірничодобувних підприємств. За 
ефективністю їх використання держава здійснює 
суворий контроль. Для цього сформована система 
публічного адміністрування діяльності гірничодо‑
бувних підприємств, яка має право управлінської 
діяльності штрафними і заохочувальними захода‑
ми. Органом, якому надані функції такого контро‑
лю і управління є Держана служба України з пи-
тань праці (ДСУПП). Безпосередній контроль за 
раціональністю використання надр гірничодобув‑
ними підприємствами реалізує підрозділ ДСУПП 
Відділ нагляду за геолого- маркшейдерськими робо-
тами та переробкою корисних копалин [9].

Необхідність реалізації цієї контрольно‑ 
управлінської діяльності обумовлюється такою 

обставиною. Специфіка гірничодобувного виробни‑
цтва надає можливість власниками гірничодобув‑
них підприємств здійснювати розробку балансових 
запасів руд такими методами, при яких ці підпри‑
ємства можуть отримати високий разовий прибуток 
при мінімальних фінансових вкладеннях у розроб‑
ку. При цьому така розробка буде здійснюватися 
при надвисоких технологічних втратах руди. Така 
ситуація призводить до швидкого вичерпання за‑
пасів залізорудних родовищ і значних втрат при‑
родного ресурсу, суттєвого скорочення строків ви‑
робничої діяльності гірничодобувних підприємств, 
негативних соціально‑ економічних наслідків для 
гірничодобувних регіонів і для держави в цілому.

З метою усунення такої ситуації держава здійс‑
нює адміністративний контроль за обсягами втрат 
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руди. Однією з форм такого контролю є нормуван‑
ня величини втрат. Ці нормативи визначаються за 
спеціальною методикою [10]. У ний надані прави‑
ла розрахунку нормативу втрат руди за гірничо‑
технічними умовами розробки і вибраною техно‑
логічною схемою відпрацювання запасу, а також 
правила економічного обґрунтування цього нор‑
мативу [11, с. 22].

Нормативні величини втрат руди визначається 
при підготовці проекту на відпрацювання запасу 
руди кожного добувного блока/панелі [12], роз‑
робка яких планується на кожен наступний рік. 
Ці дані закладаються у Річний план розвитку гір-
ничих робіт по кожному підприємству. На кожен 
наступний рік ці підприємства повинні затвердити 
вказаний план у ДСУПП шляхом його публічного 
захисту. При відсутності затвердження цього пла‑
ну гірничодобувному підприємству забороняється 
здійснювати виробничу діяльність.

Слід зауважити, що положення цього плану 
суттєво впливають на втрати цінності за макси‑
мальним зменшенням їх обсягу. Але необхідність 
дотримання вказаного нормативу ставить перед 
під приємством необхідність вирішення оптиміза‑
ційного характеру з необхідності такої організації 
очисного виймання щоб одночасно дотриматись 
норматив втрат руди і мінімізувати фінансові ви‑
трати на розробку. Вирішення цієї задачі прямо 
стосується методів формування цінностей всіх 
видів.

На величину цінності товарного продукту 
впливають два фактори: цінність запасу руди Ебз 
і величина втрат цінності ΔЕ, яка буде виникати 
в процесі розробки.

Для управління величиною параметра Ебз гір‑
ничодобувне підприємства має мало можливостей, 
єдиним важелем для цього є договірна ціна на 
товарну продукцію.

Значно ширші можливості управління має ве‑
личина втрат цінності ΔЕ. Управляти нею можна 
технологічними методами, засобами систем меха‑
нізації робіт, параметрами очисного виймання ї 
його технологічних процесів (буріння, підриван‑
ня, випуск руди з очисного просту, доставка ви‑
добутої рудної маси) [13, с. 127–197], методами 
організації робіт, адже величина ΔЕ суттєво за‑
лежать від конкретних управлінських рішень зі 
здійснення розробки, які до речі впливають на 
величину втрат і засмічення руди.

Відмітимо, що величина технологічних втрат 
руди і її засмічення наряду із обсягом балансового 
запасу Qбз визначають обсяг виготовленого товар‑
ного залізорудного продукту Qзп.

В комплексі всі вказані обставини призводять 
до того, що в результаті здійснення розробки 
запасу Qбз з вмістом металу Сбз буде отриманий 
товарний залізорудний продукту у обсязі Qзп, 
і з вмістом металу Сбз, які відрізняється між со‑
бою Qзп ≠ Qбз; Сзп ≠ Сбз. Це визначає і різні величи‑
ни цінностей Езп ≠ Ебз. У свою чергу це у реальних 
умовах призводить і до отримання іншої величини 
прибутку Пзп ніж той, який міг бути потенційно 
отриманий за відсутності втрат цінності.

Ця різниця ставить питання про те, яка части‑
на цінності балансового запасу руди Ебз буде ви‑
лучена з надр при отриманні з нього конкретного 
обсягу товарного залізорудного продукту з цінні‑
стю Езп. Таким чином важливішим показником 
економічної ефективності розробки стає коефіці‑
єнт використання цінності запасу руди, величину 
якого можна розрахувати так

KE = Eзп / Eбз.                    (2)

Тепер звернемо увагу на елемент формули (1), 
а саме параметр Зов. Цей параметр відображає 
суму фінансових коштів, яку необхідно вкласти 
у очисне виймання руди при відпрацюванні запа‑
су кожного добувного блока/панелі, інші параме‑
три у цій формулі відомі. Відмітимо, що ця сума 
не може бути будь‑якою, а має певне обмеження 
і її гранична величина З′ов обмежується певними 
чинниками, які діють в процесі розробки.

Це обмеження обумовлене характером функці‑
онування ВЕС і причина його виникнення полягає 
у наступному. Виробничий процес на гірничодобув‑
ному підприємстві здійснюється шляхом послідов‑
ного виконання ряду стадій, етапів, процесів, ро‑
біт, операцій (див. рис. 1). При виконанні кожного 
з них предмет паці Руда балансового запасу змінює 
свої характеристики з переходом від стану моно‑
літного гірського масиву з одними параметрами 
у стан товарного залізорудного продукту з іншими 
параметрами. При цьому кожен процес, робота, 
операція у цій послідовності мають свої технічні 
і економічні характеристики, які по різному впли‑
вають на зміну характеристик предмету праці.

За цим досягти необхідних економічних ре‑
зультатів всього процесу розробки і його високої 
економічної ефективності можна тільки у тому 
разі, якщо у функціонуванні ВЕС обсяги фінан‑
сових витрат на виконання процесів, робіт і опе‑
рацій будуть не тільки мінімально можливими, 
а і збалансованими між собою. Їх збалансування 
полягає у тому, щоб обсяги фінансових витрат на 
виконання відповідних процесів були так розподі‑
лені між ними, щоб у кінцевому рахунку отрима‑
ти товарний залізорудний продукт у необхідному 
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обсязі з необхідними технічними і економічними 
характеристиками, з необхідною продуктивністю 
виробництва і мінімальною собівартістю.

Зауважимо, що у сфері гірничодобувного ви‑
робництва мають місце такі два види собівартості: 
Планова собівартість залізорудної продукції в ці‑
лому по підприємству Стр, яка визначається у річ‑
ному плані розвитку гірничих робіт за критерієм 
необхідної прибутковості виробництва; Прогнозна 
собівартість видобутої рудної маси, яка визна‑
чається у проектах розробки запасу руди кожної 
виїмкової одиниці з їх специфічними гірничотех‑
нічними і економічними умовами.

Специфіка цих показників полягає у тому, що 
планова собівартість залізорудної продукції пред‑
ставляє обмежуючий фактор для прогнозної собі‑
вартості видобутої рудної маси. Це обумовлюється 
такою ситуацію — у вкрай складних геологічних 
і гірничотехнічних підземних умовах виймання 
запасу кожної виїмкової одиниці, які є унікаль‑
ними, проектувальник повинен прийняти опти‑
мальні рішення з виймання руди для кожного 
технологічного процесу.

На даний час в практиці гірничодобувного 
виробництва розроблено багато варіантів рішень 
з виконання всіх складових технологічних про‑
цесів очисного виймання [13, с. 263]. Всі вони 
мають певну технологічну і технічну специфіку. 
За особливостями конкретних умов розробки вона 
може призводити до різних технічних і економіч‑
них результатів очисного виймання (за обсягом 
видобутку рудної маси, продуктивністю очисного 
виймання, крупністю кусків рудної маси, виходом 
негабариту, необхідними видами виробничих ре‑
сурсів, обсягами їх витрат, витратами фінансових 
коштів, собівартістю рудної маси). Ці результати 
залежить від вибраної технології очисного вий‑
мання, засобів його здійснення, параметрів і ор‑
ганізації робіт. Крім того, вибрані рішення для 
різних технологічних процесів, повинні бути ще й 
узгодженими за режимами роботи. Все це впливає 
на величину собівартості видобутої рудної маси 
Sрм, а вона з урахуванням прогнозованого обсягу 
видобутої маси Qрм визначає величину загальних 
фінансових витрат Зов = SрмQрм.

Для забезпечення мінімальної величини па‑
раметра Sрм у проекті виїмкової одиниці здійс‑
нюється пошук оптимальних рішень і їх комбі‑
націй з виконання процесу очисного виймання. 
Цей пошук реалізується методами варіаційного 
економіко‑ математичного моделювання [14, с. 82]. 
Однак, навіть вибір таких оптимальних рішень 
зовсім не означає, що вони будуть і прийнятни‑

ми для економічних умов відпрацювання запасу 
конкретної виїмкової одиниці. Це обумовлене 
тим, що навіть мінімальне значення показника 
Sрм визначене таким чином може перевищувати 
величину S′рм, яка розраховується з зовсім інших 
критеріїв. Ураховуючи те, що З′ов = S′рмQрм, то 
відповідно і обсяг вкладання фінансових коштів 
у очисне виймання Зов кожного добувного блока є 
також обмеженим З′ов (Зов≤З′ов).

Описана ситуація потребує, або списання запа‑
су даної виїмкової одинці (що дозволено законом 
про надра [15]), або пошуку інших більш карди‑
нальних рішень зі зміною характеристик відпра‑
цювання запасу конкретної виїмкової одиниці за 
іншими схемами розкриття, підготовки, системи 
розробки тощо, щоб усунути таку ситуацію.

Таким чином, величини показника S′рм і З′ов 
є важливими для виконання очисного вийман‑
ня і оцінки його економічної ефективності і всі 
комплекси рішень з виконання процесу очисного 
виймання обов’язково повинні перевірятись за їх 
величинами.

Крім того, важливим критерієм оцінки еко‑
номічної ефективності очисного виймання є і те 
наскільки величина Sрм, а відповідно і Зов будуть 
відрізнятись від обмежень S′рм та З′ов при різних 
варіантах рішень. Це визначає доцільність пропо‑
нованого авторами ще одного показника ефектив‑
ності очисного виймання Індекс економічної варі-
абельності, який відображає ступінь відхилення 
прогнозної собівартості видобутої рудної маси від 
величини економічно обґрунтованої межі собівар‑
тості товарного залізорудного продукту за вилу‑
ченням питомих фінансових витрат на виконання 
процесу рудопідготовки Sрп.
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Зауважимо, що величина параметра Зрп залежить від обсягу видобутої рудної 

маси і від ступені засмічення руди пустими породами, які формуються при 

виконанні очисного виймання, але вона не характеризує сам процес 

очисного виймання. Крім того, поняття пусті породи є умовним, фактично 

це породи, які містять метал, аде його концентрація менша за промисловий 

вміст металу [16, с. 422]. В процесі рудопідготовки мінерали, які містять 

метал також вилучаються у товарний залізорудний продукт і ступінь їх 

вилучення необхідно враховувати при визначенні обсягу виробництва 

товарного залізорудного продукту, визначенні величинн Зрп і Sрп. 

Тепер зупинимось на тому як можна визначити величину S′рм. Це 

можна зробити, виходячи з величини планової собівартості залізорудної 

продукції, як результату функціонування ВЕС, тобто виконання кожного 

процесу, що складають структуру ВЕС, серед яких своє вагоме місце займає 

і процес очисного виймання руди (рис. 1). 

Всі процеси ВЕС виконуються у різні періоди розробки з достатньо 

значною розбіжністю у часі та різницею за обсягами фінансових витрат, які 

необхідні для забезпечення їх виконання. У виконання кожного з них 

вкладаються певні фінансові кошти, які поступово, по мірі послідовного 

виконання процесів, призводять до зростання суми коштів, яка вкладається 

у розробку в цілому і формує величину параметра Ззп. 

Саме тут і виникає проблема з необхідності визначення допустимої 

величини обсягу фінансових затрат Зов на очисне виймання руди у кожній 

виїмковій одиниці, з її специфічними гірничотехнічними умовами. 

Розрахунок цієї ефективності ускладняється тим, що вона визначається не 

тільки обсягом фінансових коштів, вкладених у його виконання, а також 

Зауважимо, що величина параметра Зрп 
залежить 

від обсягу видобутої рудної маси і від ступені зас‑
мічення руди пустими породами, які формуються 
при виконанні очисного виймання, але вона не 
характеризує сам процес очисного виймання. Крім 
того, поняття пусті породи є умовним, фактично це 
породи, які містять метал, але його концентрація 
менша за промисловий вміст металу [16, с. 422]. 
В процесі рудопідготовки мінерали, які містять 
метал також вилучаються у товарний залізоруд‑
ний продукт і ступінь їх вилучення необхідно 
враховувати при визначенні обсягу виробництва 



66

// Економіка //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 10 (66), 2022

товарного залізорудного продукту, визначенні 
величинн Зрп і Sрп.

Тепер зупинимось на тому як можна визначи‑
ти величину S′рм. Це можна зробити, виходячи 
з величини планової собівартості залізорудної про‑
дукції, як результату функціонування ВЕС, тобто 
виконання кожного процесу, що складають струк‑
туру ВЕС, серед яких своє вагоме місце займає 
і процес очисного виймання руди (рис. 1).

Всі процеси ВЕС виконуються у різні періоди 
розробки з достатньо значною розбіжністю у часі 
та різницею за обсягами фінансових витрат, які 
необхідні для забезпечення їх виконання. У вико‑
нання кожного з них вкладаються певні фінансові 
кошти, які поступово, по мірі послідовного вико‑
нання процесів, призводять до зростання суми ко‑
штів, яка вкладається у розробку в цілому і фор‑
мує величину параметра Ззп.

Саме тут і виникає проблема з необхідності ви‑
значення допустимої величини обсягу фінансових 
затрат Зов на очисне виймання руди у кожній ви‑
їмковій одиниці, з її специфічними гірничотех‑
нічними умовами. Розрахунок цієї ефективності 
ускладняється тим, що вона визначається не тіль‑
ки обсягом фінансових коштів, вкладених у його 
виконання, а також характеристиками рудної 
маси. Ці характеристики при різних рішеннях 
з очисного виймання у одних і тих умовах можуть 
мати значні розбіжності.

За цим розрахувати величину собівартості ви‑
добутої руди і обсяг необхідних фінансових витрат 
на розробку можна розрахувати так
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характеристиками рудної маси. Ці характеристики при різних рішеннях з 

очисного виймання у одних і тих умовах можуть мати значні розбіжності. 

За цим розрахувати величину собівартості видобутої руди і обсяг 

необхідних фінансових витрат на розробку можна розрахувати так 
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де Sтпл  – планова собівартість товарного залізорудного продукту, визначена 

за річним планом розвитку гірничих робіт на підприємстві, грн/т; Sтрв – 

собівартість товарної залізорудної продукції, яка планується до отримання 

за проектом на виймання руди конкретної виїмкової одиниці, і яка повинна 

бути Стр≤С′тр, грн/т; Sрм – прогнозна собівартість видобутої рудної маси з 

блока/панелі, грн/т; Qтрпл – запланований обсяг виготовлення і реалізації 

товарної залізорудної продукції, відповідно до річного плану розвитку 

гірничих робіт, тис.т; Qрм – обсяг товарної залізорудної продукції, 

отримання якого планується за проектом на виймання руди конкретної 
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де Sтпл 
— планова собівартість товарного залізо‑

рудного продукту, визначена за річним планом 
розвитку гірничих робіт на підприємстві, грн/т; 

Sтрв 
— собівартість товарної залізорудної продук‑

ції, яка планується до отримання за проектом 
на виймання руди конкретної виїмкової одини‑
ці, і яка повинна бути Стр≤С′тр, грн/т; Sрм — про‑
гнозна собівартість видобутої рудної маси з бло‑
ка/панелі, грн/т; Qтрпл — запланований обсяг 
виготовлення і реалізації товарної залізорудної 
продукції, відповідно до річного плану розвитку 
гірничих робіт, тис.т; Qрм — обсяг товарної залі‑
зорудної продукції, отримання якого планується 
за проектом на виймання руди конкретної ви‑
їмкової одиниці, грн/т; З

I–VII
 — планові значен‑

ня статей фінансових витрат на виконання ро‑
біт з видобутку руди за річним планом розвитку 
гірничих робіт, за етапами розробки, наведеними 
на рис. 1, тис.грн/т; З

V
 — обсяг фінансових ви‑

трат на виконання процесу очисного виймання за 
річним планом розвитку гірничих робіт, тис.грн; 
З

Vб
 — обсяг фінансових витрат на виконання про‑

цесу очисного виймання за проектом на вийман‑
ня руди конкретної виїмкової одиниці, тис.грн; 
Збур, Звз, Зпр, Звп, Зд — обсяг фінансових витрат на 
виконання технологічних процесів очисного вий‑
мання, тис.грн.

Для забезпечення розрахованих таким чином 
величини Sтр і Sтрв при підготовці проекту на вий‑
мання запасу руди конкретної виїмкової одиниці 
необхідно вибрати оптимальні проектні рішення 
за всім комплексом технологічних процесів очис‑
ного виймання. Ці рішення представляють основу 
збалансування фінансових витрат на очисне вий‑
мання і є елементом їх збалансування для забез‑
печення оптимального функціонування всієї ВЕС.

Таким чином, описані положення системи оцін‑
ки економічної ефективності очисного виймання 
руди надають можливість коректно встановити на‑
скільки управлінські рішення з його здійснення є 
результативними і економічно ефективними.

На основі викладених базових положень ав‑
торами на даний час розробляється комп’ютерна 
система економіко‑ математичного моделювання 
процесу очисного виймання руди для її викори‑
стання у проектній діяльності і здійсненні вироб‑
ничого процесу на підземних гірничодобувних 
підприємствах.

Висновки. На основі викладеного матеріалу 
можна зробити такі висновки:

1. Однією з актуальних проблем, яка стоїть пе‑
ред залізорудною гірничодобувною промисловістю 
України є необхідність організації оптимального 
управління виробничим процесом з видобутку 
руди і виробництві товарних видів залізорудної 
продукції.
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2. Важливим аспектом у вирішені цієї пробле‑
ми є коректна оцінка економічної ефективності 
управлінських рішень, які приймаються на ста‑
дії проектування технологічного процесу очисного 
виймання руди, як базової складової виробничого 
процесу, і його реалізації на практиці. На даний 
час методи такої оцінки є не за довільними, адже 
вони не показують фактичної ефективності цього 
процесу в результаті того, що в основу цієї систе‑
ми покладений показник, який не враховує еко‑
номічні характеристики запасу руди.

3. Авторам розроблена система оцінки еконо‑
мічної ефективності очисного виймання руди, яка 
дозволяє коректно виконати таку оцінку для рі‑
шень з управління цим процесом і виробничим 
процесом на гірничодобувному підприємстві в ці‑
лому.

4. В основу цієї системи покладений показник 
Повноти використання економічного потенціалу 
запасу руди. Цей показник розраховується на 

основі визначення відношення між економічним 
потенціалом, який має запас руди до цінності ви‑
готовленого з нього товарного залізорудного про‑
дукту.

5. Другим важливим показником є Індекс еко‑
номічної варіабельності, який відображає ступінь 
відхилення прогнозної собівартості видобутої руд‑
ної маси від величини економічно обґрунтованої 
межі собівартості товарного залізорудного продук‑
ту за вилученням питомих фінансових витрат на 
виконання рудопідготовки.

6. Авторами розроблена методика розрахунку 
параметрів розробки, за якими можна визначити 
величини всіх параметрів, необхідних для розра‑
хунку вище вказаних показників.

7. На даний час за описаними положеннями 
авторами комп’ютерна система для виконання 
економіко‑ математичного моделювання проце‑
су очисного виймання руди для її застосування 
у практиці залізорудних підприємств України.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM  
OF FINANCIAL SECURITY OF BUSINESS ENTITIES  

IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY

Анотація. Аграрний сектор економіки є провідним в економіці України. Фінансова безпека агропромислових підприємств 
як складова фінансової безпеки країни є одним із стратегічних напрямків розвитку економічної політики України, оскільки 
саме розвиток аграрного сектору економіки здатен забезпечити продовольчу безпеку не лише в нашій країні, а й у світі.

Серед науковців, що займаються вивченням і дослідженням питань, присвячених аграрній галузі, дуже часто вини-
кають дискусії з приводу взаємозв’язку фінансової безпеки з ефективним розвитком підприємництва у аграрній сфері, 
а, отже, впливу на забезпечення загальної — продовольчої, екологічної, соціальної та економічної — безпеки країни. Ці 
дискусії зумовлені складністю та особливостями фінансових відносин у цій галузі. Таким чином, підтримка належного 
рівня фінансової безпеки підприємств аграрної сфери є одним із першочергових завдань розвитку економіки України.
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Стаття присвячена дослідженню системи фінансової безпеки агропромислових підприємств та окресленню основних 
напрямів її оцінювання.

Ключові слова: фінансова безпека; фінансова безпека агропромислових підприємств; фінансова діагностика в сис-
темі фінансової безпеки.

Summary. The agricultural sector of the economy is the leading one in the economy of Ukraine. The financial security of 
agro-industrial enterprises as a component of the country’s financial security is one of the strategic directions of the develop-
ment of the economic policy of Ukraine, since it is the development of the agrarian sector of the economy that is able to ensure 
food security not only in our country, but also in the world.

Among scientists engaged in the study and research of issues related to the agricultural sector, discussions often arise about 
the promotion of financial security to the effective development of agricultural entrepreneurship, and therefore, the provision 
of general — food, ecological, social and economic — security of the country. These discussions are due to the complexity and 
peculiarities of financial relations in this field.

Therefore, maintaining the appropriate level of financial security of enterprises in the agricultural sector is one of the prima-
ry tasks of the development of the economy of Ukraine.

The article is devoted to the study of the system of financial security of agro-industrial enterprises and the outline of the 
main directions of its evaluation.

Key words: financial security; financial security of agro-industrial enterprises; financial diagnosis of the financial security 
system.

Постановка проблеми. В українській економіці 
наразі провідне місце займає аграрний сек‑

тор. Україна виступає одним з найбільших поста‑
чальників агропромислової продукції у світі. На 
підтвердження цієї тези прикладом слугує тепе‑
рішня ситуація: так, з початком повномасштабно‑
го вторгнення Російської Федерації на територію 
суверенної України виникла загроза продовольчої 
кризи та голоду в країнах третього світу. У зв’язку 
з тимчасовою окупацією територій, прилеглих до 
Азовського моря та мінуванням вод Чорного моря, 
українські порти виявилися заблокованими вій‑
ськами РФ. Через це судна з українським зерном 
не мали можливості вийти в море та доставити 
вантаж до країн‑ покупців.

Зважаючи на вищевикладене, дослідження 
питання розвитку системи фінансової безпеки 
суб’єктів підприємництва агропромислової галузі 
є актуальним і таким, що потребує особливої ува‑
ги у реаліях сьогодення для забезпечення добробу‑
ту, стабільності та високого рівня життя і безпеки 
у післявоєнний час, а також на етапі відбудови 
країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су‑
часній науковій літературі питання фінансової 
безпеки загалом і фінансової безпеки підприємств 
зокрема є поширеним і досліджуваним. Серед ві‑
тчизняних і зарубіжних науковців, які присвя‑
тили свої праці вивченню окресленої тематики, 
значущим є внесок таких вчених як: Бланк І. А. 
[1], Вдовенко Л. О. [2], Гривківська О. В. [3], За‑
харов О. І. [4], Картузов Є. П. [5], Кириченко О. А. 

[6], Кудря І. В. [6], Нонік В. В. [7], Пригунов П. Я. 
[4], Сергійчук М. Д. [7], Черненко О. С. [2] та ін‑
ших. Проте, зважаючи на особливу актуальність 
в умовах військової агресії з боку РФ, більшої 
уваги потребує дослідження проблематики фінан‑
сової безпеки саме підприємств агропромислового 
сектора як провідного в економіці України.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
вдосконалення системи фінансової безпеки під‑
приємств в агропромисловій галузі та виділення 
основних напрямків її оцінювання.

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на від‑
сутність єдності й однозначності наукової думки 
стосовно теоретичного обґрунтування та практич‑
них розробок щодо забезпечення фінансової без‑
пеки суб’єктів підприємництва в агропромисловій 
галузі, існує необхідність уточнення й узагаль‑
нення існуючого доробку з окресленої темати‑
ки з метою подальшого вдосконалення системи 
фінансової безпеки з урахуванням сьогоднішніх 
умов і реалій.

Наразі в науковій літературі відсутнє понят‑
тя «фінансова безпека суб’єктів підприємництва 
агропромислової галузі». Разом з тим, зважаючи 
на лідерські позиції сільського господарства при 
мінімальній державній підтримці аграріїв, ви‑
вчення цього поняття саме у розрізі підприємств 
агропромислового комплексу є необхідним і важ‑
ливим.

Сутність поняття «фінансова безпека суб’єктів 
підприємництва в аграрній сфері» варто розгляда‑
ти в широкому розумінні із зосередженням уваги 
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на основному аспекті, такому як отримання при‑
бутку, з виділенням специфічних для аграрного 
сектора економіки умов здійснення підприєм‑
ницької діяльності, чітко визначених внутрішніх 
і зовнішніх загроз, пріоритетних цілей і стратегії 
розвитку. Це дозволить спрямувати зусилля на 
забезпечення належного рівня фінансової безпеки 
в умовах динамічної зміни зовнішнього та вну‑
трішнього середовища функціонування підприєм‑
ницьких структур [2].

Отже, фінансову безпеку суб’єктів агропромис‑
лового сектора можна визначити як такий стан, за 
якого розвитку аграрного підприємства нічого не 
загрожує, воно має можливість вільно розвивати‑
ся й отримувати прибуток, який є визначальним 
індикатором ефективності.

До цілей фінансової безпеки підприємств 
в аграрній сфері відносять [2]: забезпечення нор‑
мального фінансового стану аграрних підпри‑
ємств; підвищення рівня конкурентоспроможно‑
сті підприємницької діяльності; покриття ризиків 
гідротермічних і цінових умов господарської ді‑
яльності; інформаційне забезпечення ефективної 
аграрної, податкової, митної та іншої політики; 
забезпечення розвитку сільських територій у від‑
повідності з децентралізацією органів місцевого 
самоврядування; забезпечення продовольчої та 
екологічної безпеки держави.

Основними факторами формування фінансової 
безпеки суб’єктів підприємництва аграрної сфери 
вважаємо не лише розвиток системи аграрного 
страхування, диверсифікованість аграрного біз‑
несу, прибутковість, наявність резервного капі‑
талу, націленість на підвищення рівня капіталі‑
зації, а й зацікавленість держави у підтримці та 
стимулюванні розвитку цієї галузі.

Ринкові умови господарювання вимагають від 
керівництва підприємств аграрної сфери забезпе‑
чення ефективного управління наявними фінансо‑
вими ресурсами та оптимізації їх використання, 
тож зростає роль формування на підприємстві ці‑
лісної системи фінансової безпеки. Це обумовлює 
необхідність одночасної розробки теоретичних 
і практичних питань з урахуванням особливос‑
тей агропромислової галузі України. Однак, при 
розробці на аграрних підприємствах такої систе‑
ми необхідно пам’ятати, що проблема фінансової 
безпеки аграрних підприємств є системною — вона 
стосується одночасно усіх аграріїв.

Л. О. Вдовенко та О. С. Черненко пропонують 
під системою фінансової безпеки суб’єктів аграр‑
ного підприємництва розуміти цілісну структуру, 
яка складається з сукупності взаємопов’язаних 

складових елементів, які здатні забезпечити за‑
хист підприємства від можливих загроз (рис. 1). 
Метою цієї системи є запобігання кризовим яви‑
щам шляхом попередження негативних тенденцій 
у їх розвитку, оптимізації використання наявних 
фінансових ресурсів, необхідних для нейтралізації 
проблемних питань поточної діяльності, задля за‑
безпечення ефективності та конкурентоспромож‑
ності підприємств [2]. Принципами побудови даної 
системи є: динамічність, комплексність, систем‑
ність, компетентність, диверсифікація, об’єктив‑
ність, конфіденційність, гнучкість та адекватність 
висновків щодо стану фінансової безпеки.

Відповідно до рис. 1 основними елементами 
системи фінансової безпеки аграрних підприємств 
є фінансова діагностика та аналіз, фінансові важе‑
лі, фінансові методи та контрольні заходи.

Фінансовими важелями у такому випадку ви‑
ступають доходи, витрати, податки, пільги тощо. 
Фінансовими методами — планування, прогно‑
зування, фінансове забезпечення, регулювання. 
У свою чергу, під контрольними заходами маємо 
на увазі проведення системних перевірок, аудиту 
та моніторингу рівня фінансової безпеки підпри‑
ємства.

Зарубіжний досвід з питань оцінювання рівня 
фінансової безпеки суб’єктів підприємництва базу‑
ється на мультиплікативному дискримінантному 
аналізі з урахуванням ступеню впливу показників.

Побудувати систему оцінювання фінансової 
безпеки неможливо без виокремлення основних 
критеріїв, які сприятимуть визначенню її рівня. 
У праці [2, с. 35], запропоновано враховувати три 
основні критерії: фінансова стійкість і стабіль‑
ність, результативність діяльності та ділова ак‑
тивність. Отже, представимо систему фінансової 
діагностики та аналізу фінансової безпеки суб’єк‑
тів підприємництва в агропромисловій галузі у ви‑
гляді рис. 2.

Фінансову стійкість і стабільність доцільно оці‑
нювати на основі розрахунку й аналізу відносних 
показників фінансової стійкості, визначення типу 
фінансової стійкості, факторного аналізу порогу 
рентабельності та запасу фінансової стійкості. 
Ділова активність може бути визначена шляхом 
проведення її комплексного оцінювання за систе‑
мою показників, аналізу стійкості економічного 
зростання і аналізу дебіторської та кредиторської 
заборгованості.

Вважаємо, що ефективність ведення діяльно‑
сті можна представити як ефективність викори‑
стання капіталу. Для цього необхідно провести 
аналіз формування доходів, витрат і фінансових 
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Рис. 1. Система фінансової безпеки аграрних підприємств
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результатів, факторний аналіз показників резуль‑
тативності та аналіз рентабельності діяльності під‑
приємства за системою відповідних показників.

Аналізуючи представлену систему, доцільно зау‑
важити, що три обрані критерії повинні оцінювати‑
ся комплексно як взаємопов’язані та взаємозалеж‑
ні, тобто, відхилення однієї групи показників за 
певним критерієм від нормативних значень за умо‑
ви оптимальних значень усіх інших не свідчить про 
наявні порушення у системі фінансової безпеки.

Швидкість та ефективність реакції менедж‑
менту на можливі фінансові загрози, превентивні 
фінансові заходи та своєчасна ліквідація негатив‑
них наслідків внутрішніх і зовнішніх факторів 
впливу — це елементи успішної реалізації системи 
фінансової безпеки.

Для досягнення бажаного рівня фінансової без‑
пеки підприємству необхідна розробка й імпле‑
ментація в систему фінансового управління від‑
повідного інструментарію впливу на фінансовий 
стан, впровадження моніторингу ділового середо‑
вища, діагностики рівня використання потенціалу 
підприємства та впровадження механізмів нейтра‑
лізації фінансових ризиків [1].

Наявність ефективного механізму управління 
фінансовою безпекою є запорукою стабільності 
фінансового стану та безпеки аграріїв, оскільки 

його основним завданням є сприяння створенню 
бізнес‑ середовища, яке буде відстоювати та захи‑
щати інтереси суб’єктів аграрного підприємни‑
цтва, чим стимулюватиме їх подальший розвиток. 
Так, удосконалення методології та системи пра‑
вового регулювання, формування сприятливого 
бізнес‑ середовища та надання рівного доступу до 
фінансових ресурсів сприятиме підвищенню рівня 
фінансової безпеки підприємств завдяки покра‑
щенню їх фінансового забезпечення. Ці завдання 
слід віднести до пріоритетних цілей державної по‑
літики в умовах економічної нестабільності через 
військову агресію з боку РФ та на етапі післяво‑
єнного відновлення економіки України.

Таким чином, виникає потреба: комплексно‑
го відображення ознак, індикаторів і показників 
стосовно кожної конкретної небезпеки й загрози 
фінансовим інтересам підприємств; визначення 
послідовності оціночних процедур і заходів; ство‑
рення умов для реалізації необхідних запобіжних, 
попереджувальних, профілактичних або коригую‑
чих заходів щодо виявлення існуючих або потен‑
ційно можливих небезпек і загроз [2].

Організація системи моніторингу чинників фі‑
нансової безпеки аграрних підприємств повинна 
враховувати специфіку цієї галузі та її доміную‑
чий вплив на економічний розвиток країни.

Рис. 3. Послідовність проведення фінансового моніторингу системи фінансової безпеки аграрних підприємств
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Моніторинг фінансової безпеки підприємств 
аграрної сфери передбачає проведення та реаліза‑
цію певних послідовних і пов’язаних між собою 
етапів, при правильному виконанні яких фінансо‑
вий менеджер буде здатен своєчасно виявити за‑
грози та небезпеки у підприємницькій діяльності 
та застосувати заходи з їх нейтралізації.

Л. О. Вдовенко та О. С. Черненко [2] виділяють 
чотири етапи проведення моніторингу системи фі‑
нансової безпеки (рис. 3). Тобто, система заходів 
підтримки належного рівня фінансової безпеки 
повинна передбачати: постійний моніторинг впли‑
ву ймовірних загроз внутрішнього та зовнішнього 
середовища підприємств агропромислової галузі; 
розробку відповідних заходів при виникненні ри‑
зикових ситуацій; прийняття нестандартних і кре‑
ативних рішень фінансовими менеджерами для 
покращення результативності діяльності.

У свою чергу, проблемами в системі оцінюван‑
ня рівня фінансової безпеки суб’єктів підприєм‑
ництва є: відсутність ефективної системи діагнос‑
тики глибини кризових явищ; несформованість 
вітчизняної інфраструктури забезпечення безпеки 
бізнесу; недостатня ефективність органів держав‑
ного управління всіх рівнів; недосконалість про‑
грамного, нормативно‑ правового та методичного 
забезпечення; недооцінка ролі людського фактору 
в оцінюванні рівня фінансової безпеки; недоско‑
налість системи нормативних значень оціночних 
коефіцієнтів [2].

Зазначене дозволяє зробити висновок про не‑
обхідність створення у штаті агропромислових 
підприємств служби фінансової безпеки з двома 
відділами: внутрішнього та зовнішнього фінансо‑
вого моніторингу.

Є. П. Картузов обґрунтовує систему вимог 
(принципів), яких доцільно дотримуватися при 
створенні служби фінансової безпеки як підсис‑
теми системи управління підприємством, а саме 
[5]: безперервності; плановості; функціональної 
самостійності й інтегрованості до загальної сис‑
теми управління підприємством; фінансової та 
економічної доцільності.

Завданнями фінансового менеджменту в за‑
безпеченні фінансової безпеки суб’єктів підпри‑
ємництва аграрної сфери мають бути такі, які 
допоможуть досягти основної мети — забезпечен‑
ня фінансової стійкості та максимізації ринкової 
вартості підприємства (рис. 4).

Фінансовий менеджмент відіграє важливу роль 
у забезпеченні якісної системи фінансової безпе‑
ки. Застосування службою фінансової безпеки 
фінансового менеджменту дає можливість вирі‑
шити питання ефективного управління ресурсами 
та в перспективі забезпечити досягнення першо‑
чергових інтересів суб’єктів підприємництва агро‑
промислової галузі.

Висновки. Фінансову безпеку суб’єктів підпри‑
ємництва агропромислової галузі визначено як 
певний стан, за якого розвитку підприємства ні‑

Рис. 4. Завдання фінансового менеджменту в системі формування фінансової безпеки аграрних підприємств
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допоможуть досягти основної мети – забезпечення фінансової стійкості та 

максимізації ринкової вартості підприємства (рис. 4). 
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чого не загрожує, воно має абсолютну можливість 
вільно розвиватися й отримує прибуток, який є 
найважливішим індикатором ефективності госпо‑
дарювання.

Основними складниками оцінювання системи 
фінансової безпеки визначено фінансову стійкість 
і стабільність, ділову активність, а також ефек‑
тивність використання капіталу. Однак, при про‑
веденні аналізу необхідно зважати на взаємопов’я‑
заність цих складових.

Окрім того, наявність ефективної системи 
управління фінансової безпекою — це певний ме‑
ханізм, що здатен забезпечити стабільний фінан‑
совий стан і захищеність аграрних підприємств, 

так як його основним завданням є організація 
середовища, яке матиме на меті захист інтересів 
суб’єктів підприємництва аграрного сектору, що, 
у свою чергу, стане стимулом його розвитку. Тоб‑
то, пріоритетними завданнями державної політи‑
ки в умовах нестабільності через агресію з боку 
Російської Федерації, а також задля повоєнного 
відродження української економіки визначено: 
по‑перше, поліпшення методології та системи пра‑
вового регулювання, а по‑друге, утворення спри‑
ятливого середовища та надання рівного доступу 
до фінансових ресурсів аграрним підприємствам, 
сприяння стабільному їх розвитку та забезпечен‑
ню достатнього рівня фінансової безпеки.

Література

1. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К.: Ника‑ Центр, Эльга. 2004. 784 с.

2. Вдовенко Л. О., Черненко О. С. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в аграрній сфері: Монографія 

/ Л. О. Вдовенко, О. С. Черненко. Вінниця: ТОВ «Нілан‑ ЛТД», 2017. 252 с.

3. Гривківська О. В. Забезпечення фінансової безпеки сільського господарства: [Монографія] / О. В. Гривків‑

ська. Тернопіль: Астон, 2012. 340 с.

4. Захаров О. І. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності: навч. 

посіб. / О. І. Захаров, П. Я. Пригунов. К.: 2008. 257 с.

5. Картузов Є. П. Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні ас‑

пекти / Є. П. Картузов // Актуальні проблеми економіки. 2012. № 8(134). С. 172–182.

6. Кириченко О. А. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи 

/ О. А. Кириченко, І. В. Кудря // Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 10. С. 22–26. URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/ipd_2009_10_7 (дата звернення: 20.08.2022).

7. Нонік В. В., Сергійчук М. Д. Сутність фінансової безпеки та фактори її забезпечення / В. В. Нонік, М. Д. Сер‑

гійчук // Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування: Тези виступів Міжнар. наук.‑пр‑

акт. конф. 2016. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6324

References

1. Blank I. A. Upravlenie finansovoy bezopasnostyu predpriyatiya. K.: Nika‑ Tsentr, Elga. 2004. 784 s.

2. Vdovenko L. O., Chernenko O. S. Finansova bezpeka subiektiv pidpryiemnytstva v ahrarnii sferi: Monohrafiia / 

L. O. Vdovenko, O. S. Chernenko. Vinnytsia: TOV «Nilan‑ LTD», 2017. 252 s.

3. Hryvkivska O. V. Zabezpechennia finansovoi bezpeky silskoho hospodarstva: [Monohrafiia] / O. V. Hryvkivska. 

Ternopil: Aston, 2012. 340 s.

4. Zakharov O. I. Orhanizatsiia ta upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu subiektiv hospodarskoi diialnosti: navch. 

posib. / O. I. Zakharov, P. Ya. Pryhunov. K.: 2008. 257 s.

5. Kartuzov Ye. P. Vyznachennia finansovoi bezpeky pidpryiemstva: poniattia, zmist, znachennia i funktsionalni 

aspekty / Ye. P. Kartuzov // Aktualni problemy ekonomiky. 2012. № 8(134). S. 172–182.

6. Kyrychenko O. A. Vdoskonalennia upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv v umovakh finansovoi kryzy 

/ O. A. Kyrychenko, I. V. Kudria // Investytsii: praktyka ta dosvid. 2009. № 10. S. 22–26. URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/ipd_2009_10_7 (data zvernennia: 20.08.2022).

7. Nonik V. V., Serhiichuk M. D. Sutnist finansovoi bezpeky ta faktory yii zabezpechennia / V. V. Nonik, M. D. Ser‑

hiichuk // Suchasni tendentsii rozvytku bukhhalterskoho obliku ta opodatkuvannia: Tezy vystupiv Mizhnar. nauk.‑

prakt. konf. 2016. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6324



76

// Економіка //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 10 (66), 2022

УДК 339.5
Шацька Зорина Ярославівна
кандидат економічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
Shatska Zoryna
PhD, Associate Professor
Kyiv National University of Technologies and Design
ORCID: 0000‑0003‑1600‑1481

Лесюта Наталія Юріївна
студентка магістратури
Київський національний університет технологій та дизайну
Lesiuta Nataliia
Master’s Student of the
Kyiv National University of Technologies and Design
ORCID: 0000‑0002‑9633‑2530

DOI: 10.25313/2520‑2294‑2022‑10‑8375

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

FEATURES OF THE FOREIGN TRADE ACTIVITY  
OF DOMESTIC ENTERPRISES UNDER THE CONDITIONS  

OF THE STATE OF MARTIAL

Анотація. Статтю присвячено дослідженню зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних підприємств в умовах во-
єнного стану. Проаналізовано й розвиток зовнішньоторговельної діяльності в Україні за 2007–2021 р. р.. Визначено, що в 
середньому в Україні трималося негативне торговельне сальдо, яке супроводжувалось коливанням валютного курсу та 
низьким рівнем ВВП. Доведено, що одним із перспективних напрямів зовнішньої торгівлі є співпраця України з ЄС, частка 
експорту з яким складає 40%. Досліджена роль та визначено місце України на світовому аграрному ринку. Україна посідає 
п’яте місце у світі з експорту пшениці з часткою 10% та перше місце з експорту соняшнику, друге місце з експорту ячменю 
та третє місце з експорту кукурудзи. З’ясовано, що Україна є одним із ключових постачальників сільськогосподарської 
продукції, що зумовлено галузевою специфікацією нашої країни. В умовах воєнного стану процедура регулювання зов-
нішньоторговельної діяльності має певну специфіку, джерелом якої є обмеженість можливостей держави, як фінансових, 
так і фізичних, тому на сьогоднішній день країни світу мають спільно запобігти продовольчій кризі, яка може виникнути 
найближчим часом, і докласти всіх зусиль для припинення війни в Україні та відновлення миру. Проаналізовано перспек-
тиви розвитку українського експорту в умовах війни. Визначено, що вся світова спільнота спільними зусиллями допомагає 
українським компаніям здійснювати зовнішньоекономічну діяльність та надає свою підтримку конкретними діями. До-
ведено, що саме через стимулювання зовнішньоторговельної діяльності можна швидко відновити українську економіку, 
адже міжнародний бізнес стимулює приплив міжнародних інвестицій та інновацій, які допоможуть українському уряду 
підняти економіку. Наразі, експорт для України є однією з основних стратегій розвитку, адже ті вітчизняні підприємства, 
які тільки починають виходити на зовнішні ринки, мають низку різноманітних інструментів підтримки — від аналітики 
зовнішніх ринків та освітніх заходів до грантів від держави та донорських інституцій.

Ключові слова: зовнішньоторговельна діяльність, експорт, ВВП, ЄС, продовольчий ринок, сільськогосподарські під-
приємства, урядова підтримка.
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Summary. The article is devoted to the study of foreign trade activities of domestic enterprises under martial law. The devel-
opment of foreign trade activity in Ukraine for 2007–2021 was also analyzed. It was determined that on average Ukraine had a 
negative trade balance, which was accompanied by exchange rate fluctuations and a low level of GDP. It has been proven that 
one of the promising areas of foreign trade is Ukraine’s cooperation with the EU, which accounts for 40% of exports. The role 
and place of Ukraine in the world agricultural market has been studied. Ukraine ranks fifth in the world in wheat exports with 
a share of 10% and first in sunflower exports, second in barley exports and third in corn exports. It was found that Ukraine is 
one of the key suppliers of agricultural products, which is determined by the industry specification of our country. Today, the 
countries of the world must jointly prevent a food crisis that may arise in the near future, and make every effort to end the war 
in Ukraine and restore peace. The prospects for the development of Ukrainian exports in wartime conditions are analyzed. It was 
determined that the entire world community, with joint efforts, helps Ukrainian companies to carry out foreign economic activi-
ties and provides its support through concrete actions. It has been proven that it is precisely through the stimulation of foreign 
trade that the Ukrainian economy can be quickly restored, because international business stimulates the influx of international 
investments and innovations that will help the Ukrainian government to raise the economy.

Key words: foreign trade activity, export, GDP, EU, food market, agricultural enterprises, government support.

Постановка проблеми. Повномасштабна війна 
в Україні, яка почалась в лютому 2022 року 

назавжди змінила бачення не тільки українців, але й 
усього світу. Українська економіка зазнає руйнувань, 
які неможливо порівняти із жодною економічною 
кризою. Вітчизняний бізнес обвалився на 50%, і саме 
зовнішньоторговельна діяльність на сьогодні є чи не 
єдиним способом вийти з кризи для самих компаній, 
підтримати українську економіку та допомогти нашій 
державі у швидкій відбудові та відновленні. Саме 
тому проблема здійснення зовнішньоторговельної 
діяльності вітчизняних підприємств у період воєнного 
стану є надзвичайно актуальною в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи‑
тання про вплив війни на українську зовніш‑
ньою торгівлю в цілому були висвітлені такими 
вітчизняними дослідниками як: Васуренко В. А. 
[1], Кравчук В. [2] Золковер А. О. [8] та іншими. 
Однак, питання здійснення зовнішньоторговельної 
діяльності вітчизняних підприємств в умовах во‑
єнного стану є новим, недостатньо вивченим і по‑
требує низки досліджень та напрацювань.

Метою статті є оцінка зовнішньоторговельної ді‑
яльності України та формування умов для розвитку 
експорту українськими компаніями зі сторони уряду 
та міжнародної спільноти в умовах воєнного стану.

Серед основних цілей статті є:
 – дослідити загальний стан та основні напрямки 
зовнішньоекономічної діяльності України до 
повномасштабної війни;

 – визначити місце та роль України у світовому екс‑
порті сільськогосподарської продукції як ключо‑
вого учасника міжнародного продовольчого ринку;

 – визначити основні перспективи експорту укра‑
їнськими компаніями в умовах воєнного стану 
та за підтримки країн ЄС, а також скласти аль‑
тернативний план його відновлення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зна‑
чний вплив на динаміку зовнішньої торгівлі Укра‑
їни здійснила пандемія COVID‑19, яка сколихнула 
весь світ і змусила країни зупинити торгівлю та 
обмежити свою експортно‑ імпортну діяльність. 
Уряд країни робив усі можливі дії для того щоб 
відновити зовнішню торгівлю хоча б до рівня 2019 
року, і основними з яких стала масова вакцинація 
населення [1; 2].

Дослідимо динаміку зовнішньої торгівлі Украї‑
ни за останні п’ятнадцять років (див. рис. 1).

На основі аналізу рис. 1 видно, що протягом 
2007–2021 рр. в Україні спостерігалося від’ємне 
сальдо торговельного балансу, що свідчить про 
те, перевагу імпорту на експортом в Україні. Да‑
ний показник демонструє неефективність заходів 
митно‑ тарифної політики нашої країни.

Визначимо частку українського експорту 
у ВВП країни за період 2007–2021 рр. (рис. 2).

Український експорт займав в середньому 
34,5% за останні 11 років та є основою вітчизня‑
ної економіки, адже високий рівень експорту під‑
вищує міцність національної валюти та створює 
позитивний інвестиційний клімат для розвитку 
бізнесу в Україні.

Одним із перспективних напрямків зовнішньої 
торгівлі є співпраця України з ЄС, як одного із 
ключових партнерів. За період створення зони 
вільної торгівлі з ЄС в Україні відбувся значний 
прогрес перетворення в динамічну, засновану на 
знаннях економіку і зумів впровадити нові пра‑
вила, щоб впоратися з проблемами управління, 
пов’язаними із наступом валютної кризи та панде‑
мії COVID‑19. Станом на 2021 рік частка продук‑
ції ЄС у торгівлі з Україною складає приблизно 
40% в експорті та імпорті, що визначає ЄС як 
ключового партнера нашої держави.
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Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі України за період 2007–2021 рр., млн. дол. США

Джерело: складено автором за [3]
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Рис. 2. Частка експорту у ВВП України за період 2007–2021 рр., млн. дол. США

Джерело: [3; 4]

Найбільш розвиненими на сьогодні є зовніш‑
ньоекономічна співпраця між Україною та Кита‑
єм. Китай зміцнив свої позиції в якості основного 
торгового партнера України. Згідно даних Дер‑
жавної статистичної служби України за 2020 рік 
Китай став першим імпортером в Україні і веду‑
чим ринком українського експорту.

Також Україна працює на зміцненням своїх 
торгівельних зв’язків з США, які входять в де‑
сятку партнерів України і відіграють чималу роль 
в експорті українських товарів. США для України 

є одним із ключових імпортерів, на частку якого 
припадає близько 6% всього імпорту.

Формування зовнішньоторговельної політики 
в Україні не завжди йшло за планом. Так, про‑
тягом 2021 року років обсяг зовнішньої торгівлі 
збільшився. Однак тут були суттєві негативні мо‑
менти: ріст експорту відбувся на тлі зменшення 
внутрішнього споживання та реального ВВП.

Україна є одним із ключових постачальників 
сільськогосподарської продукції, що зумовлено 
галузевою специфікацією нашої країни. Експорт 



79

// Economy //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 10 (66), 2022

українського продовольства зазнав значного зни‑
ження з початку військової агресії росії. Адже 
війна в Україні не лише негативно вплинула на 
вітчизняний експорт, але сколихнула світовий 
продовольчий ринок різким ростом цін та дефі‑
цитом сільгосппродукції.

Частка України на світовому ринку сільсько‑
господарської продукції за 2021 рік представлена 
на рис. 3. Україна посідає п’яте місце у світі з екс‑
порту пшениці з часткою 10% та перше місце з екс‑
порту соняшнику, друге місце з експорту ячменю 
та третє місце з експорту кукурудзи. Визначимо 
частку України в світовому експорті пшениці та яч‑

меню за 2021 рік, результати наведено на рис. 4 та 
5 відповідно. Україна входить до першої десятки 
експортерів пшениці, адже її частка становить 
10%. Перебої з експортом сільськогосподарської 
продукції з України внаслідок війни спричинили 
світову продовольчу кризу, що призвела до різкого 
подорожчання продуктів харчування у світі, зокре‑
ма хлібобулочних виробів та кормів для тварин.

Далі розглянемо частку України у світовому 
експорті ячменю (рис. 5).

Аналогічна ситуація з експортом ячменю: тут 
Україна займає 14% світового ринку, що стано‑
вить велику частку світового експорту.
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Рис. 3. Частка України у світовому виробництві окремих культур станом на 2021 р., %

Джерело: [5]
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Індекс цін на продовольство, який неухильно 
зростав з 2020 р., досяг історичного максимуму 
у лютому 2022 р., перевищивши 140 пунктів, що 
на 20% вище, ніж в 2020 році (рис. 6).

Ціни на кукурудзу лише за перший тиждень 
березня 2022 року зросли на 44% у річному ви‑
раженні, а на ріпакову та соняшникову олію (яка 
також торгується на історичних максимумах) — 
на 65% та 63% за даними ФАО. Ситуацію поси‑
лює зростання цін на енергоносії, що позначається 
на собівартості виробництва та логістиці: ціни на 
нафту та газ зросли протягом 2022 року майже 
вдвічі.

Зростання цін на продовольство, збої в ланцю‑
гах постачань та затримки з доставкою найсильні‑
ше вдаряють по найбідніших верствах населення 
і сіють політичну нестабільність у всьому світі. 
Так, за даними ООН, 45 африканських та менш 
розвинених країн імпортують не менше третини 
споживаної ними пшениці з України; крім того, 
лише Україна забезпечує більше половини поста‑
чання пшениці Світовій продовольчій програмі, 
як найбільшій гуманітарній організації боротьби 
з голодом [7].

Зростання цін на зерно впливає на інші про‑
довольчі ринки і, насамперед, на ціни на птицю 

Рис. 6. Динаміка індексу цін на продовольство за категоріями товарів за період 2021–2022 рр., %

Джерело: [6]
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та свинину, які залежать від вартості кормових 
культур таких як кукурудза та соняшник. Ско‑
рочення українського експорту цієї сільськогоспо‑
дарської продукції призведе до довгострокового 
зростання цін на продукцію тваринництва. Таким 
чином, залежно від того, наскільки значним буде 
скорочення експорту, продукція тваринництва 
у 2026–2027 роках буде на 3–10% дорожче, ніж 
була до війни.

У ситуації, що склалася, світовим країнам, що 
істотно залежать від поставок української сіль‑
госппродукції та добрив, слід не тільки вживати 
екстрені заходи щодо зміни імпортерів, а й розви‑
вати власне виробництво на внутрішньому ринку. 
Світовим країнам слід тримати відкритими продо‑
вольчі та сільськогосподарські ринки та уникати 
необґрунтованих обмежень на експорт продукції, 
щоб не спровокувати подальшого підвищення цін.

В умовах війни українському уряду слід приді‑
лити увагу розвитку агропромислового комплексу 
країни та зосередитися на розробці ефективних 
урядових програм для стимулювання експорту та 
максимізувати державну підтримку сільськогоспо‑
дарських виробників.

Основні дії зі сторони українського уряду в під‑
тримці аграрного бізнесу на час війни в Україні 
представлено на рис. 7.

Вищезазначені заходи зі сторони українсько‑
го уряду повинні сприяти подальшому розвитку 
аграрного бізнесу в Україні, допомогти вітчизняним 
сільськогосподарським підприємствам не зупинити 
обробку землі та виробництво сільськогосподарської 
продукції, уникнути утворення «кинутих» земель, 
що не обробляються. Урядом надаються гарантії, що 
у разі знищення посівних площ чи майна, сільсько‑
господарським підприємствам буде виплачена ком‑
пенсація та повністю відновлене пошкоджене майно.

Також урядом України було знято акцизний 
збір на імпорт пального, що є теж немало важ‑
ливим не тільки для сільськогосподарських під‑
приємств, але й для всіх українських компаній‑ 
експортерів, адже від його вартості формується 
кінцева вартість продукції для споживачів. Ціни 
на дизельне паливо в Україні стабілізувалися на 
третій квартал 2022 року, що дало змогу нала‑
годити поставки насіння та продовжити обробку 
землі українським фермерам.

Ще одним заходом щодо покращення діяльно‑
сті вітчизняних сільськогосподарських підпри‑
ємств в умовах війни стало внесення в список 
критичного імпорту низку товарів, які до цього 
купувалися за кордоном. Крім цього урядом були 
скасовані в’їзні мита та ПДВ, які в сумі станови‑
ли понад 26% вартості товару.

Рис. 7. Дії уряду з підтримки сільськогосподарських підприємств під час війни в Україні
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Рис. 8. План розвитку зовнішньоторговельної діяльності в Україні після закінчення війни
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після перемоги у війні, який можна застосувати для українських компаній 

(рис. 8). 
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Не менш важливою є підтримка українських екс‑
портерів та імпортерів країнами ЄС. 12 травня 2022 
року Європейська комісія представила свій план дій 
«Дороги солідарності» [11], щоб допомогти Україні 
експортувати свою сільськогосподарську продукцію 
в рамках реакції солідарності ЄС з Україною.

З серпня 2022 року Чорноморська зернова іні‑
ціатива [12] за посередництвом ООН дозволила 
збільшити експорт зерна морськими маршрутами 
та домоглася відкриття порту в м. Одесі. За дани‑
ми Міністерства сільського господарства України, 
загальний український експорт зернових, олійних 
культур та супутніх товарів у вересні 2022 року 
досяг 6,6 млн. тонн, підтверджуючі тенденцію до 
зростання після 4,3 млн. тонн у серпні, 2,8 млн. 
тонн у липні, 2,5 млн. тонн у червні, 2 млн. тонн 
у травні та 1,3 млн. тонн у квітні.

Дослідивши вплив війни на зовнішньоторго‑
вельну діяльність українських компаній, пропо‑
нуємо план розвитку з відновлення експорту піс‑
ля перемоги у війні, який можна застосувати для 
українських компаній (рис. 8).

Отже, війна завдає величезної шкоди економі‑
ці України, проте міста та підприємства потрібно 
відновлювати і основу їх відновлення має скласти 
розвиток зовнішньоторговельної діяльності, який 
ми пропонуємо розвивати за допомогою плану, 
який був наведений на рис. 8. Це ще раз доведе 
міцність і стійкість українського народу, який не‑
зважаючи на втрати, кожного дня працює задля 
досягнення спільного результату!

Висновки та перспективи подальших досліджень 
у даному напрямку. Експорт для України, як і для 
будь‑якої держави становить основу її економіки, 
і сьогодні як ніколи потрібно запровадити ефектив‑
ні заходи щодо його розвитку та відновлення. Війна 
в Україні продовжує знищувати український бізнес, 
відкинувши розвиток економіки на десятки років 
назад. Проте підтримка як українського уряду, так 
і міжнародної спільноти дає надію щодо покращен‑
ня ситуації в нашій країні. Впровадження плану 
розвитку зовнішньоторговельної діяльності в Украї‑
ні допоможе вітчизняним підприємствам працювати 
в умовах війни та післявоєнному відновленні.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ  
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ  

СТРУКТУРУ ПРОЕКТІВ

FEATURES OF PROJECT FINANCE AND ITS  
INFLUENCE ON THE ORGANIZATIONAL  

STRUCTURE OF PROJECTS

Анотація. У статті досліджується вплив проектного фінансування на розвиток проектів впродовж їхнього життєвого 
циклу загалом, та його конкретний вплив на організаційну структуру проектів, зокрема. Базуючись на твердженні, що 
фінансове планування у проектах є важливою складовою фази проектування, тоді як проектне фінансування являється 
невід’ємним елементом усіх наступних фаз життєвого циклу проектів, обґрунтовано необхідність врахування впливу 
типу проектного фінансування на модель організаційної структури проектів. Окремо обґрунтовано, що тип проектного 
фінансування буде визначати саме загальну модель організаційної структури проектів.

Саме у зв’язку із ідентифікацією такого впливу у статті уточнено сутність проектного фінансування та досліджено 
основні типи (механізми) проектного фінансування і обґрунтовано їхні сильні та слабкі сторони. На основі емпіричних 
даних доведено, що фінансування економічної діяльності у формі проектного фінансування є надзвичайно поширеним 
у світовій економіці, а у окремих видах економічної діяльності може вважатись і пріоритетною формою фінансування. 
Також доведено, що обсяги проектного фінансування у світовій економіці постійно зростають, зокрема у Європейському 
Союзі впродовж останніх 6 років таке зростання становило близько 100%.

Проаналізовано взаємозв’язки між типом проектного фінансування та моделями організаційної структури проектів, 
а також ідентифіковано окремі особливості формування організаційної структури проектів в залежності від вибраного 
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типу проектного фінансування. Доведено, що саме партнерський тип проектного фінансування, за якого створюється 
SPV (SPE) володіє найбільшими можливостями для представництва інтересів стейкхолдерів проекту саме під час форму-
вання організаційної структури управління проектом, а також володіє найширшим спектром можливостей для залучення 
проектного фінансування з різних джерел.

Ключові слова: управління проектами, проект, проектне фінансування, організаційна структура проекту

Summary. The article examines the impact of project financing on the development of projects throughout their life cycle in 
general, and its specific impact on the organizational structure of projects, in particular. Based on the statement that financial 
planning in projects is an important component of the design phase, while project financing is an integral element of all subse-
quent phases of the project life cycle, the need to consider the impact of the type of project financing on the model of the orga-
nizational structure of projects is substantiated. It is separately substantiated that the type of project financing will determine 
the general model of the organizational structure of the projects.

It is in connection with the identification of such an influence that the essence of project financing is specified in the article 
and the main types (mechanisms) of project financing are investigated and their strengths and weaknesses are substantiated. 
On the basis of empirical data, it has been proven that the financing of economic activity in the form of project financing is 
extremely common in the world economy, and in certain types of economic activity it can be considered a priority form of financ-
ing. It has also been proven that the volume of project financing in the world economy is constantly growing, in particular, in the 
European Union during the last 6 years, such growth amounted to about 100%.

Interrelationships between the type of project financing and models of the organizational structure of projects were ana-
lyzed, and certain features of the formation of the organizational structure of projects were identified depending on the selected 
type of project financing. It has been proven that it is the partnership type of project financing under which the SPV (SPE) is 
created that has the greatest opportunities for representing the interests of project stakeholders precisely during the formation 
of the organizational structure of project management, and also has the widest range of opportunities for attracting project 
financing from various sources.

Key words: project management, project, project financing, organizational structure of the project

Постановка проблеми. Фінансове планування 
у проектах є важливою складовою фази про‑

ектування (згідно з PMBOK 7 [10, с. 42]), тоді як 
проектне фінансування на окремому етапі життєво‑
го циклу проекту (процес управління закупівлями) 
є невід’ємним етапом усіх наступних фаз життєвого 
циклу проекту, починаючи з фази побудови.

Однак, починаючи з фази проектування фінан‑
сове планування (а в подальшому і проектне фі‑
нансування) має визначальний вплив на розвиток 
проекту впродовж його життєвого циклу. Адже 
опорними кроками фази проектування є визна‑
чення базових критеріїв організування фінансу‑
вання проекту: 1) вибір механізму проектного 
фінансування: а) створення компанії (механізму) 
спеціального призначення (SPV (special purpose 
vehicle), відповідно до міжнародного регламенту‑
вання, або SPE (special purpose enterprise), від‑
повідно до вітчизняного юридичного регламенту‑
вання [9]) для реалізації проекту; б) корпоративне 
фінансування проекту; 2) формування структури 
капіталу проекту (формування зобов’язань (пози‑
ковий капітал) та власного капіталу); 3) самофі‑
нансування — формування капіталу, отриманого 
на основі генерованого грошового потоку самим 
проектом та ін.

Важливим об’єктом впливу проектного фінан‑
сування є організаційна структура проектів, адже 
саме вона формується на початкових фазах і по‑
милки під час її формування, безумовно усклад‑
нять можливості досягнення цілей проекту. Тому 
дослідження особливостей впливу проектного фі‑
нансування на організаційну структуру проектів 
та розроблення рекомендацій щодо врахування 
такого впливу набуває значної актуальності.

Аналізування останніх досліджень і публіка-
цій. Дефініція проектного фінансування пред‑
ставлена уже впродовж тривалого часу. Однак, 
зважаючи на постійне вдосконалення та розвиток 
проектного менеджменту, зміни у його стандартах 
та перманентне удосконалення методів управлін‑
ня, визначення сутності проектного фінансування 
постійно уточняється та удосконалюється, а тому 
сучасні наукові дослідження цієї тематики зали‑
шаються доволі актуальними.

Більшість науковців дотримується визначення 
проектного фінансування, як залучення фінан‑
сових ресурсів для фінансування відокремленого 
проекту (проектної компанії), основним (або єди‑
ним) джерелом повернення (обслуговування) залу‑
ченого капіталу є грошовий потік, який генеру‑
ється проектом [3, с. 1; 7, с. 1, 2, с. 213]. Зокрема, 
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Gatti S. дотримується так званого суб’єктного 
підходу, і вважає, що проектне фінансування є 
частиною т. з. структурного фінансування. Тому 
проектне фінансування він визначає як струк‑
турне фінансування конкретного економічного 
суб’єкта — SPV (спеціальної проектної компанії), 
створеної спонсорами проекту з використанням 
власного капіталу або зобов’язань, для кредиторів 
якого грошові потоки, що генеруються проектом, 
є основним джерелом відшкодування позикового 
капіталу, тоді як активи, фактично, відіграють 
роль застави [4, с. 2].

Якщо звернутись до наукових напрацювань 
провідних міжнародних фінансових інституцій, 
які здійснюють регулювання та прямо дотичні до 
фактичного фінансування проектів у світі, то їхнє 
розуміння проектного фінансування є також над‑
звичайно близьким. Насамперед, доцільно розпо‑
чати із визначення проектного фінансування Сві‑
товим банком. Світовий банк здійснює визначення 
проектного фінансування із застосуванням функ‑
ціонального підходу та розглядає його як один із 
механізмів фінансування проектів. Так Світовий 
банк серед основних механізмів фінансування інф‑
раструктурних проектів виокремлює: державне 
фінансування; корпоративне (балансове) фінансу‑
вання; та власне, проектне фінансування. Власне 
проектне фінансування Світовий банк розглядає 
як «фінансування проекту у формі кредитування 
з обмеженим правом регресу спеціально створено‑
му проектному механізму (SPV), який має право 
здійснювати експлуатацію проекту» [8]. Значна 

увага вченими приділяється формуванню моделі 
проектного фінансування, адже вона має прямий 
вплив на організаційну структуру управління про‑
ектом. Так Nepal A. та ін. [6, с. 64] доводять іс‑
нування такого прямого впливу, акцентуючи ува‑
гу на тому, що модель проектного фінансування 
визначає ключових стейкхолдерів, а отже і клю‑
чових інвесторів, котрі формують організаційну 
структуру управління проектом. Підтверджують 
висновок Nepal A. та ін. у праці [5, с. 821] Guo F. 
та ін., які досліджують вплив фінансових ризи‑
ків на реалізацію проекту, враховуючи саме вплив 
моделі проектного фінансування на організаційну 
структуру управління проектом.

Формулювання цілей статті. Метою є іденти‑
фікація та доведення впливу проектного фінансу‑
вання на організаційну структуру проектів. Ок‑
ремими завданнями дослідження, необхідними 
для досягнення мети дослідження є уточнення 
сутності проектного фінансування, дослідження 
особливостей типів проектного фінансування та 
визначення відмінностей у впливі на організацій‑
ну структуру проектів різних механізмів проек‑
тного фінансування.

Виклад основного матеріалу. Фінансування 
економічної діяльності у формі проектного фінан‑
сування є надзвичайно поширеним у світовій еко‑
номіці, а у окремих видах економічної діяльності 
може вважатись і пріоритетною формою фінансу‑
вання. До прикладу, обсяг проектного фінансу‑
вання у Європейському Союзі впродовж останніх 
6 років досяг 300 млрд. євро за рік (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсяг проектного фінансування у Європейському Союзі у 2016–2021 рр. [1]
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Вибрана модель проектного фінансування 
безпосередньо впливає на структуру управлін‑
ня проектом. Якщо проект розроблено та впро‑
ваджено як державний проект, а його основним 
механізмом проектного фінансування є державне 
(бюджетне) фінансування (згідно з класифікаці‑
єю Світового банку [8]), тоді його організаційна 
структура управління та процеси управління бу‑
дуть у значній мірі дублювати процес прийняття 
рішень урядовими департаментами.

Аналогічно, якщо проект ініціюється та реалізу‑
ється окремою корпорацією, а його основним меха‑
нізмом проектного фінансування є корпоративне фі‑
нансування (згідно з класифікацією Світового банку 
[8]), тоді його організаційна структура управління 
та процеси управління будуть у значній мірі ду‑
блювати процес прийняття корпоративних рішень.

Однак, єдиним варіантом, за якого модель про ект‑
ного фінансування хоча і чинить вагомий вплив на 
організаційну структура управління, однак допускає 
можливість розвитку різних сценарії формування ор‑
ганізаційної структури управління проектами є влас‑
не проектне фінансування (згідно з класифікацією 
Світового банку [8]). Саме у цьому випадку створю‑
ється нова проектна компанія (SPV), а її структу‑
ра управління хоча і буде сформована під впливом 
основних інвесторів і кредиторів (моделі проектно‑
го фінансування), однак може мати представлення 
інтересів багатьох груп стейкхолдерів, включаючи:
1) інвесторів проекту;
2) державних структур;
3) основних споживачів продукту проекту (off 

takers);
4) кредиторів проекту;
5) представників громадськості.

Інтерес зацікавлених сторін проекту безпосе‑
редньо впливає на організаційну структуру управ‑
ління проектом, особливо, якщо мова йде про про‑

екти публічно‑ приватного партнерства, зокрема 
великі інфраструктурні проекти. Адже SPV, як 
правило, характеризується надзвичайно високою 
(у порівнянні із класичним корпоративним фінан‑
суванням діяльності компаній) часткою зобов’я‑
зань у структурі капіталу проекту.

Потрібно також враховувати вплив однієї з ос‑
новних характеристик проекту — завершення в кін‑
ці життєвого циклу. Тому така проектна компанія 
(SPV), як правило, є тимчасовим утворенням і функ‑
ціонує лише впродовж періоду реалізації проекту.

Зважаючи на вищезгадані чинники впливу моде‑
лі проектного фінансування на організаційну струк‑
туру проекту, можна стверджувати, що основни‑
ми характеристиками організаційної структури 
проекту, які залежать від типу моделі проектного 
фінансування будуть організаційно‑ правова форма 
бізнесу та рольова модель управління проектом.

У випадку, якщо створюється SPV (SPE), тоді 
організаційна структура проекту буде найскладні‑
шою та повністю інноваційною, адже новостворе‑
на компанія, у більшості випадків, буде створена 
у формі колективного господарського товариства. 
Організаційно це передбачає:
1) створення колективного стратегічного органу 

управління, у якому будуть представлені інте‑
реси інвесторів, а також (у окремих випадках, 
державних структур та кредиторів проекту);

2) призначення виконавчого органу управління 
(у рольовій формі учасники такого органу управ‑
ління належать до команди управління проек‑
том), який очолює, як правило, представник 
основного інвестора (у рольовій формі ця посада 
може однаково обійматись куратором проекту 
чи проектним менеджером);

3) створення організаційної структури SPV (SPE) 
(окремих підрозділів), яка відповідає функ‑
ціональним напрямам реалізації проекту 

Таблиця 1
Основні особливості впливу типу проектного фінансування на організаційну структуру проектів

Тип проектного 
фінансування

Суб’єкт-розпо-
рядник фінан-
сових ресурсів

Модель організаційної структури 
проектів

Особливості впливу

корпоративне компанія‑ 
ініціатор про‑

екту

аналогічна організаційній струк‑
турі прийняття рішень у компанії‑ 
ініціаторі

структура команди управління про‑
ектом відображає, в основному, інте‑
реси та владу компанії‑ ініціатора та, 
подекуди, може враховувати інтереси 
замовника

партнерське SPV (SPE) повністю унікальна та автономна, як 
правило відповідає структурі колек‑
тивного підприємства, а структура 
команди проекту відповідає функці‑
ональним напрямам реалізації про‑
екту

структура команди управління про‑
ектом відображає інтереси інвесторів, 
подекуди і кредиторів проекту. також 
тут можуть враховуватись інтереси 
держави, замовника та/або основного 
споживача проекту
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(у рольовій формі сукупність таких підрозділів 
є проектною командою).
У випадку, якщо вибирається корпоративне 

фінансування, тоді організаційна структура про‑
екту буде створюватись відповідно до внутрішньо‑
корпоративної політики та відповідати структурі 
прийняття рішень у такій компанії. Організаційно 
це передбачає:
1) призначення куратора проекту та вибір проек‑

тного менеджера;
2) вибір організаційної структури проекту (функ‑

ціональної, матричної або класичної проектної);
3) створення системи комунікації проекту із функ‑

ціональними підрозділами компанії (напр. фі‑
нансовою службою та ін.).
Особливості впливу вибір механізму проектного 

фінансування на організаційну структуру проектів 
представлено у табл. 1.

Висновки. Отже, підсумовуючи результати 
аналізування особливостей впливу проектного 
фінансування загалом на організаційну струк‑
туру проекту, доцільно стверджувати, що такий 
вплив є суттєвим та визначальним. Насамперед, 
тип проектного фінансування буде визначати саме 
загальну модель організаційної структури проек‑
тів. Окремі особливості такого впливу зумовлю‑
ють рівень представництва інтересів різних груп 
стейкхолдерів проекту. Варто відзначити, що саме 
партнерський тип проектного фінансування, за 
якого створюється SPV (SPE) володіє найбільши‑
ми можливостями для представництва інтересів 
стейкхолдерів проекту саме під час формування 
організаційної структури управління проектом, 
а також володіє найширшим спектром можли‑
востей для залучення проектного фінансування 
з різних джерел.
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ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ  
ЯК ФАКТОР УСПІХУ ПРОЄКТУ

INTERACTION WITH STAKEHOLDERS  
AS A PROJECT SUCCESS FACTOR

Анотація. Метою даної статті є аналізування критеріїв успіху проекту, дослідження трактування терміну «стейкхолдери 
проекту», визначення їх цінностей, дослідження методології аналізу стейкхолдерів проектів у тісному зв’язку з оцінкою 
успішності реалізації проекту.

Одним з напрямів сучасного менеджменту є теорія зацікавлених сторін, яка визначає напрямок розвитку підприємства 
з позиції врахування ціннісних орієнтирів основних стейкхолдерів компанії. Враховуючи унікальність реалізації проектів 
для організацій, обмеженість в часі та можливість виникнення різного роду ризиків, зумовлених динамічністю проектного 
середовища, вплив стейкхолдерів на результат проекту є критичним. Саме тому для успішної реалізації проектів важливим 
є налагодження ефективної взаємодії з усіма зацікавленими сторонами проекту.

У статті виділено критерії успіху проектів. Виявлено, що, окрім дотримання ключових параметрів та обмежень проекту, 
успішність реалізації проекту також визначає рівень задоволеності всіх його стейкхолдерів. В статті автором розглянуто 
та згруповано основні трактування терміну «стейкхолдер», які стосуються сфери управління проектами. Також у статті 
обґрунтовано, що в управлінні проектами взаємодія зі стейкхолдерами повинна бути нерозривно пов’язана з оцінкою 
успіху проекту, який визначається ступенем задоволення від отриманої цінності всіма зацікавленими сторонами при 
збалансованості їх інтересів.

У статті автором розглянуто ефективні інструменти, які допомагають у ідентифікації, аналізуванні та активному 
залученню стейкхолдерів, що сприяють ефективній реалізації проекту, досягненню його цілей та кінцевих результатів, 
забезпеченню задоволеності всіх зацікавлених сторін та досягненню його успіху. Також виокремлено основні переваги, 
які досягаються завдяки налагодженню ефективної взаємодії зі стейкхолдерами проектів.

Ключові слова: управління проектами, цінність, успіх проекту, стейкхолдери проекту.

Summary. The purpose of this paper is to analyze project success criteria, study the interpretation of the term «project 
stakeholders,» define their values, study the methodology of project stakeholder analysis in close connection with the assess-
ment of project implementation success.

One of the modern management directions is the theory of interested parties, which determines the direction of the compa-
ny’s development, taking into account the value orientations of the company’s main stakeholders. Given the uniqueness of proj-
ect implementation for organizations, time constraints, and the possibility of various types of risks arising due to the dynamism 
of project environment, stakeholders’ influence on a project outcome is critical. That is why it is important to establish effective 
interaction with all the interested parties of the project for successful implementing projects.

The paper highlights the criteria for project success. It is found that, in addition to compliance with the key parameters and 
limitations of the project, the success of the project implementation also determines the level of satisfaction of all its stake-
holders. The author of the paper considered and grouped the main interpretations of the term «stakeholder» that relate to the 
project management. The paper also substantiates that in project management, interaction with stakeholders should be inextri-
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cably linked to the assessment of project success, which is determined by the degree of satisfaction with the value received by 
all interested parties when their interests are balanced.

In the paper, the author considered effective tools that help with the identification, analysis, and active involvement of 
stakeholders, who contribute to the effective implementation of the project, the achievement of its goals and results, ensuring 
the satisfaction of all interested parties and achieving its success. In addition, the main advantages that are achieved due to 
the establishment of effective interaction with project stakeholders are highlighted.

Key words: project management, value, project success, project stakeholders.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації 
та мінливих потреб динамічного зовнішнього 

середовища перед підприємствами стоять завдання 
забезпечення конкурентоспроможності продук‑
ції, формування ділової репутації, налагодження 
партнерських зв’язків, максимального задоволен‑
ня потреб усіх стейкхолдерів. Для українського 
бізнесу задля забезпечення ефективної діяльності 
важливими є реалізації інноваційних проєктів, 
які сприяють стійкості розвитку та швидкій адап‑
тації до потреб суспільства та середовища. Одним 
з напрямів сучасного менеджменту є теорія заці‑
кавлених сторін, яка визначає напрямок розвитку 
підприємства з позиції врахування ціннісних орі‑
єнтирів основних стейкхолдерів компанії.

Такий підхід є актуальним і для управління 
проєктами, оскільки створення цінності для ос‑
новних зацікавлених сторін та задоволення їх 
очікувань визначають успіх проєкту. Проактив‑
не управління стейкхолдерами проєктів знижує 
ризик не досягнення цілей проєкту, зумовлений 
потенційним негативним впливом певних зацікав‑
лених сторін. Для успішної реалізації проєктів 
важливим є налагодження ефективної взаємодії 
з усіма зацікавленими сторонами проєкту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ре‑
зультат дослідження концепції зацікавлених сто‑
рін розкрито у працях багатьох закордонних та 
вітчизняних дослідників: Е. Фрімена [1], Т. До‑
нальдсона, Л. Престона, Р. Мітчелла, Б. Агле, 
Д. Вуда, Д. Кліленда [2], С. Майлса, Г. Сава‑
жа, Т. Джонса, А. С. Уікса, К. Солодухіна [3], 
Р. Струк, К. Мамонова [4] І. Кадикової, С. Ларі‑
ної, І. Чумаченка [5], А. І. Рибак, І. Б. Азарова [6] 
та багатьох інших. Також управління стейкхол‑
дерами проєкту розглянуто у Керівництві зі зводу 
знань з управління проєктами (PMBOOK) [7] та 
в інших стандартах.

Фахівцями розроблено різні типології стей‑
кхолдерів, у розрізі виокремлення їх інтересів до 
проєктів чи компаній. Актуальним є досліджен‑
ня управління взаємовідносинами з ключовими 
учасниками для досягнення успішності реалізації 
проєктів.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
аналізування критеріїв успіху проєкту, досліджен‑
ня трактування терміну «стейкхолдери проєкту», 
визначення їх цінностей, дослідження методології 
аналізу стейкхолдерів проєкту у тісному зв’язку 
з оцінкою успішності реалізації проєкту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В методології управління проєктами до ключо‑
вих завдань проєкту відносять створення резуль‑
тату проєкту (визначеної продукції чи послуги) 
відповідної якості згідно проєктної документації 
з дотриманням запланованих термінів виконання 
та бюджету проєкту. Ці критерії є класичними 
обмеженнями усіх проєктів. Однак успішність ре‑
алізації проєкту, окрім дотримання цих ключових 
параметрів, визначає також рівень задоволеності 
всіх стейкхолдерів проєкту (рис. 1). Цей критерій 
є своєрідним і вимагає оцінювання рівня задово‑
леності заінтересованих сторін від отриманого ре‑
зультату проєкту.

Термін «Stakeholder» має англомовне похо‑
дження і буквально при перекладі на українську 
мову має такі варіанти поняття — власник част‑
ки, пайовик; у вузькому сенсі слова — акціонер, 
учасник. Однак в літературі дослідники вживають 
різні варіанти перекладу даного терміну, стосов‑
но управління проєктами «stakeholder» найчасті‑
ше — це «зацікавлена сторона», «заінтересована 
сторона» і власне «стейкхолдери». У визначеннях 
даного поняття немає чіткого розмежування сто‑
совно понять стейкхолдерів організацій і стей‑
кхолдерів проєктів.

Засновником та ідеологом теорії зацікавлених 
сторін вважається Е. Фрідман, який у 1984 р. 
опублікував працю «Strategic Management: 
А Stakeholder Approach», у якій запропонував 
визначення поняття «стейкхолдери» (наведено 
в табл. 1), здійснив їх класифікацію та визначив 
модель ведення бізнесу, орієнтовану на створення 
цінності для всіх залучених сторін та врахування 
їх інтересів. В подальшому теорія зацікавлених 
сторін викликала жвавий інтерес у дослідників, 
однак основний напрямок досліджень стосував‑
ся управління стейкхолдерами щодо діяльності 
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організацій, у результаті в останні роки виник 
новий напрямок в менеджменті — «стейкхолдер‑ 
менеджмент». На даний час питання ідентифікації 
зацікавлених сторін та їх інтересів є актуальним 
предметом досліджень не лише для забезпечен‑
ня ефективного ведення бізнесу але й управління 
діяльністю державних установ та некомерційних 
організацій.

В проєктному менеджменті управління за‑
цікавленими сторонами проєкту займає вагоме 
місце, однак стейкхолдер‑ менеджмент стосовно 
проєктів є слабо дослідженим. Враховуючи уні‑
кальність реалізації проєктів для організацій, 
обмеженість в часі та можливість виникнення 
різного роду ризиків, зумовлених динамічністю 
проєктного середовища, вплив стейкхолдерів на 
результат проєкту є критичним. В табл. 1 автором 
згруповано трактування терміну «стейкхолдер», 
які стосуються сфери управління проєктами та 
згадані у різних стандартах.

Стейкхолдери проєкту — особи, або групи осіб, 
які можуть чинити прямий чи опосередкований 
вплив на процес виконання та досягнення цілей 
проєкту. В управлінні проєктами взаємодія зі 
стейкхолдерами повинна бути нерозривно пов’я‑
зана з оцінкою успіху проєкту, який визначається 

ступенем задоволення від отриманої цінності всіма 
зацікавленими сторонами при збалансованості їх 
інтересів.

Ключові вимоги щодо успішності проєкту по‑
винні бути чітко визначені та узгоджені з ключо‑
вими стейкхолдерами проєкту. Саме тому запору‑
кою отримання успішних кінцевих результатів є 
постійна ефективна взаємодія зі стейкхолдерами 
проєктів. Для забезпечення такої взаємодії важ‑
ливими є координація колективних зусиль із за‑
стосуванням моделей підтримуючого лідерства. 
Залучення стейкхолдерів до проєктів повинне 
бути максимально можливим, оскільки здатне 
проактивно покращити постачання цінності [8].

Стандарт РМВООК, сьоме видання, закли‑
кає зосереджуватись на цінності як остаточному 
показнику успіху проєкту разом з отриманими 
результатами проєкту. Цінність проєкту може 
бути у певному фінансовому результаті для ор‑
ганізації, мірою досягнення певного суспільного 
блага чи соціальної вигоди. Очікувана цінність 
кінцевого результату проєкту може виражатись 
певними кількісними показниками або якісними 
характеристиками. Успіх проєкту визначається 
досягненням його результатів, якщо передбача‑
ється, що проєкт не забезпечить отримання очі‑

Рис. 1. Успіх проєкту

Джерело: сформовано автором на основі [7–9]
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куваної цінності, бувають ситуації із закриттям 
таких проєктів. Таким чином, очікувані кінцеві 
результати проєкту мають бути чітко визначені, 
щоб в процесі виконання команда проєкту могла 
відстежувати можливість їх досягнення.

Цінність — це певна вартість, важливість або 
корисність чогось. Ця категорія є суб’єктивною, 
оскільки в це поняття різні суб’єкти закладають 
різний зміст. Створена цінність проєкту визнача‑
ється тими вигодами, які будуть надавати про‑
дукти проєкту. Зацікавлені сторони суттєво впли‑
вають на хід виконання і на кінцеві результати 
проєкту. Оскільки кожна зацікавлена сторона 
переслідує різні цілі від реалізації проєкту, що 
зумовлено їх ціннісними пріоритетами, критич‑
но важливо визначити їх цінності та очікування 
від проєкту. Цінність стейкхолдерів проєкту — це 
особистісне сприйняття зацікавлених сторін здат‑
ності продукту чи результату проєкту (продукт, 
послуга та ін.) щодо можливості створення для 
них певних вигод [13]. Для кожного поняття цін‑
ності є різним, тому вкрай важливо для успішної 
реалізації проєкту визначити цінності різних груп 
стейкхолдерів проєкту та збалансувати їх з основ‑
ною цінністю проєкту, надаючи пріоритет позиції 
замовника.

Згідно стандарту PMBOOK управління заці‑
кавленими сторонами включає процеси, необхід‑
ні для виявлення стейккхолдерів, аналізу їх очі‑
кувань і їх впливу на проєкт, а також розробки 
відповідних стратегій управління для ефективно‑
го залучення їх в прийняття рішень і виконання 
проєкту [7]. Для налагодження ефективної співп‑

раці зі стейкхолдерами безумовною є важливість 
початкового етапу, який полягає у ідентифікації 
та визначенні інтересів зацікавлених сторін, тому 
основна частина дослідження буде присвячена 
цьому питанню.

Визначення ключових стейкхолдерів на по‑
чатковому етапі розроблення концепції проєкту є 
вкрай важливим, адже саме від рівня їх задоволе‑
ності буде визначатись успіх проєкту. Існує багато 
різних класифікацій стейкхолдерів компаній, для 
управління проєктом важливо виявити зацікав‑
лені сторони та виокремити серед них провідних, 
які можуть мати вирішальний вплив на проєкт. 
На початковому етапі необхідно скласти пере‑
лік усіх зацікавлених сторін. Допомогти у цьому 
може застосування методу «мозковий штурм», 
в основі якого лежить генерування випадкових 
думок. Особливістю цього методу є розмежування 
процесу генерування та критики ідей, що сприяє 
максимальному продукуванню думок. Для ефек‑
тивнішого застосування цього методу необхідно 
залучити різних учасників команди проєкту.

Наступним кроком є серед виявлених груп 
виокремити ключових стейкхолдерів, тих, хто 
визначає успіх чи невдачу проєкту. Саме ця гру‑
па важлива для нас в розрізі даного дослідження 
з позиції визначення успішності проєкту через за‑
доволення інтересів його ключових стейкхолдерів. 
Допомогти з визначенням провідних учасників 
можна скориставшись інструментом D.A.N.C.E. 
(рис. 2).

Аналізуючи оточення проєкту та виявляючи 
провідних його учасників, зазвичай пам’ятають 

Таблиця 1
Трактування терміну «стейкхолдери»

Джерело Трактування терміну

Е. Фрімен це будь‑які індивідууми, групи чи організації, дії яких впливають на про‑
цес прийняття рішень компанії та/або знаходяться під впливом цих рішень

Д. Кліленд люди, або групи людей, організації, що мають або вважають, що мають 
законні вимоги щодо деяких аспектів проєкту

АА1000SES (Accountability Stake‑
holder Engagement Standard)

Це групи, які впливають на діяльність підприємства або/чи здатні відчу‑
вати на собі вплив від таких дій, продукції або послуг і пов’язаних з цим 
результатів

ДСТУ ISO 26000:2019 особа або група осіб, заінтересованих в будь‑яких рішеннях або діяльності 
організації

ДСТУ ISO 9000:2015 зацікавлені сторони — це ті, з якими пов’язано значний ризик для сталості 
організації, якщо їхні потреби та очікування не буде виконано.

PMBOOK (A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge)

Особа, група осіб або організація, які можуть впливати, перебувати під 
впливом або вважати себе під дією впливу рішення, операції або кінцевого 
результату проєкту, програми або портфеля.

NCB (National Competence Baseline) Особи, групи або організації, зацікавлені в спішному виконанні проєкту 
або в його результатах

Джерело: сформовано автором на основі [1; 2; 10–12]
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про тих, хто наділений певною владою щодо про‑
єкту, приймає певні рішення та отримує пряму 
вигоду від проєкту. Однак, також треба звертати 
увагу на тих стейкхолдерів, які володіють певни‑
ми зв’язками, адже саме вони здатні впливати на 
інших учасників, що дозволяє при їх залученні 
сприяти успішності проєкту. Важливо виокре‑
мити осіб з певною енергетикою, яка може бути 
як позитивною так і негативною. Налагодження 
взаємодії зі складними особистостями дозволить 
нейтралізувати їх негативний вплив, а залучення 
осіб з позитивною енергетикою дозволить гурту‑
вати менш активних учасників [9].

Виокремлення ключових учасників дозволяє 
перейти до наступної стадії, збору інформації 
щодо їх інтересів, вимог стосовно проєкту. Най‑
більш вживаними прямими методами отримання 
інформації є проведення опитування, інтерв’ю. 
За неможливості отримання інформації прямими 
методами, застосовують непрямі, в основі яких 
методи експертних оцінок, однак вони не можуть 
гарантувати успішний результат дослідження [6].

Для того, щоб найкраще зрозуміти очікування 
та результати, які прагне отримати кожен про‑

відний учасник від проєкту, необхідно провести 
опитування або інтерв’ю з кожним з них. Забезпе‑
чити ефективність даного процесу можна з допо‑
могою інструменту «лійка питань», який полягає 
у переході в процесі інтерв’ю від більш загальних 
до конкретніших запитань. Спочатку ставляться 
відкриті питання, для збору загальної інформації, 
далі переходять до деталізованих, спрямованих 
на отримання більшої конкретики, та наприкінці 
ставлять закриті питання, які вимагають чіткої 
відповіді «так/ні», що дозволяє підтвердити, що 
ви вірно зрозуміли співрозмовника [9].

В процесі інтерв’ю необхідно отримати чітку 
інформацію у провідних стейкхолдерів щодо їх 
розуміння мети проєкту, його опису, винятків та 
обмежень, отримати відповіді відносно їх бачен‑
ня бажаних результатів проєкту та критеріїв його 
здачі‑ прийняття. Також за можливості проводять 
групові інтерв’ю, інколи таким чином можна от‑
римати більше інформації завдяки ефекту синер‑
гії. Індивідуальні як і групові інтерв’ю мають ряд 
переваг і недоліків, однак результат залежить від 
того, наскільки ефективно керувати процесом та 
організовувати плідну дискусію вміє організатор 
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Рис. 2. Інструмент D.A.N.C.E. 

Джерело: сформовано автором на основі [ 9] 
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проведення опитування, інтерв’ю. За неможливості отримання інформації 

прямими методами, застосовують непрямі, в основі яких методи 

експертних оцінок, однак вони не можуть гарантувати успішний результат 

дослідження [6].  

Для того, щоб найкраще зрозуміти очікування та результати, які 

прагне отримати кожен провідний учасник від проєкту, необхідно 

провести опитування або інтерв’ю з кожним з них. Забезпечити 

D. 

A. 

N. 

C. 

E. 

D – Decision (рішення) 
Ухвалюють рішення, керують проєктом або впливають на нього 

A – Authority (влада) 
Мають владу на дозвіл щодо здійснення проєкту 

N – Need (необхідність) 
Отримують пряму вигоду від проєкту або проєкт на них впливає 

і тому їм необхідно все про нього знати 

C – Connections (зв’язки) 
Пов’язані з людьми, фінансами або ресурсами, необхідними, 
щоб позбутись перешкод або вплинути, щоб забезпечити успіх 

проєкту 

E – Energy (енергія) 
Мають позитивну або негативну енергію, яка може вплинути на 

успіх проєкту 

Рис. 2. Інструмент D. A.N.C.E.

Джерело: сформовано автором на основі [9]
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опитування. Якісний аналіз дозволяє розставити 
правильні пріоритети в подальшому визначенні 
стратегії взаємодії зі стейкхолдерами.

Зібрана інформація піддається кількісному 
аналізу та за результатами дослідження для здійс‑
нення кращого управління зацікавлені сторони зі 
схожими інтересами, очікуваннями, позицією до 
проєкту чи рівнем впливу на нього можуть бути 
згруповані. Розроблено різні типології стейкхол‑
дерів організацій [14; 15], однак для проєктної ді‑
яльності доцільно їх групувати для аналізування 
з позицій: їх інтересів щодо проєкту, ймовірності 
потенційних конфліктів, можливостей зацікав‑
лених сторін щодо їх активного залучення [13], 
ступеня та характеру впливу на проєкт.

Отримана в процесі ідентифікації та аналізу‑
вання стейкхолдерів інформація повинна бути 
опрацьована з метою формування бази знань про 
зацікавлених сторін проєкту, плану їх залучення 
до проєкту. Для кожного ключового учасника чи 
їх груп повинні бути розроблені відповідні стра‑
тегії залучення до проєкту. Ці стратегії визна‑
чають план заходів, що будуть стосуватись цих 
стейкхолдерів: як з ними взаємодіяти, тримати 
проінформованими, залучати до проєкту для до‑
сягнення його цілей. Різні групи вимагають різ‑
них підходів в залежності від їх інтересів і впливу 
на проєкт.

Процес управління залученням стейкхолдерів 
передбачає комунікацію і постійну роботу з ними 
для відповідності їх вимогам, очікуванням, потре‑
бам. Цей процес вимагає реагування на проблеми 
зацікавлених сторін, що виникають, та сприяння 
можливостям їх активного залучення. Ефективна 
комунікація є ключем для активного залучення 
стейкхолдерів до проекту, що сприяє формуванню 
міцних відносин та забезпечується шляхом орга‑
нізації частого спілкування, зустрічей, обміну до‑
свідом, неформального діалогу.

В ході проєкту обов’язково потрібно здійснюва‑
ти активний моніторинг зовнішнього середовища 
для забезпечення безперервних покращень. Впро‑
довж проєкту стейкхолдери можуть виникати та 
зникати, змінюється їх інтерес та рівень впливу 
на проєкт. В процесі реалізації проєкту відбува‑
ється ідентифікація нових зацікавлених сторін, їх 
інтересів і впливу, здійснюється моніторинг змін 
у вимогах та очікуваннях ідентифікованих стей‑

кхолдерів. Ці події можуть бути викликані резуль‑
татами змін в проєкті або в його рамках: зміни 
фаз проєкту, організаційні зміни, нові правила та 
інші. Важливо проаналізувати вплив цих змін на 
проєкт та адаптувати стратегії залучення зацікав‑
лених сторін, модифікувавши відповідні плани.

Таким чином, виділимо переваги, які можна 
досягнути завдяки налагодженню ефективної вза‑
ємодії зі стейкхолдерами проєктів:
 • виявлення вимог усіх стейкхолдерів щодо проєкту 
або його результатів;

 • ідентифікування реальних критеріїв успішності 
проекту;

 • виявлення можливих негативних реакцій певних 
зацікавлених сторін щодо проєкту та розроблення 
шляхів їх нівелювання;

 • виявлення можливості залучення до реалізації 
проєкту та ступінь корисності певних зацікавле‑
них сторін за умови їх активної участі;

 • виявлення потенційних конфліктів інтересів та 
розроблення шляхів компромісу між різними 
сторонами проекту;

 • виявлення існуючих зв’язків між стейкхолдера‑
ми проєкту дозволяє розробити ефективну схему 
комунікацій;

 • зменшення ймовірності виникнення ризиків, які 
поставлять реалізацію проєкту чи його доціль‑
ність під загрозу;

 • вдосконалення процесу планування проєкту та 
зменшення можливих загроз під час його вико‑
нання;

 • зменшення ризику виникнення конфліктних 
ситуацій між різними сторонами проекту.
Висновки. Ідентифікація, аналізування та ак‑

тивне залучення стейкхолдерів здійснюється впро‑
довж всього життєвого циклу проєкту та дозволяє 
підсилити потенційні позитивні та нейтралізува‑
ти негативні впливи. Залучення зацікавлених 
сторін сприяє збору та оцінюванню інформації, 
важливої для успішної реалізації проєкту, кори‑
гуванню проєкту до обставин та змін зовнішнього 
середовища, формуванню єдності та узгодженості 
в формуванні та прийнятті кінцевих результатів 
проєкту. Активне залучення стейкхолдерів сприяє 
ефективній реалізації проєкту, досягненню його 
цілей та кінцевих результатів, забезпеченню задо‑
воленості всіх зацікавлених сторін та досягненню 
його успіху.
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ  
ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

FORMATION OF THE MODEL FOR PROVIDING  
INFORMATION PROTECTION AT THE ENTERPRISE

Анотація. Проведено дослідження передумов формування моделі забезпечення захисту інформації на підприємстві. 
Охарактеризовано складові даної моделі на основі виділення таких складових як стратегія і організація діяльності, техно-
логія, люди, процеси. Обґрунтовано, що їх врахування сприятиме прискоренню комплексного впровадження і підтримки 
працездатності цілісної системи інформаційної безпеки, що погоджує правові, адміністративні, організаційні, технологічні, 
науково- технічні і фізичні заходи захисту інформації. Підкреслено, що менеджери з інформаційної безпеки виконують 
ключову роль у забезпеченні інформаційної безпеки, виконуючи відповідну роботу та взаємодіючи у межах сформованої 
інфраструктури та центрів інформаційної відповідальності. Підсумовано, що розглянута модель захисту інформації на 
підприємстві охоплює фактори внутрішнього середовища, які на рівні окремого суб’єкта господарювання дозволяють 
створити систему інформаційного захисту, інтегруючи елементи розглянутої моделі, що забезпечують інформаційний 
захист, у систему управління підприємством.

Ключові слова: інформація, захист інформації, інформаційна безпека, підприємство, модель.

Summary. Information security of an enterprise is a functional element of the system for ensuring its strategic development. 
Its main task is to ensure the stability of the enterprise’s existence in the present and the prospects for its sustainable devel-
opment in the future. The integrated system for ensuring the information security of enterprises takes into account modern 
legal and organizational and managerial measures, as well as software and hardware tools for countering external and internal 
threats, which ensures the state of information security and the prospects for the development of information technologies. 
The organizational level of information protection includes organizational regulation, organizational regulation and organiza-
tional instruction and ensures the organization of security, regime, work with personnel, with documents, standards for the 
use of technical security means and procedures for information and analytical activities of the enterprise to identify threats. 
The organizational aspect of ensuring the information security of an enterprise is one of its most important elements, since the 
effectiveness of all activities to support the information security system at the proper level largely depends on the actions taken 
for implementation. The main task is to characterize the information security system at the enterprise. The research of the infor-
mation security system at the enterprise was carried out. It has been determined that the correct solution to the issue of creat-
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ing information security bodies will help accelerate the integrated implementation and maintenance of an integral information 
security system, coordinate legal, administrative, organizational, technological, scientific, technical and physical measures to 
protect information. It is given that information security programs should take into account how an organization and its people, 
processes and technologies interact; and how organizational governance, culture, human factors, and architecture support or 
hinder an enterprise’s ability to protect information and manage risk. It is highlighted that information security managers should 
do their best to create programs that meet the goals and priorities of the enterprise, benefit the enterprise and support the 
ability of management to innovate while controlling risks.

Key words: information, information protection, information security, enterprise, model

Постановка проблеми. В епоху глобальної еко‑
номіки, постійно мінливих корпоративних 

ризиків відбувся вагомий вплив світової пандемії 
COVID‑19 на соціально‑ економічний розвиток кожної 
країни світу. Вірусна небезпека стала викликом не 
тільки для системи охорони здоров’я, а й створила 
передумови для ефективного ведення бізнесу, за‑
лишаючи позаду такі бар’єри як кордони. Ділова 
активність під час пандемії пришвидшила процеси 
цифровізації, зокрема глобальна ізоляція населен‑
ня у всьому світі призвела до значного збільшення 
користувачів мережі Internet. Швидке входження 
суспільств в кіберпростір призвело до нових викли‑
ків для системи інформаційної безпеки. Інформа‑
ційна безпека перетворилась у важливий фактор, 
що сприяє розвитку бізнесу. Результати досліджень 
та їх постійне появою нових стандартів, інструмен‑
тів і технологій щодо забезпечення інформаційної 
безпеки є передумовою для формування механізмів, 
що допомагають захистити організаціям бізнес‑ 
транзакції, а також інфраструктуру та інформацію. 
Проте вітчизняним підприємствам на сьогодні склад‑
но відповідати нормативним вимогам інформаційної 
безпеки, забезпечуючи належні економічні умови 
діяльності та управління ризиками. Ключова роль 
інформаційної безпеки досі чітко не визначена в ба‑
гатьох організаціях попри те, що окремі організації 
розглядають інформаційну безпеку як центр витрат. 
Слід зазначити, що ефективно керовані організації 
щодо інформаційної безпеки використовують цю 
перевагу у досягненні бізнес‑ цілей за рахунок вра‑
хування загроз та зменшення вразливості.

Суттєвим недоліком у діяльності підприємств 
сьогодні є те, що вони часто розглядають інфор‑
маційну безпеку ізольовано, вважаючи, що безпе‑
ка — це чиясь відповідальність, звідси недостат‑
ність спільних зусиль, щоб пов’язати програму 
інформаційної безпеки з бізнес‑ цілями. Такий під‑
хід легко може привести до виникнення слабких 
місць в управлінні безпекою та до появи серйоз‑
них порушень. З фінансової точки зору така си‑
туація може привести до непродуктивних витрат, 
а з операційної точки зору заходи щодо забезпе‑

чення інформаційної безпеки можуть не принести 
очікуваного зиску для бізнесу, що призведе до ви‑
никнення ризику для інформації.

Враховуючи викладене вище, зазначимо, що 
основними завданнями для сучасних підприємств 
є забезпечення безпеки економічної інформації 
та створення надійної моделі кібернетичної без‑
пеки для своєчасного виявлення, запобігання та 
нейтралізації реальних і потенційних загроз та 
викликів, попередження кібернетичних втручань 
та формування цифрових систем управління без‑
пекою, що є актуальністю сьогодення [6].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Про‑
блема дослідження системи забезпечення захисту 
інформації на підприємстві на сьогоднішній день 
набуває значної актуальності в роботах вітчизня‑
них та зарубіжних вчених, зокрема Близнюк І. М., 
Братель О. Р., Бондаренко В. О., Бучило І. Л., Гор‑
батюк О. М., Гуцалюк М. О., Ляшенко О. М., Кам‑
лик М. І., Козаченко Г. В., Остроухов В. В., Поно‑
марьов В. П., а також такі зарубіжні автори, як 
Chang H., Kim J., Lim S., Horn А., Tawileh A., 
Hilton J. та інших.

Мета статті. Метою статті є дослідження пе‑
редумов створення моделі забезпечення захисту 
інформації на підприємстві, характеристика скла‑
дових даної моделі із виділенням її організацій‑
ного аспекту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін‑
формаційну безпеку більшою мірою пов’язують із 
виключно технічним завданням. ІТ‑служби ство‑
рюють технології, необхідні для захисту інфор‑
мації, але самі по собі технології не є рішенням. 
Для захисту інформації підприємствам необхід‑
но розробити політику інформаційної безпеки, 
яка підтримується стандартами, процедурами 
і керівними принципами. Менеджмент підпри‑
ємства в особі керівників та фахівців визначає 
цілі, завдання та напрями програми інформацій‑
ної безпеки і очікування щодо того як, ким, коли 
і де інформація може використовуватися, зокре‑
ма спільно, передаватися і знищуватися. На бага‑
тьох підприємствах стратегії, політика, процеси 
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і стандарти інформаційної безпеки розробляються 
без врахування того, як організаційна культура 
впливає на ефективність реалізації програм за‑
хисту. Зусилля щодо забезпечення безпеки, які 
не враховують поведінку людей і їх реакцію на 
технології захисту та їх використання, часто не 
приносять очікуваних вигод.

Програми інформаційної безпеки повинні вра‑
ховувати, як організація та її люди, процеси та 
технології взаємодіють, і як організаційне управ‑
ління, культура, людський фактор і технології 
інформаційного захисту підтримують або пере‑
шкоджають здатності підприємства захищати 
інформацію і управляти ризиками. Звідси серед 
завдань керівництва у сфері інформаційної безпе‑
ки важливо створити програми, що відповідають 
цілям і пріоритетам підприємства, містять кон‑
кретні види діяльності, що потребують захисту, 
описують способи їх забезпечення, формують мож‑
ливість створення іміджу та зв’язків із зовнішнім 
середовищем, підтримують здатність менеджменту 
реалізувати необхідні зміни при одночасному кон‑
тролі ризиків.

Розробка програми інформаційної безпеки та її 
інтеграція в бізнес‑цілі, завдання, стратегії і дії 
ускладнюються відсутністю моделі, яка врахову‑
вала б і охоплювала види і напрями робіт, які 
забезпечують інформаційну безпеку. Мова йде 
про концептуальну модель, яку керівники бізнес‑ 
підрозділів і фахівці з інформаційної безпеки мо‑
жуть використовувати для опису і роз’яснення 
користувачам з доступом до інформації шляхів 
досягнення інформаційної безпеки в бізнесі, і не 
тільки як користувачів технічних засобів.

Беззаперечним є те, що підприємства стають 
все більш залежними від ІТ сфери для пришвид‑
шення, здешевлення та оптимізації бізнес‑ 
операцій. В сучасних умовах економіки, засно‑
ваної на знаннях, інформація має вирішальне 
значення для здатності підприємства не тільки 
виживати, але й процвітати. Досвідчені керівники 
підприємств знають, що інформація заслуговує, 
принаймні, того ж рівня захисту, що і будь‑який 
інший актив, звідси і поява менеджерів з інфор‑
маційної безпеки стає звичайним напрямом орга‑
нізаційних змін на підприємствах. Однак поява 
фахівця з інформаційної безпеки повною мірою 
не вирішує завдання захисту інформаційного про‑
стору підприємства. Ключову роль, яку відіграє 
менеджер з інформаційної безпеки — це будівниц‑
тво міцної та непорушної системи безпеки підпри‑
ємства, яка зможе функціонувати на підприєм‑
стві, організовуючи захист власності, інформації, 

ресурсів та взаємодіяти із зовнішнім середови‑
щем, обмінюватись інформацією, приваблювати 
споживачів, задовольняти інформаційні потреби 
стейкхолдерів. Звідси, менеджер з інформацій‑
ної безпеки має бути добре обізнаним у питаннях 
ринкової економіки, вміти швидко зреагувати на 
зміни кон’юнктури ринку, розуміти усі аспекти 
ділових відносин тощо [8]. Для досягнення мети 
своєї діяльності, що гармонізована із цілями і за‑
вданнями підприємства загалом, менеджер з ін‑
формаційної проводить свою роботу у таких на‑
прямах:
 – удосконалення організаційно‑ правових засад ін‑
формаційного забезпечення роботи підприємства;

 – організація роботи служби безпеки, яка має на 
меті захистити інтереси підприємства та пра‑
цівників;

 – встановлення взаємозв’язку із системою еко‑
номічної та фінансової безпеки, що закріплює 
збалансованість і мобільність до макро‑ та мі‑
крозмін;

 – проведення оцінки ризику у сфері інформаційної 
безпеки;

 – взаємодія з органами державної влади, що має 
регулюючий характер [7].
Попри це, менеджери з інформаційної безпеки 

стикаються з безліччю проблем, включаючи змі‑
ну профілів ризиків, недоліками фінансування, 
культурними проблемами, а також внутрішніми 
слабкими сторонами своєї діяльності і зовнішніми 
загрозами. Управління інформаційною безпекою 
ніколи не було настільки важливим як сьогодні, 
проте досвід діяльності у даній сфері пропонує 
досить незначний перелік формальних моделей, 
які б могли допомогти менеджеру з інформацій‑
ної безпеки робити свою роботу більш ефективно. 
А у небагатьох існуючих моделей не враховуєть‑
ся, як і що потрібно змінювати для забезпечен‑
ня інформаційної безпеки на підприємствах, як 
доцільно розвивати корпоративну культуру для 
реалізації необхідних змін, і які результати по‑
тенційно матиме підприємство від застосування 
таких моделей.

Інформаційна безпека підприємства є скла‑
довою системи управління його розвитком. Її 
основне завдання — забезпечити безпечне функ‑
ціонування підприємства в поточному періоді та 
його сталий розвиток в майбутньому. Складова 
забезпечення інформаційної безпеки підпри‑
ємств враховує сучасні організаційно‑ правові та 
адміністративно‑ управлінські заходи, а також 
програмно‑ технічні засоби протидії зовнішнім 
і внутрішнім загрозам, що забезпечує стан захи‑
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щеності інформації та перспективи розвитку ін‑
формаційних технологій [1–2].

Організаційно‑ правовий рівень захисту інфор‑
мації включає правове забезпечення інформацій‑
ного захисту, організаційне регламентування, 
нормування, інструктування та організацію ре‑
жиму охорони, роботу з кадрами, з документами, 
нормами використання технічних засобів безпеки 
та включає процедури інформаційно‑ аналітичної 
діяльності підприємства по виявленню загроз.

Заходи адміністративно‑ управлінського харак‑
теру щодо забезпечення інформаційної безпеки 
підприємства охоплюють інформування персоналу 
про правила роботи з конфіденційною інформаці‑
єю, заходи відповідальності за порушення, проце‑
дури захисту і зберігання інформації, організацію 
охорони територій, створення відповідних орга‑
нізаційних структур щодо забезпечення безпеки 
інформаційних ресурсів, організацію конфіденці‑
йного діловодства підприємства тощо.

Попри те, що на сьогодні розроблено Стандарти 
з інформаційної безпеки [10], заходи щодо забез‑
печення інформаційної безпеки на підприємствах 
постійно розвивається, починаючи з криптографії 
на ранніх періодах контролю, створеного на основі 
розуміння того, що інформація є цінним активом. 
Зростання залежності від комп’ютерів для полег‑
шення бізнес‑ операцій привела до удосконалення 
технологічних рішень з інформаційної безпеки, 
спрямованих на захист інформаційних інфра‑
структур підприємства від зовнішніх втручань. 

Однак, враховуючи те, що бізнес став розглядати 
інформацію як критично важливий актив і все 
більше використовувати загальнодоступні мережі 
для передачі конфіденційної інформації, питання 
захисту інформації попри розгляду удосконален‑
ня технологій такого захисту більше уваги почав 
приділяти стійкості самого підприємства [3–5].

Врахування зазначеного вище на рис. 1 пропо‑
нується модель захисту інформації на підприєм‑
стві, яка включає чотири елементи (рис. 1):

1. Структура і стратегія організації: стратегія 
організація вимагає врахування елемента інфор‑
маційної безпеки та належної організації вико‑
нання відповідної роботи, що пов’язана із об’єд‑
нанням у мережі людей, активів і процесів, що 
взаємодіють один з одним в певних ролях і пра‑
цюють для досягнення спільної мети.

2. Люди: людські ресурси і проблеми безпе‑
ки — два взаємопов’язані чинники, які визнача‑
ють, хто реалізує відповідну стратегію, як і ким 
виконуватимуться положення стратегії інформа‑
ційної безпеки. Дана складова пропонованої мо‑
делі охоплює колективи працівників і враховує 
їх цінності, поведінку, готовність і упередження 
щодо забезпечення інформаційної безпеки. На 
рівні внутрішнього середовища для менеджера 
з інформаційної безпеки критично важливо пра‑
цювати з такими питаннями, що пов’язані із люд‑
ськими ресурсами:
 – стратегії найму (доступ, перевірка біографічних 
даних, інтерв’ю, ролі і обов’язки);

Рис. 1. Елементи моделі захисту інформації на підприємстві
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виконуватимуться положення стратегії інформаційної безпеки. Дана 

складова пропонованої моделі охоплює колективи працівників і враховує їх 

цінності, поведінку, готовність і упередження щодо забезпечення 

інформаційної безпеки. На рівні внутрішнього середовища для менеджера з 

інформаційної безпеки критично важливо працювати з такими питаннями, 

що пов’язані із людськими ресурсами: 

Структура 
і стратегія 
організації

Процес

Люди

Технологія
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 – питання зайнятості (розташування офісу, доступ 
до інструментів і даних, навчання і обізнаність, 
переміщення по підприємству);

 – припинення дії (причини звільнення, час догля‑
ду, ролі і обов’язки, доступ до систем, доступ 
до інших співробітників), робота із зовнішніми 
клієнтами, постачальниками, ЗМІ, зацікавлени‑
ми сторонами та іншими особами, — діяльність, 
що може мати вагомий вплив на підприємство 
і повинна розглядатися в рамках поза безпеки.
3. Процес: врахування формальних і нефор‑

мальних механізмів виконання завдань і забез‑
печення зв’язків з усіма видами робіт. Процеси 
ідентифікують, вимірюють, керують і контролю‑
ють ризики, доступність, цілісність та конфіден‑
ційність, а також забезпечують підзвітність, тобто 
формують центри інформаційної відповідальності, 
що виконують умови:
 – відповідати стратегії, політиці та бізнес‑ вимогам 
підприємства;

 – враховувати появу і та необхідність адаптації до 
мінливих вимог та викликів розвитку.

 – відповідати належній формі та бути доступними 
до відповідного персоналу;

 – періодично перевірятися за критерієм ефектив‑
ності та результативності.
4. Технологія: складається з технічних інстру‑

ментів, додатків та відповідної інфраструктури, 
які роблять процеси захисту інформації більш 
ефективними.

Таким чином, розглянута модель захисту 
інформації на підприємстві охоплює фактори 
внутрішнього середовища, які на рівні окремо‑
го суб’єкта господарювання дозволяють створи‑
ти систему інформаційного захисту, інтегруючи 
елементи розглянутої моделі, що забезпечують 
інформаційний захист, у систему управління під‑
приємством.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи викла‑
дене вище звернемо увагу на приклад Європи, де 
можна побачити, що формування моделі інфор‑
маційної безпеки — складний, довготривалий, 
багатофакторний та диверсифікований процес. 
Практичні дії та досвід сприяли становленню сис‑

теми інформаційної безпеки, яке у європейських 
країнах проходило методично та цілеспрямовано, 
а також охоплювало різноманітні сфери діяльно‑
сті, зокрема суспільну, господарську та державну. 
В Україні цей процес відбувається не системно, 
а нормотворча активність у сфері інформаційної 
безпеки активізувалася у 2014 році, до того ж 
з значним перегином у бік державної і суспіль‑
ної інформаційної безпеки, а інформаційній без‑
пеці підприємств приділено недостатньо уваги. 
Нові виклики 2019–2022 рр., а також особливос‑
ті організації роботи щодо створення у системах 
управління підприємствами відповідних елемен‑
тів привертають увагу до інформаційної безпеки, 
активізують нормотворчу діяльність у цій сфер, 
оптимізують методичне підґрунтя щодо посилення 
контролю за інформаційною безпекою, урегулю‑
ванням спірних моментів, посиленням протидії 
кіберзагрозам тощо [10]. Відтак, базуючись на 
сформованій системі інформаційної безпеки кож‑
не підприємство може створити унікальну модель 
захисту інформації, враховуючи свої потреби, 
можливості, вимоги та розглянуті у статті орга‑
нізаційні аспекти такої моделі.

Організаційний аспект забезпечення інформа‑
ційної безпеки підприємства є одним з найваж‑
ливіших її елементів, оскільки від прийнятих до 
реалізації дій, чітко визначених центрів інформа‑
ційної відповідальності, визначення зав’язків та 
взаємодії у забезпеченні інформаційної безпеки 
на підприємстві в значній мірі залежить ефектив‑
ність всієї діяльності з підтримки системи інфор‑
маційної безпеки на належному рівні.

Слід зазначити, що обґрунтований підхід щодо 
підготовки фахівців у сфері інформаційної безпе‑
ки сприятиме прискоренню комплексного впро‑
вадження життєздатних інформаційних систем 
підтримання безпеки на підприємствах та забезпе‑
чить працездатність системи управління на основі 
використання дієвих моделей захисту інформації, 
що враховуватимуть правові, адміністративні, ор‑
ганізаційні, гуманітарні, технологічні, науково‑ 
технічні та фізичні заходи щодо захисту інфор‑
мації.
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АНТИВІРУСНИЙ ЗАХИСТ ПРОГРАМ  
І БАЗ ДАНИХ В ОБЛІКУ

ANTI-VIRUS PROTECTION OF PROGRAMS  
AND DATABASES IN THE ACCOUNT

Анотація. Стаття присвячена проблемам захисту від вірусів та шкідливих програм комп’ютерів, електронних пристроїв 
та комп’ютерних мереж в облікових системах.

Метою статті є розкриття масштабів збитків, які можуть завдати віруси, проведення аналізу та виявлення найкращих 
антивірусних програм, які діють сьогодні в Україні, визначення їх здатності упередити і ліквідувати можливі загрози від 
дії вірусів в облікових системах.

Для досягнення поставленої мети дослідження і вирішення відповідних завдань було використано набір відомих 
наукових методів і методик: абстрактно- логічний метод, метод логічного синтезу, методи аналізу і синтезу. Абстрактно- 
логічний метод був застосований для узагальнення, формулювання висновків і рекомендацій. Метод логічного синтезу 
використовувався для теоретичного обґрунтування важливості вивчення проблем захисту сучасних облікових систем від 
комп’ютерних вірусів. Методи аналізу і синтезу дозволили визначити ряд сучасних антивірусних програм, що рекомен-
дуються для застосування в Україні, для захисту баз даних в облікових системах.

В дослідженні проведено аналіз шкоди від проникнення вірусів у комп’ютери та визначено заходи щодо припинення 
поширення вірусних програмних продуктів. Висвітлено проблематику зараження вірусами в різних сферах діяльності 
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людини, в тому числі і в облікових системах. Представлено класифікацію антивірусних програм, серед яких набули най-
більшого розповсюдження такі типи програм, як «детектори» (сканери), фаги, ревізори, сторожі, вакцини.

Наведено приклади найбільших за масштабами вірусних атак в історії розвитку інформаційних технологій у різних 
країнах світу. Здійснено порівняльний аналіз різноманітних антивірусних програм і визначено шляхи забезпечення ціліс-
ного захисту комп’ютера від будь-яких кіберзагроз. Обґрунтовано, що найкращими антивірусами, які рекомендуються 
до застосування в Україні, вважаються такі програми, як: Norton 360; Avast Free AntiVirus; Avira Free Antivirus; McAfee 
Internet Security; F-Secure SAFE; ESET NOD32.

Доведено, що розробка заходів щодо захисту програм і баз даних в обліку — актуальна задача сьогодення. Визначено 
найбільш ефективні антивірусні програми та розглянуто їх механізм пошуку різних типів вірусів. Детально висвітлено 
інформацію щодо антивірусної профілактики комп’ютерів, комп’ютерних мереж, баз даних в облікових системах.

Ключові слова: комп’ютерний вірус, антивірус, захист, антивірусна програма, кібератака, облікова система, база 
даних в обліку.

Summary. The article is devoted to the problems of protection against viruses and malicious programs of computers, elec-
tronic devices and computer networks in accounting systems.

The purpose of the article is to reveal the extent of damage that viruses can cause, to analyze and identify the best anti-vi-
rus programs operating today in Ukraine, to determine their ability to prevent and eliminate possible threats from the action of 
viruses in accounting systems.

A set of well-known scientific methods and techniques was used to achieve the research goal and solve the relevant prob-
lems: the abstract- logical method, the method of logical synthesis, methods of analysis and synthesis. The abstract- logical 
method was used for generalization, formulation of conclusions and recommendations. The method of logical synthesis was 
used to theoretically justify the importance of studying the problems of protecting modern accounting systems from computer 
viruses. The methods of analysis and synthesis made it possible to determine a number of modern antivirus programs recom-
mended for use in Ukraine to protect databases in accounting systems.

The study analyzed the damage caused by the penetration of viruses into computers and determined measures to stop the 
spread of viral software products. The problem of virus infection in various spheres of human activity, including in accounting 
systems, is highlighted. The classification of antivirus programs is presented, among which such types of programs as «detec-
tors» (scanners), phages, auditors, guards, and vaccines have become the most widespread.

Examples of the largest virus attacks in the history of the development of information technologies in various countries of 
the world are given. A comparative analysis of various anti-virus programs was carried out and ways to ensure comprehensive 
protection of the computer against any cyber threats were determined. It is justified that the best antiviruses recommended for 
use in Ukraine are such programs as: Norton 360; Avast Free Antivirus; Avira Free Antivirus; McAfee Internet Security; F-Secure 
SAFE; ESET NOD32.

It has been proven that the development of measures to protect programs and databases in accounting is an urgent task 
today. The most effective antivirus programs were determined and their mechanism of searching for different types of viruses 
was considered. Information on antivirus prevention of computers, computer networks, databases in accounting systems is 
covered in detail.

Key words: computer virus, antivirus, protection, antivirus program, cyber attack, accounting system, accounting database.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок з важливими науковими чи практич-

ними завданнями. Останнім часом спостерігається 
стрімкий розвиток інформаційно‑ комунікаційних 
технологій, а з кожним роком все більшого визнан‑
ня отримує у світі саме процес діджиталізації — 
переведення різноманітної інформації у цифровий 
формат. Результат діяльності компаній, підпри‑
ємств, громадських закладів, державних установ 
напряму залежить від ефективності використання 
інноваційних цифрових технологій.

Сучасний стан цифрової трансформації є одні‑
єю з найпопулярніших тем для обговорень на усіх 

рівнях суспільства, проте з розвитком інформацій‑
них технологій особливої уваги набула проблема 
ураження облікових систем комп’ютерними віру‑
сами. Комп’ютерний вірус являє собою спеціально 
написану програму, яка самостійно дописується 
до інших програм, змінюючи їх зміст, що при‑
водить до порушень у роботі програмних продук‑
тів та комп’ютерних пристроїв. Частіше за все 
віруси не просто пошкоджують певну програму 
або комп’ютер — вони можуть взагалі припини‑
ти їх діяльність або повністю знищити програмне 
забезпечення й пристрій. Саме на боротьбу з ві‑
русами в сучасному світі націлені зусилля про‑
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відних ІТ‑компаній, які створюють антивірусні 
програми, здатні допомоги користувачам в стабі‑
лізації та захисті робочого процесу. Антивірусна 
програма — це спеціальна програма, що здійснює 
пошук шкідливих програм і комп’ютерних віру‑
сів, і націлена на відновлення заражених ними 
файлів. Тож актуальність теми захисту пристроїв 
і програмного забезпечення комп’ютерів від ві‑
русів не викликає сумнівів і потребує детально‑
го висвітлення з урахуванням розвитку сучасних 
програм для запобігання, виявлення та видалення 
шкідливого програмного забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій ви‑
явив, що на сучасному етапі розвитку ІТ‑техно‑
логій створення нових антивірусних програм є 
важливим фактором забезпечення комфортного 
та безпечного функціонування програмних про‑
дуктів і комп’ютерів в цілому. Проблемами кі‑
бербезпеки програм і баз даних займалися такі 
науковці, як Д. О. Ричка [1], І. Л. Грабчук [2], 
С. А. Вітер [3], Світлишин І. І. [3], В. І. Климен‑
ко [4] та ін. Питання кіберзахисту облікової ін‑
формації розглядали у своїх роботах Ю. Ю. Мо‑
роз [5], Ю. С. Цаль‑ Цалко [5]. На спеціалізованих 
інтернет‑ сайтах («Наймасштабніші віруси в істо‑
рії» [6], «Класифікація антивірусних програм» 
[7]) зроблено аналіз та визначено сутність вірусів 
та антивірусних програм, висвітлено проблемати‑
ку зараження вірусами в різних сферах, в тому 
числі в облікових системах, показано необхідність 
використання антивірусних програм при виник‑
ненні кіберзагроз в системах обліку та відзначена 
актуальність захисту від кібератак в наш час.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Використання антивірусних про‑
грам обумовлено необхідністю захисту від несанк‑
ціонованого доступу до конфіденційної інформації, 
як захід боротьби зі шкідливими програмами і ві‑
русами. На сьогоднішній день не існує науково 
обґрунтованих рекомендацій щодо застосування 
антивірусних програм, також недостатньо обґрун‑
товані методи захисту від шкідливого програмного 
забезпечення, які використовують ІТ‑фахівці.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є розкриття масштабів 
збитків, які можуть завдати віруси, проведення 
аналізу та виявлення найкращих антивірусних 
програм, які діють сьогодні в Україні, визначен‑
ня їх здатності упередити і ліквідувати можливі 
загрози від дії вірусів в облікових системах.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням здобутих наукових ре-
зультатів. Актуальною проблемою сьогодення є 

масові кібератаки на адресу українських корис‑
тувачів зі сторони мешканців країни‑ агресора. 
«За період війни в Україні хакерські угрупуван‑
ня, пов’язані з Росією, здійснили 237 кібератак 
проти українських підприємств та державних 
установ. Атаки часто були спрямовані на знищен‑
ня комп’ютерних систем, але деякі також були 
спрямовані на збирання розвідувальних даних 
або поширення дезінформації» — так характери‑
зує масові кібератаки з боку Росії спеціальний 
звіт компанії Microsoft [8]. Вторгнення інтернет‑ 
злочинців нерідко координується з операціями на 
полі бою. Наприклад, наприкінці лютого поточ‑
ного року хакери з Росії атакували комп’ютерну 
мережу одного із найбільших радіотелецентрів 
України. Того ж дня представники російської вій‑
ськової машини повідомили про атаки на укра‑
їнські «центри дезінформації» і випустили раке‑
ту по телевежі у Києві. Американська компанія 
Microsoft наголошує на тому, що мета цих узго‑
джених у часі нападів полягає у намірах підірва‑
ти довіру громадян України до інституту влади 
і діючих інформаційних каналів зв’язку. Тому, 
аби захистити свої дані та перешкодити рашистам 
порушити стабільність та успіх українських за‑
хисників вірним рішенням було саме встановлен‑
ня захисних програм, в тому числі і антивірусних. 
Актуальність вищезазначених програм в Україні 
в період війни значно зросла.

За досить короткий час на просторах Інтернету 
з’явився ряд гучних імен, пов’язаних з поширен‑
ням комп’ютерних вірусів [6]. Основними діями 
вірусів є викрадення конфіденційної інформації, 
здійснення DDoS‑атак шляхом об’єднання елек‑
тронних пристроїв в ботнети, розсилка спам‑по‑
відомлень з комп’ютерів різних користувачів. 
Прикладом значної шкоди, яка була нанесена 
пристроям і комп’ютерним мережам внаслідок 
вірусних кібератак, є низка вірусних «епідемій». 
Однією з таких вірусних загроз була шкідлива 
мережева програма‑ хробак «Melissa», що вразила 
в березні 1999 року мільйони комп’ютерів. Авто‑
ром цього вірусу був 31‑річний колишній програ‑
міст Девід Сміт з містечка Абердин (штат Нью‑ 
Джерсі в США), що розповсюдив заражені вірусом 
файли на форумах з високим рівнем відвідування. 
Файли містили списки з переліком сайтів для до‑
рослих і мали паролі доступу до них. Використо‑
вуючи поштовий сервіс Microsoft Outlook, про‑
тягом декількох днів вірус Melissa надіслав свої 
копії на сотні тисяч комп’ютерів в різних країнах. 
Через вірусну атаку відключили свої e‑mail сер‑
вери такі компанії‑ гіганти, як Intel та Microsoft. 
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З кожного ураженого вірусом комп’ютера були 
розіслані спам‑копії на перші п’ятдесят адрес із 
списку e‑mail‑адрес користувачів. Таким чином, 
вірусом Melissa було заражено близько мільйона 
електронних пристроїв і нанесено збитків компа‑
ніям, фірмам, а також фізичним особам на суму 
більше, ніж 80 млн. доларів.

Також не можна не згадати про вірус «I LOVE 
YOU». Це єдиний вірус, який потрапив до Кни‑
ги рекордів Гіннеса, як самий руйнівний вірус 
у світі [6]. Написаний хакером із Філіппін хробак 
у 2000 році заразив більше 3 мільйонів комп’юте‑
рів у різних країнах світу і спричинив збитків на 
суму 10–15 мільярдів доларів (рис. 1).

Рис. 1. Вірус I LOVE YOU

Джерело: складено авторами на основі [6]

Для свого поширення вірус ILOVEYOU вико‑
ристовував ті ж схеми, що і вірус Melissa. Крім 
того, що він розсилав через Microsoft Outlook свої 
копії по вкрадених адресах, він ще проявляв себе 
як типова троянська програма — намагався скопі‑
ювати всі знайдені паролі, які відправляв на e‑mail 
шпигунів. Цей вірус видаляв ряд файлів із зобра‑
женнями, замість яких записував вірусний код. 
З кожним перезавантаженням операційної системи 
Windows вірус ILOVEYOU розмножувався.

Вищенаведені вірусні атаки — приклади дії 
масштабних, відомих на весь світ вірусів, проте 
крім них є ще безліч дрібних, але неприємних та 
небезпечних «шкідників», які заважають роботі 
програм та ПК в цілому. Тому, задля забезпечен‑
ня захисту комп’ютерів від шкідливих або інших 
небажаних програм користувачі встановлюють ан‑
тивірусні програми. Найперші антивірусні про‑
дукти почав тестувати британський журнал Virus 
Bulletin. Перші тести, які журнал опублікував на 
своєму сайті, датуються 1998 роком [6].

Необхідно відзначити, що антивірусні про‑
грами несхожі за своєю функціональною дією, 
призначенням, адже відрізняються між собою й 
самі віруси — кожен антивірус має особливий, ін‑

дивідуальний склад та сферу впливу. Найбільш 
відомим видом антивірусу є антивірус, що но‑
сить назву «детектор» або «сканер» [7]. Детекто‑
ри перевіряють зовнішню та оперативну пам’ять 
комп’ютера на наявність вірусу шляхом звірки 
сигнатури або розрахованої контрольної суми 
і формують список заражених програм. Якщо 
сканер резидентний, то програмний продукт пе‑
ревіряється і активується тільки в разі відсутності 
вірусів. До програм‑ сканерів відноситься програма 
MS Antivirus.

Ще одним класом антивірусних програм є про‑
грами‑фаги (поліфаги), що ведуть пошук і вида‑
ляють один або декілька вірусів (фагів) [7]. Су‑
часні програми‑ поліфаги здійснюють евристичний 
аналіз файлу, досліджуючи його на наявність ха‑
рактерного для вірусу коду — вони ведуть пошук 
шифрування коду, аналізують додавання части‑
ни однієї програми до іншої тощо. Прикладом 
програм‑ фагів є програми DrWeb, Aidstest.

Ревізори — програми, які виявляють вірус, що 
невідомий для встановленої на комп’ютері про‑
грамі. Програми‑ ревізори контролюють можливі 
способи зараження комп’ютера [7]. Вони переві‑
ряють фактичний стан BOOT‑сектора, заповнені 
FAT‑таблиці, різні атрибути файлів. При виявлен‑
ні хоча б незначних змін користувач отримує про 
це повідомлення (навіть у разі відсутності вірусів, 
проте при наявності змін). Прикладом програми‑ 
ревізора є програма Adinf.

Сторожі — це програми, що постійно знаходять‑
ся у пам’яті комп’ютера й в окреслений користува‑
чем час здійснюють перевірку оперативної пам’яті 
комп’ютера, файлів, BOOT‑сектору, FAT‑таблиці. 
Прикладом програми‑ сторожа є програма AVP, 
здатна виявити понад 256000 вірусів [7].

Вакцини — це програми, що застосовуються 
для сканування файлів та завантажувальних сек‑
торів з метою вчасного виявлення вірусів.

На ринку захисту програмних продуктів від 
шкідливих програм і вірусів існує багато антиві‑
русних програм, проте серед користувачів склали‑
ся певні пріоритети і рейтинги щодо найкращих 
із них. Насьогодні найкращими антивірусами, 
що рекомендуються до застосування в Україні, 
користувачі вважають такі програми, як: Norton 
360; Avast Free AntiVirus; Avira Free Antivirus; 
McAfee Internet Security; F‑Secure SAFE; ESET 
NOD32 [7].

Norton Antivirus — це комплексне рішення 
для забезпечення безпеки та конфіденційності при 
використанні комп’ютерів з Windows або MacOS 
та мобільних пристроїв iOS та Android (рис. 2) [9].
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Рис. 2. Логотип Norton Antivirus

Джерело: складено авторами на основі [9]

Сервіс сканує систему на наявність вірусів, 
шпигунського та шкідливого ПЗ, а також запо‑
бігає їх проникненню через інтернет. Компонент 
Identity Safe захищає особисту інформацію під час 
роботи в мережі та включає зашифроване сховище 
паролів з можливістю їх генерації та автозапо‑
внення. Продукти Norton призначені для індиві‑
дуального та сімейного використання. Вибір вер‑
сії залежить від типу та кількості підключених 
пристроїв. Для відстеження та усунення загроз 
на одному персональному комп’ютері можна ви‑
користовувати Security Standard. Тариф Deluxe 
дозволяє підключити до 5 різних пристроїв та 
централізовано керувати станом їхньої безпеки че‑
рез веб‑консоль. Сімейна версія Premier не тільки 
забезпечує захист до 10 ПК, планшетів та смарт‑
фонів, а й включає інструмент для батьківського 
контролю та хмарне сховище від 25 гігабайт для 
резервного копіювання. Повне або вибіркове ска‑
нування системи може здійснюватися як регуляр‑
но, так і на вимогу користувача. Безпека в мережі 
забезпечується за допомогою firewall, перевірки 
вмісту електронної пошти в поштовому клієнті 
та оцінки репутації файлів, що завантажуються. 
Браузерна надбудова Safe Web дозволяє визначити 
безпечні сайти при пошуку і допомагає запобігти 
спробам фішингу. Аналіз поведінки додатків ви‑
являє невідомі загрози у часі. Для повноцінної 
та безперебійної роботи передбачені автоматичні 
оновлення вірусних баз та самозахист антивірусу 
від стороннього втручання.

Avast Free AntiVirus — антивірусна програ‑
ма для ПК на базі операційних систем Microsoft 
Windows, macOS та Linux, для КПК на базі Palm 
та Windows CE, а також для смартфонів і планше‑
тів на базі Android та iOS [10]. Розроблена компа‑
нією AVAST Software, яка була заснована у Чехії 
в 1991 році (рис. 3).

Програма Avast Free AntiVirus має наступні 
характеристики — це резидентний антивірусний 
сканер, який здійснює перевірку електронного 
пристрою на віруси в період показу екранної за‑
ставки; виконує перевірку комп’ютера на віруси 

в момент його запуску — ще до закінчення заван‑
таження операційної системи; програма здійснює 
евристичний аналіз і блокує шкідливі скрипти; 
програма виконує автоматичне оновлення анти‑
вірусних баз і має вбудований в програму полег‑
шений мережевий екран. Програма Avast Free 
AntiVirus здійснює резидентний захист за допомо‑
гою незалежних модулів, що носять назву «екра‑
ни» і автоматично видаляє шпигунське програмне 
забезпечення з комп’ютера.

Avira Free Antivirus — німецький антиві‑
русний продукт для особистого використання 
(рис. 4) [11].

Рис. 4. Логотип Avira Free Antivirus

Джерело: складено авторами на основі [11]

Avira Free Antivirus здійснює перевірку кож‑
ного файлу при завантаженні його на комп’ютер 
або відкритті на електронному пристрої, вона 
також моніторить жорсткий диск на предмет 
зараженості вірусними програмами. Удоскона‑
лена програма Avira Free Antivirus, починаючи 
з 9‑ї версії, може знаходити програми‑ шпигуни 
та рекламні програми. За допомогою Avira Free 
Antivirus є можливість виявляти та знищувати 
руткіти — програми для приховування слідів при‑
сутності шкідливого програмного продукту в сис‑
темі. Оновлення антивірусу може відбуватися що‑
денно, проте періодичність дозволено програмою 
виставляти вручну.

Антивірус McAfee Internet Security у своє-
му складі має комплекс засобів для додатково‑
го мережевого захисту систем і пристроїв, також 
він здійснює антивірусний захист програм і під‑
тримує безпеку комп’ютерів при роботі в мере‑

Рис. 3. Логотип Avast Free AntiVirus

Джерело: складено авторами на основі [10]
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жі Інтернет. Антивірус McAfee Internet Security 
забезпечує захист пристроїв у режимі реального 
часу від шкідливого програмного забезпечення 
і зловмисників. Програма оснащена двостороннім 
міжмережевим екраном, що носить назву «фаєр‑
вол», здійснює пошук вірусів разом з програмою 
McAfee SiteAdvisor, виконує функцію «батьків‑
ського контролю», яка передбачає закриття досту‑
пу дітей до небажаної інформації в мережі Інтер‑
нет. Програма‑ антивірус McAfee Internet Security 
проводить також операції по безповоротному ви‑
даленню даних та налаштуванню оптимальної ро‑
боти ПК (рис. 5) [12].

Рис. 5. Логотип McAfee Internet Security

Джерело: складено авторами на основі [12]

Програма‑ антивірус McAfee Internet Security 
у своєму складі має вбудовану систему онлайн ре‑
зервного копіювання, яка дає можливість зберегти 
і захистити від пошкодження найбільш важливі 
файли в мережі. Модуль програми, що носить наз‑
ву QuickClean, збільшує продуктивність операцій‑
ної системи за рахунок її очищення від застарі‑
лих і заражених файлів. Антивірус має функцію 
незворотного видалення конфіденційних файлів, 
яка передбачає неможливість відновлення файлів 
на жорсткому диску будь‑якими спеціальними 
програмами для відновлення. Функція антивіру‑
су McAfee Internet Security «Моя домашня ме‑
режа» дозволяє підтримувати достатньо високий 
рівень безпеки на комп’ютерах із встановленими 
антивірусами McAfee. Інформацію про безпеку 
відвідування веб сайтів надає вбудований модуль 
SiteAdvisor.

NOD32 — антивірусний пакет, що випускаєть‑
ся словацькою фірмою ESET (рис. 6) [13].

Наприкінці 1987 року була створена перша 
версія антивірусу NOD32, назву якого розшифро‑
вували як «Лікарня на краю диску» (Nemocnica 
na Okraji Disku). Ця назва представляє собою пе‑
рефразування назви популярного в Чехословач‑
чині на той час телесеріалу «Лікарня на околиці 
міста». Антивірус ESET NOD32 створює ефектив‑
ний захист комп’ютерних пристроїв і мереж від 
вірусів, а також від таких загроз, як черв’яки, 

троянські програми, фішинг‑ атаки, рекламне 
програмне забезпечення і шпигунське програмне 
забезпечення. ESET NOD32 використовує запатен‑
товану технологію ThreatSense, яка призначена 
для виявлення загроз, що виникають у режимі 
реального часу. Для попередження дій авторів 
шкідливого софту пошук цих загроз здійснюється 
після аналізу програм, що запущені, на наявність 
шкідливого коду. Більша частина коду антивірусу 
написана мовою Assembler, для якої характерна 
висока швидкість перевірки і незначне викори‑
стання ресурсів системи.

F-Secure Anti- Virus — антивірусне програм‑
не забезпечення, розроблене фінської компанією 
F‑Secure (рис. 7) [14].

Рис. 7. Логотип F‑Secure Anti‑ Virus

Джерело: складено авторами на основі [14]

Базовою розробкою антивірусу є ядро 
BitDefender, а також власні напрацювання ком‑
панії, серед яких DeepGuard — спеціальний за‑
сіб, що здійснює захист від невідомих вірусів. 
Програма F‑Secure Anti‑ Virus виводить на екран 
комп’ютера інформацію про поточний стан сис‑
теми F‑Secure. Компонента BlackLight всебічно 
аналізує роботу операційної системи та виявляє 
руткіти та заражені об’єкти, що наразі приховані 
від користувачів. Функція дистанційного керуван‑
ня допомагає адміністратору проводити антивіру‑
сну перевірку і стежити за станом корпоративної 

Рис. 6. Логотип ESET NOD32

Джерело: складено авторами на основі [13]
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мережі. Оснащення програми F‑Secure Anti‑ Virus 
механізмом автоматичного захисту від збоїв доз‑
воляє стверджувати, що антивірусне рішення має 
найновіші оновлення для захисту від шкідливих 
програмних продуктів, навіть у тих ситуаціях, 
коли хмарний сервер оновлення бази даних не‑
доступний.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Сучасний 
світ працює в умовах онлайн‑ життя, тому процес 
діджиталізації буде в подальшому розвиватись 
прискореними темпами. І скільки б не намагалися 
користувачі обійти можливі джерела зараження 
шкідливими вірусами, загроза завжди буде існу‑
вати. Віруси перешкоджають роботі користувача, 
проте встановлення антивірусних програм дозво‑
ляє вчасно і ефективно контролювати роботу при‑

строїв і програм, уникати серйозних кібератак, 
боротися із зараженням комп’ютерів і систем.

На сьогодні існує багато версій антивірусних 
програм, кожна з якої може відрізнятися від 
попередньої своїм функціональним складом та 
призначенням, проте всі ці програми мають на 
меті єдине — збереження спокою користувача 
в онлайн‑ середовищі. Оскільки віруси можуть 
приносити величезні збитки (наприклад, віруси 
Mellisa та ILOVEYOU) для захисту комп’ютеру 
і комп’ютерної мережі потрібно не тільки вста‑
новити антивірусну програму, а й вміти користу‑
ватися нею, виявляти джерела небезпеки та мак‑
симально уникати їх. Перспективами подальших 
розвідок у даному напрямку є створення cучасних 
антивірусних програм, що усувають нові вразли‑
вості у системі безпеки.
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ  
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ  

СФЕРИ Е-БІЗНЕСУ

DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING  
THE INNOVATION MANAGEMENT SYSTEM  

OF E-BUSINESS ENTERPRISES

Анотація. Глобальні зміни, які відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі характеризуються високою 
динамічністю, непередбачуваністю та невизначеністю, саме тому актуальним постає вирішення проблеми удосконалення 
системи управління інноваціями у е-бізнесі. Існуючі системи управління е-бізнесу стають мало ефективними, тому для 
підприємств сфери е-бізнесу постає досить непростий період, тобто — етап залучення інновацій. Ефективне реагування 
системи управління е-бізнесом, із залученням інновацій, відіграє важливу роль у зростанні конкурентних переваг та 
збереженні існуючих позицій підприємства на ринку. Побудова ефективної системи управління інноваціями у е-бізнесі 
здатна вчасно адаптувати підприємство до змін, які відбуваються у середовищі його функціонування. Особливу роль у 
цьому відіграє визначення факторів, які найбільше можуть впливати на фінансову- господарську діяльність підприємства 
у сфері е-бізнесу. Вдале визначення факторів впливу на систему управління інноваціями стане запорукою стійкого роз-
витку діяльності підприємства.

У статті проаналізовано теоретичний матеріал щодо класифікації факторів впливу на систему управління інновація-
ми, а також визначено класифікаційні ознаки, за якими визначено ці фактори. Відповідно до проведеного дослідження, 
на основі емпіричних даних підприємств сфери е-бізнесу виявлено фактори, що мають вплив на систему управління 
інноваціями підприємства в системі координат його організаційного розвитку. Визначені фактори мають практичне 
значення тільки тоді, коли їх можуть використати керівники підприємств сфери е-бізнесу під час прийняття та реалізації 
інноваційних рішень. Запропоновано використати метод експертних оцінок, щоб оцінити ці фактори на предмет їхньої 
відносної значущості. Отримані результати, а особливо градація цих факторів за рівнем відносної значущості, є важли-
вою управлінською інформацією на етапах вироблення рішень щодо управління інноваціями на підприємствах сфери 
е-бізнесу, зокрема під час вибору управлінських рішень.

Ключові слова: факторний аналіз, експертна оцінка, кваліфікаційні ознаки, е-бізнес, інновації, система управління, 
підприємство.

Summary. Global changes that take place in the external and internal environment are characterized by high dynamism, 
unpredictability and uncertainty, which is why it is important to solve the problem of improving the innovation management 
system in e-business. Existing e-business management systems are becoming ineffective, so e-business enterprises are facing a 
rather difficult period, that is, the stage of attracting innovations. An effective response of the e-business management system, 
with the involvement of innovations, should play an important role in increasing competitive advantages and maintaining the 
existing position of the enterprise in the market. Building an effective e-business innovation management system is able to time-
ly adapt the enterprise to changes that occur in the environment of its functioning. A special role in this is played by identifying 
the factors that can most affect the financial and economic activities of the enterprise in the field of e-business. Successful 
identification of factors influencing the innovation management system will be the key to sustainable enterprise development.

The article analyzes the theoretical material on the classification of factors influencing the innovation management system, 
as well as identifies the classification criteria by which these factors are determined. According to the conducted research, 
based on empirical data from e-business enterprises, the factors that have an impact on the innovation management system of 
an enterprise in the coordinate system of its organizational development have been identified. The identified factors are of prac-
tical importance only when they can be used by managers of e-business enterprises when making and implementing innovative 
decisions. It is proposed to use the method of expert assessments to evaluate these factors for their relative importance. The 
results obtained, and especially the gradation of these factors by the level of relative importance, are important management 
information at the stages of making decisions on the management of innovations in e-business enterprises, in particular when 
choosing management decisions.

Key words: factor analysis, expert evaluation, qualification features, e-business, innovation, management system, enterprise.
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Постановка проблеми. Сьогодні, в умовах стрім‑
кого розвитку економічний процесів на рин‑

ку, ефективна та успішна діяльність підприємств 
у сфері електронного бізнесу все більше залежить 
від здатності швидко і вчасно призвичаїтися до 
безперервних глобальних перемін, які відбуваються 
у зовнішньому середовищі, оскільки саме на них 
підприємства не можуть впливати. Глобальні зміни 
у зовнішньому середовищі характеризуються ви‑
сокою динамічністю, непередбачуваністю та неви‑
значеністю. Саме тому актуальним постає питання, 
яке стосуються вирішення проблеми удосконалення 
системи управління інноваціями підприємств сфери 
е‑бізнесу. Водночас з’ясовано, що сьогодні, у період 
значних глобальних зрушень, існуючі системи 
управління е‑бізнесу стають мало ефективними. 
Звідси очевидно, що ефективне реагування систе‑
ми управління е‑бізнесом із залученням інновацій 
відіграє важливу роль у зростанні конкурентних 
переваг та збереженні існуючих сегментів підпри‑
ємства на ринку. Побудова ефективної системи 
управління інноваціями у сфері е‑бізнесу здатна 
вчасно адаптувати до змін, які відбуваються у зов‑
нішньому середовищі підприємства. Особливу роль 
у цьому відіграє визначення факторів, які найбіль‑
ше можуть впливати на фінансову‑ господарську 
діяльність підприємства сфери е‑бізнесу. Вдале 
визначення факторів впливу на систему управління 
інноваціями стане запорукою стійкого розвитку 
діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ефективність системи управління інновація‑
ми підприємства у сфері е‑бізнесу залежить від 
впливу факторів його зовнішнього і внутрішнього 
середовища. Оскільки ці середовища є неперед‑
бачуваними для підприємства, тому відбуваєть‑
ся вплив усієї сукупності факторів, що створює 
умови для організаційного розвитку підприємства. 
В контексті цього з’ясовано, що дуже багато нау‑
ковців зосередили свою дослідницьку діяльність 
на визначення, групування та системі класифі‑
кації факторів, які мають безпосередній та опо‑
середкований вплив на діяльність підприємств, 
зокрема — підприємств сфери е‑бізнесу, а саме: 
С. Князь, Н. Георгіаді, Р. Вільгуцька [1], Г. Са‑
віна, Т. Скібіна [2], Г. Бойківська [3], О. Маслак, 
О. Коноваленко, О. Безручко [4], А. Гречко, 
О. Мельнікова [5], Б. Твісс [6], Л. Федулова [7], 
В. Геєць [8], О. Кузьмін, Т. Куджа [9], В. Ме‑
динський [10], Н. Жаровська [11], Ю. Смаковська 
[12] та інші [13–16].

Проаналізувавши праці і думки наведених 
вище вчених, можна дійти висновку, що значна 

увага приділяється вивченням впливу факторів 
зовнішнього середовища, яке є не прогнозованим 
з боку підприємства, водночас поверхнево дослі‑
джено фактори, що мають фінансово‑ економічні, 
організаційні та психологічні чинники. Значні 
дослідження проведені при аналізі факторів, які 
характеризують успішність реалізації того чи ін‑
шого проекту.

Мета статті. Метою статті є здійснити аналіз 
наукової літератури щодо визначення класифіка‑
ційних ознак факторів впливу на систему управ‑
ління інноваціями підприємств сфери е‑бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про‑
вівши аналіз праць вітчизняних і зарубіжних 
науковців, а також спираючись на власні дослі‑
дження, можна дійти висновку, що усю сукупність 
факторів, які мають вплив на систему управління 
інноваціями, потрібно класифікувати на внутрішні 
і зовнішні, на постійно та тимчасово діючі, прямі 
і непрямі, а також на фактори, які підлягають ре‑
гулюванню та які регулюванню не підлягають. Від‑
повідно до цього, всі наявні фактори здатні вплива‑
ти на підприємство, яке задіяне у сфері е‑бізнесу, 
а особливо — на його інноваційний розвиток.

Під факторами, що впливають на систему 
управління інноваціями підприємства в систе‑
мі координат організаційного розвитку, слід 
розуміти послідовність змін, які відбуваються 
в продуктивних силах, технологіях й соціально‑ 
економічних умовах фінансово‑ господарської ді‑
яльності підприємства, що стають рушійними 
силами для інноваційного розвитку підприємства 
сфери е‑бізнесу.

Так, С. Князь, Н. Георгіаді та Р. Вільгуцька [1] 
провели дослідження факторів, які мають вплив 
на формування і використання організаційних 
структур управління підприємствами. Відповідно 
до проведеного аналізу здійснили їх класифіка‑
цію, що відповідає таким ознакам: зміст, харак‑
тер, сила впливу, зв’язки, джерела виникнення 
та рівень урегульованості.

Водночас свою дослідницьку діяльність прово‑
дять Г. Савіна та Т. Скібіна, які обґрунтовують 
фактори, що мають вплив на ефективність управ‑
ління підприємством. Відповідно до цього науков‑
ці розробили блок‑схему, за допомогою якої від‑
бувається управління підприємством. Схематично 
вона має вигляд «фактори зовнішнього макросе‑
редовища → фактори зовнішнього мікросередови‑
ща → фактори внутрішнього середовища підпри‑
ємства» [2].

У свою чергу, науковець Г. Бойківська [3] уза‑
гальнила класифікацію факторів, які торкаються 
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особливостей їх впливу на виробничий потенціал 
підприємств. За результатами дослідження виді‑
лено чотири класифікаційні ознаки, а саме: за 
джерелом утворення, за походженням фактора, 
за об’єктом впливу та відповідно до особливостей 
підприємства [3].

Тут на особливу увагу також заслуговують 
дослідження таких науковців — О. Маслак, 
О. Коноваленко та О. Безручко [4], які здійснюють 
дослідження факторів зовнішнього середовища під‑
приємства. Ці фактори впливають на формування, 
використання та розвиток економічного потенціалу 
підприємства. Вони запропонували і обґрунтували 
методику розрахунку індексу, який визначає спри‑
ятливість зовнішнього середовища, на основі таксо‑
номічного аналізу. Даними для такого аналізу слу‑
гують набори відповідних показників та їх вплив 
на економічний потенціал підприємства [4]. Діа‑
гностику потенціалів (фінансового, виробничого, 
трудового, соціально‑ економічного та інноваційно‑ 
інвестиційного), а також аналіз потенційних ри‑
зиків підприємства в умовах невизначеності пред‑
ставлено у праці Р. Скриньковського [17].

Поряд з тим, А. Гречко та О. Мельнікова до‑
сліджують фактори, які мають вплив на прибут‑
ковість підприємства. Ці фактори вони поділили 
на зовнішні та внутрішні фактори, за допомогою 
яких розглядають прибуток як досить керований 
об’єкт, що підлягає плануванню та прогнозуванню, 
обліку і аналізу, регулюванню та контролю [5].

Досліджуючи наявні проблеми формування 
системи управління інноваціями у е‑бізнесі на‑
уковці також виділяють ряд факторів, умов та 
принципів, що мають як негативний, так і пози‑
тивний вплив на фінансово‑ господарську та інно‑
ваційну діяльність. Відповідно до цього Б. Твісс 
виокремлює такі фактори, що впливають на 
успішність запровадження інновацій, а саме: «орі‑
єнтація на ринок, ефективна система відбору та 
оцінки проектів, відповідність цілям організації, 
управління проектами і контроль, джерела нових 
ідей, сприятливість організацій до нововведень, 
індивідуальна та колективна відповідальність» 
[6]. В контексті цього доцільно також зазначити, 
що у праці [18] представлено аспекти юридич‑
ної відповідальності підприємства за порушення 
українського законодавства про захист економіч‑
ної конкуренції, а деякі питання, які стосуються 
відповідальності керівника за порушення податко‑
вого законодавства України розкрито у праці [19]. 
Водночас заслуговує на особливу увагу доповідь на 
конференції Р. Скриньковського та Ю. Тиркала 
[20] про юридичну відповідальність бізнесу.

За результатами вивчення літературних дже‑
рел за проблемою тут необхідно відмітити і дослі‑
дження Л. Федулової, яка розглядає фактори як 
перелік загальних чинників, що формують ринок 
інновацій, а саме: «державна участь в управління 
інноваційними процесами, рівень вилучення пер‑
винних доходів державою, стан ринкової інфра‑
структури, розвиток законодавства, ступінь інте‑
грації науково‑ технічного прогресу у виробничий 
процес, конкурентоздатність технологій на світо‑
вих ринках, економічний розвиток країни» [7].

Доцільно також звернути увагу на те, що В. Ге‑
єць класифікує фактори, що формують інновацій‑
ну діяльність підприємства в самостійну еконо‑
мічну одиницю. Сюди науковець відносить: місце 
господарюючого суб’єкта на ринку, економічне 
становище підприємства і його фінансовий стан, 
поєднання власних фінансових ресурсів, пільги, 
що підприємство одержує від держави, умови 
страхування та отримання гарантій від ризиків 
тощо [8].

У свою чергу, О. Кузьмін та Т. Куджа класи‑
фікують фактори, що мають позитивний вплив на 
інноваційний потенціал підприємства. До таких 
факторів відносять: законодавчі, організаційно‑ 
управ лінські, фінансово‑ економічні, техніко‑ 
технологічні, соціальні, екологічні, гуманітарні 
та інформаційні [9]. У праці [9] науковці класифі‑
кують фактори за різними напрямками, які тор‑
каються багатьох сфер діяльності.

За результатами дослідження у сфері інно‑
ваційного менеджменту В. Мединський розро‑
бив свою методологію, згідно якої визначив такі 
класифікаційні ознаки, а саме: економічні, тех‑
нічні, політико‑ правові, організаційно‑ правові 
і соціально‑ психологічні, а також культурні [10]. 
Ця класифікація показує набір факторів впливу, 
які перешкоджають чи навпаки сприяють інно‑
ваційному розвитку підприємств сфери е‑бізнесу.

Досить цікава і змістовна класифікація пред‑
ставлена у праці Н. Жаровської [11], яка визна‑
чила і класифікувала основні фактори впливу 
на процес формування інноваційного розвитку. 
У праці [11] запропоновано класифікувати фак‑
тори за такими ознаками, а саме: за ступенем 
контролю (зовнішні та внутрішні), за тривалістю 
впливу (короткострокові і довгострокові), за сту‑
пенем впливу на інноваційний розвиток (мають 
визначальний вплив, мають значний вплив, ма‑
ють незначний вплив), за джерелом виникнення 
(науково‑ технічні, організаційно‑ управлінські, 
економічні, екологічно‑ природні, соціальні), за 
характером впливу на інноваційний розвиток 
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(що стримують інноваційний розвиток, що спри‑
яють інноваційний розвиток, що мають двоякий 
вплив), за характером прояву (прямого та непря‑
мого впливу).

Відповідно до проведених дослідження на осно‑
ві емпіричних даних підприємств сфери е‑бізнесу 
виявлено фактори, що мають вплив на систему 
управління інноваціями підприємства сфери е‑біз‑
несу в системі координат його організаційного 
розвитку. До цих факторів рекомендується відне‑
сти такі (основні):

I) наявність стратегії розвитку підприємства 
сфери е‑бізнесу;

II) рівень кадрового, матеріально‑ технічного та 
організаційного забезпечення підприємства сфери 
е‑бізнесу;

III) приналежність підприємства до інно ва‑
ційно‑ активних суб’єктів господарювання;

IV) розмір підприємства;
V) форма та тип господарювання;
VI) спеціалізація підприємства сфери е‑бізнесу;
VII) приналежність підприємства до статутних 

або договірних об’єднань;
VIII) приналежність підприємства до суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності;
IX) рівень прибутковості і фінансової стійкості.
Водночас з’ясовано, що для отримання більш 

правдивих результатів потрібно оцінювати важли‑
вість впливу наведених вище факторів на систему 
управління інноваціями е‑бізнесу. Це оцінювання 
слід проводити за допомогою експертного опиту‑
вання підприємств е‑бізнесу.

Тут також варто зауважити, як зазначає 
Ю. Смаковська, що «експертне оцінювання — 
це дослідження фахівцем будь‑яких питань для 
розв’язання яких необхідні спеціальні знання, 
а саме оцінювання — визначення значення, сут‑
ності, рівня (цінності) будь‑якого явища. У вузь‑
кому розумінні експертне оцінювання — кількісно 
виміряне судження фахівця. Широка практика 
застосування експертних досліджень у підпри‑
ємницькому середовищі свідчить про отримання 
достатньо достовірної інформації, використання 
якої забезпечує прийняття обґрунтованих управ‑
лінських рішень за умови дотримання правильної 
методології експертного дослідження. Основними 
критеріями достовірності експертного досліджен‑

ня є точність та відтворюваність результатів до‑
слідження» [12].

Проведення такого дослідження має на меті 
не тільки здійснити аналіз оцінок експертів, а й 
науково обґрунтувати підходи до формування екс‑
пертних груп і визначення рівня кваліфікації екс‑
пертів, що дозволить отримати достовірні резуль‑
тати та гарантувати об’єктивність оцінювання. 
Для підбору респондентів необхідно застосовувати 
критерії відбору, а саме — мають відповідати та‑
ким основним умовам:
 – бути керівниками підприємств сфери е‑бізнесу;
 – мати досвід роботи на керівній посаді — не мен‑
ше п’яти років;

 – надати згоду на участь в опитуванні.
Висновки. Сьогодні підприємства сфери е‑біз‑

несу функціонують у досить мінливому ринко‑
вому середовищі, де є багато некерованих змін, 
які впливають на ефективність управління інно‑
ваціями підприємства. Актуальним і важливим 
завданням перед керівниками підприємств постає 
ідентифікація і оцінювання факторів, які впли‑
вають на управління цим об’єктом. Тут такими 
факторами можуть бути: наявність стратегії роз‑
витку підприємства сфери е‑бізнесу; рівень кадро‑
вого, матеріально‑ технічного та організаційного 
забезпечення підприємства сфери е‑бізнесу; при‑
належність підприємства до інноваційно‑ активних 
суб’єктів господарювання; розмір підприємства; 
форма та тип господарювання; спеціалізація під‑
приємства сфери е‑бізнесу; приналежність під‑
приємства до статутних або договірних об’єднань; 
приналежність підприємства до суб’єктів зовніш‑
ньоекономічної діяльності; рівень прибутковості 
і фінансової стійкості.

Визначені фактори мають практичне значення 
тільки тоді, коли їх можуть використати керівни‑
ки підприємств сфери е‑бізнесу під час прийняття 
і реалізації інноваційних рішень. Запропоновано 
використати метод експертних оцінок для оці‑
нювання цих факторів на предмет їхньої віднос‑
ної значущості. Отримані результати, а особливо 
градація цих факторів за рівнем відносної значу‑
щості, є важливою управлінською інформацією 
на етапах вироблення рішень щодо управління 
інноваціями на підприємствах сфери е‑бізнесу, 
зокрема під час вибору управлінських рішень.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ  
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  

ПІДПРИЄМСТВОМ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ECONOMIC–MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMIZATION  
OF THE INFORMATION SUPPORT OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT  

SYSTEM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Анотація. Метою дослідження є розробка економіко- математичної моделі для встановлення оптимальної кількості ін-
формації, що повинна забезпечити підприємство позитивною інноваційною сприйнятливістю та інноваційною здатністю для 
прийняття ним ефективного управлінського рішення в умовах сталого розвитку. У роботі використано використано елементи 
статистичного підходу для відбору інформації щодо об’єкту дослідження та процесів, елементи структурного і проектного 
підходів, методи економіко- математичного моделювання, порівняльного аналізу, елементи системного підходу для вста-
новлення оптимізаційних критеріїв. В результаті економіко- математичного моделювання розроблено нову оптимізаційну 
модель, з допомогою якої ідентифіковано та проведено аналіз процесів та процедур функціонування за умов сталого роз-
витку підприємства, з урахуванням проектного підходу та критеріальних співвідношень для функціоналу якості, обмежень 
на ризики та мультиплікативного і адитивного критеріїв якості. Також встановлено механізм зміни показника ефективності 
підприємства. За результатами дослідження, з урахуванням оптимізаційного функціоналу якості та обмежень на ризики, 
розроблено нову економіко- математичну модель і новий підхід для оцінювання оптимальної кількості інформації, відповідного 
значення ризику та коефіцієнта ефективності, які забезпечують підприємство позитивною інноваційною сприйнятливістю та 
інноваційною здатністю для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах сталого розвитку. Все це доцільно врахо-
вувати при діагностиці діяльності і моделюванні розвитку бізнес- структури (підприємства) в умовах невизначеності і ризику.

Ключові слова: підприємство, інформаційне забезпечення, система управління, сталий розвиток, ризики, прибуток.

Summary. The purpose of the research is to develop an economic- mathematical model for establishing the optimal amount of infor-
mation that should provide the enterprise with positive innovative receptivity and innovative ability for it to make an effective manage-
ment decision in conditions of sustainable development. In the research process, elements of a statistical approach were used to select in-
formation about the research object and processes, elements of structural and project approaches, methods of economic- mathematical 
modeling, comparative analysis, elements of a system approach to establish optimization criteria. As a result of economic- mathematical 
modeling, a new optimization model was developed, with the help of which the processes and procedures of functioning under the condi-
tions of sustainable development of the enterprise were identified and analyzed, taking into account the project approach and criterion 
ratios for the quality function, risk restrictions and multiplicative and additive quality criteria. A mechanism for changing the company’s 
efficiency indicator has also been established. Based on the results of the research, taking into account the optimization function of qual-
ity and risk restrictions, a new economic- mathematical model and a new approach were developed for evaluating the optimal amount of 
information, the appropriate value of risk and the efficiency ratio, which provide the enterprise with positive innovative receptivity and 
innovative ability to make effective management decisions in conditions of sustainable development. All this should be taken into account 
when diagnosing activities and modeling the development of a business structure (enterprise) in conditions of uncertainty and risk.

Key words: enterprise, information support, management system, sustainable development, risks, profit.
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Постановка проблеми. Як відомо, в умовах не‑
визначеності і ризику [1], аналіз внутрішнього 

середовища будь‑якого підприємства має здійсню‑
ватися з урахуванням внутрішніх змінних, а також 
враховувати вплив на них факторів зовнішнього 
середовища [2; 3]. Водночас тут необхідно зазна‑
чити, що «ринкові відносини, які встановилися 
на сьогоднішній день в Україні, вимагають від ві‑
тчизняних підприємств максимальної ефективності 
їх виробничо‑ господарської діяльності, що може 
бути забезпечено тільки при наявності ефективної 
системи управління, яка дозволяла б оперативно 
реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього 
середовища. У таких умовах особливо зростає роль 
інформаційного забезпечення системи управління 
підприємством, оскільки менеджери для прийнят‑
тя обґрунтованих управлінських рішень повинні 
бути забезпечені достатньо повною та достовірною 
інформацією» [4, c. 113].

Отже, проблема полягає в необхідності опти‑
мізації інформаційного забезпечення системи 
управління підприємством в контексті сталого 
розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Де‑
які аспекти цієї проблеми розглянуто у працях 
таких дослідників, як: В. Д. Зелікман, Є. І. Заяць 
[4], A. Bochkarev, A. Urasova, D. A. Balandin [5], 
Q. Duan, K. Chakrabarty, J. Zeng [6], L. Lavaz‑
za, H. Sedehi [7], R. Lupak, M. Kunytska‑ Iliash, 
Y. Berezivskyi, N. Nakonechna, L. Ivanova, T. Vas‑
yltsiv [8], M. Nikravesh [9], R. Skrynkovskyy [10; 
11], W. Wei, H. Yong [12], O. O. Yershova [13] 
та інші. В наукових роботах, що присвячені ін‑
формаційному забезпеченню процесу прийняття 
управлінських рішень, недостатньо проаналізо‑
вано питання оптимізації кількості інформації, 
що пов’язана з інноваційною сприйнятливістю та 
інноваційною здатністю для підприємств у кон‑
тексті прийняття ними ефективних управлінських 
рішень в умовах сталого розвитку.

Поряд з тим, практика свідчить про наявність 
теоретичних і практичних проблем, пов’язаних 
з формуванням і використанням прикладних ме‑
ханізмів оптимізації інформаційного забезпечення 
системи управління підприємством в контексті ста‑
лого розвитку на основі економіко‑ математичного 
моделювання. Все це обумовило актуальність 
і важливість дослідження у цьому напрямі.

Мета статті. Метою статті є розробка еконо‑
міко‑ математичної моделі для встановлення опти‑
мальної кількості інформації, що повинна забез‑
печити підприємство позитивною інноваційною 
сприйнятливістю та інноваційною здатністю для 

прийняття ним ефективного управлінського рі‑
шення в умовах сталого розвитку.

Для досягнення зазначеної мети необхідно:
 – сформувати оптимізаційний підхід до ідентифі‑
кації та моделювання економічних параметрів 
підприємства з урахуванням функціоналу якості;

 – оцінити оптимальну кількість інформації і відпо‑
відне значення ризику, які забезпечують сталий 
розвиток підприємства за умови заданих значень 
обмежень на ризики та прибуток;

 – оцінити оптимальне значення якості продукції 
підприємства, яке задовольняє критеріальним 
співвідношенням з урахуванням інформації про 
оптимізацію запасів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кое‑

фiцiєнт економiчної ефективностi капiтальних 
вкладень для підприємства можна описати фор‑
мулою:

Кеf = P/Ci,                       (1)

де P — річний прибуток, який забезпечується ка‑
пiтальними вкладеннями Ci.

Коефіцієнт Кеf для підприємства доцільно роз‑
ділити на складові, які тісно пов’язані з різними 
факторами, зокрема — такими (основними): ін‑
формаційною складовою КIS, постачанням нової 
техніки КNT:

КNT = ΔENT/Ci, КIS = ΔEIS/Ci,           (2)

дe ΔENT, ΔEIS — відповідні складові річного при‑
бутку (економічні ефекти). Відповідні 2‑ва ефек‑
ти, яким відповідають коефіцієнти КNT та КIS і бу‑
дуть забезпечувати інноваційну сприйнятливість 
та інноваційну здатність підприємства.

Ефективність бізнес‑ процесу прийняття управ‑
лінських рішень в умовах сталого розвитку під‑
приємства з урахуванням інноваційної сприй‑
нятливості будемо оцінювати також на основі 
показника ефективності КW як відношення ефек‑
ту від потоку інформації ΔEIS до частини витрат 
ΔCi = W, що забезпечують його досягнення:

КISW ≡ КW = ΔEIS/ΔCi = ΔEIS/W.         (3)

Тут ΔEIS — результат (ефект), пов’язаний з до‑
сягненням ефекту в результаті інформатизації; 
ΔEIS = f(Ωinf); Ωinf — обсяг інформації, яка може 
забезпечити інноваційну сприйнятливість та ін‑
новаційну здатність підприємства (інформаційна 
складова). Витрати на пошук, відбір, обробку, 
збереження і передачу інформації залежать від 
кількості інформації Ωinf.

Встановлення оптимального значення кількості 
інформації Ωopt є одним із завдань дослідження 
(Ωinf ⇒ Ωopt). Цьому значенню відповідатиме опти‑
мальне значення коефіцієнта ефективності КW ⇒  
⇒ Kopt = ΔEIS(Ωinf)/W.
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Основним співвідношенням для оцінювання 
економічної ефективності інформаційного забез‑
печення системи управління підприємством в кон‑
тексті сталого розвитку та відповідних коефіцієн‑
тів КIS та КW буде оптимізаційний критерій, який 
враховує відбір, підготовку та витрати інформації 
і має вигляд (аналогічний як у праці [14]):

0

( , , , ( )) ( , , , )
kt

k IS W k

t

Q J K K FB J f y u s dt opt= β ⇒∫ , (4)

дe Jk — інформаційні та фінансові потоки (k = 1, 
2, …, m; m — загальне число інформаційних та 
фінансових потоків; Q(Jk, КIS, КW, FB(Jk)) — 
функціонал якості з урахуванням коефіцієнта 
чутливості β; y  — вектор заданих впливів (yj(t) — 
компоненти вектора, j = 1,2,…, n); u  — вектор 
керувань інформаційними та фінансовими по‑
токами; s  — вектор невизначених збурень; [t

0
, 

tk] — інтервал часу, в якому розглядається процес 
(формування оптимальних значень параметрів, 
які відповідають потокам Jk; ( , , , )f y u sβ  — функ‑
ція, яка відображає показник якості); β — кое‑
фіцієнт чутливості; FB(Jk) — функція, яка ха‑
рактеризує обернений зв’язок між потоками Jk 
і оточенням проекту з урахуванням коефіцієнта 
чутливості β і думок експертів; opt — символ 
оптимізації; t — час [14].

У першому наближенні розглянемо у комплексі 
три інноваційні проекти. Перший (основний) про‑
ект має інформаційний характер. Йому відповідає 
потік інформації J

1
 та відповідний обсяг інфор‑

мації Ωinf, яку отримує досліджувана економічна 
система — наприклад, аграрне підприємство. Дру‑
гий інноваційний проект пов’язаний з постачан‑
ням нової сучасної техніки (J

2
). Третьому іннова‑

ційному проекту відповідає процедура керування 
матеріальними запасами (зокрема — запасами си‑
ровини і готової продукції) з урахуванням інфор‑
маційних та фінансових потоків (J

3inf, J3fin)).
Нехай імовірність успішної реалізації інно‑

ваційного проекту щодо фінансування інформа‑
ційної складової ΔEIS (відповідно до J

1
) дорівнює 

p(ΔEIS). За умови впливу динамічного оточен‑
ня ZD на процес інформатизації підприємства 
імовірність успішної реалізації інноваційно‑ 
інформаційного проекту дорівнює p(ΔEIS/ZD). 
Тоді величину впливу динамічного оточення ZD 
на інноваційно‑ інформаційний проект позначи‑
мо d(ΔEIS/ZD). Величина d(ΔEIS/ZD) залежить від 
імовірностей p(ΔEIS) та p(ΔEIS/ZD) і відповідний 
зв’язок представимо аналогічно як у праці [15]:

( )/ 0,5 / / 2,IS D SD SD SD SDd E Z B P P B∆ = + −  (5)

де BSD= p(ΔEIS/ZD)×(1– p(ΔEIS)); 
    PSD= p(ΔEIS)×(1– p(ΔEIS/ZD)).

Сумарний вплив на всі проекти програми ін‑
форматизації представимо аналогічно як у праці 
[15]:

( )( ) / .Z D i D
i

D D Z d E Z= = ∆∑            (6)

Тут D(ZD) — величина прибутку, яка характе‑
ризує вплив динамічного оточення на програму 
інформатизації; у першому наближенні ΔE

1 = ΔEIS, 
ΔE

2
 = ΔENT, тобто розглядаємо три інноваційні 

проекти (i = 1, 2, 3).
Розглянемо множину протиризикових витрат 

Mi (M1 = ΔMIS, M2 = ΔMNT) на протидію впливу 
динамічного оточення. Відповідні протиризикові 
методи характеризують імовірності змін параме‑
трів проектів, тобто для трьох проектів (інфор‑
матизації (i = 1), впровадження нової техніки 
(i = 2), керування запасами (i = 3)) можна запи‑
сати p(ΔEIS/ΔMIS), p(ΔENT/ΔMNT), p(ΔEGT/ΔMGT), за 
аналогією до p(ΔEIS/ZD).

Реалізація витрат Mi (i = 1, 2) супроводжується 
зміною величини впливу динамічного оточення ZD 
на характеристики інноваційно‑ інформаційного 
проекту, які пов’язані з ризиком, і їх позначимо 
d(ΔEIS/Mi) і визначимо аналогічно до (5):

( )/ 0,5 / / 2,IS i Si Si Si Sid E M B P P B∆ = + −  (7)

де BSi= p(ΔEIS/Mi)×(1– p(ΔEIS)); 
    PSi= p(ΔEIS)×(1– p(ΔEIS/Mi)).

Якщо витрати на протидію ризикам R(Mk), то 
вони приводять до фінансових змін R(ΔEIS). Тоб‑
то R(ΔEIS) — фінансові зміни, які характеризують 
ризик для проекту інформатизації підприємства. 
Тоді можна записати оптимізаційне співвідношен‑
ня, яке доповнює співвідношення (4):

( ) ( ) ( )/ / ( ) mini D i k i k
i k k

d E Z d E M R E R M
  

∆ − ∆ × ∆ + ⇒      
∑ ∑ ∑

( ) ( ) ( )/ / ( ) mini D i k i k
i k k

d E Z d E M R E R M
  

∆ − ∆ × ∆ + ⇒      
∑ ∑ ∑ .           (8)

Тут ΔEIS = ΔE
1
; ΔENT = ΔE

2
; ΔEGT = ΔE

3
 при об‑

меженнях:

( )( ) ,    ,i G k G
i k

R E R R M R∆ ≤ ≤∑∑         (9)

де RG — граничні кошти, виділені на протидію 
ризикам.

Для визначення оптимальної кількості інфор‑
мації Ωinf ⇒ Ωopt і відповідного значення ризику 
RN(ΔEIS) використаємо співвідношення (1)–(9) 
(зокрема — (4), (8)) і отримаємо у першому на‑
ближенні деяку функціональну залежність для 
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оптимального значення кількості інформації, яка 
забезпечує сталий розвиток підприємства за умови 
заданих значень обмежень на ризики та прибуток 
(8), (9):

Ωopt = f(ΔEIS, ΔENT, ΔEGT).            (10)

Для реалізації методики уточнення ризику 
R

N
(ΔEIS) на основі статистичного підходу вводимо 

параметр Ψ(R(ΔEIS)) та відповідний інтегральний 
критерій аналогічно як у праці [16]:

2 2 2 2( ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) minIS Z ZV as exR E SΨ ∆ = δ + + δ + δ ⇒
2 2 2 2( ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) minIS Z ZV as exR E SΨ ∆ = δ + + δ + δ ⇒ .                       (11)

Тут враховано множину статистичних показни‑
ків, а саме: коефіцієнти варіації Zδ  — 1 показник, 
семіваріації ZVS  — 2 показник, варіації асиметрії 

asδ  — 3 показник, варіації ексцесу exδ  — 4 показ‑
ник.

Із співвідношення (11) з урахуванням обме‑
жень (8), (9) отримаємо функціональну залежність 
Ropt(ΔEIS, ΔENT, ΔEGT).

В запропонованій моделі (1)–(11) (зокрема — 
(4), (8), (10), (11)) не розглянуто загального обсягу 
прямих та непрямих витрат, пов’язаних з неотри‑
манням підприємством необхідної та можливої ін‑
формації, та не розроблено методику їх встанов‑
лення. Їх величина може бути врахована в якості 
позитивного економічного ефекту від одержання 
такої кількості інформації, що дозволить зменши‑
ти збитки підприємства до мінімуму.

Для оцінювання ефективності запропонованих 
проектів і удосконалення Ωopt рекомендується ви‑
користати методологію підвищення рейтингів про‑
ектів на основі підходу, який містить рівняння 
для ентропії [17]:

2
1

log ,
n

t i i
k

H p p
=

= −∑                 (12)

де Ht — ентропія отримання інформації персона‑
лом в результаті виконання проекту; pi — ймо‑
вірність події, що визначає внесення ентропії 
в розглянутий процес; n — кількість подій (ета‑
пів), які характеризують потоки інформації про 
хід виконання інноваційного проекту в процесі 
виробництва продукції [17].

Процес контролю інформації під час виконання 
проекту з урахуванням інформатизації призводить 
до співвідношення, аналогічного як у праці [17]:

1 .t t tI H H−= −                   (13)
Тут It — квант інформації (питома інформація); 

t — номер етапу отримання інформації (зовніш‑
ньої із ринкового середовища, внутрішньої — на 
основі економетричної моделі, в основу якої по‑
кладемо співвідношення (4)–(8)).

Для інформації It запишемо балансове співвід‑
ношення, аналогічно як у праці [17]:

,t
I I

I
divJ

∂
+ = σ

∂τ
                  (14)

де JІ, σІ — потік та інтенсивність джерела інформа‑
ції, яке характеризує інвестиційно‑ інноваційний 
проект відповідно; ∂/∂τ — часткова похідна за ча‑
сом τ.

Множину параметрів моделі (4)–(14) варто 
оптимізувати. Відповідна процедура призведе 
до зменшення ступеня невизначеності середови‑
ща прийняття рішень і може призвести до змі‑
ни управлінських рішень, що приймаються і ви‑
користовуються для удосконалення процедури 
сталого розвитку підприємства. У відповідній 
методології можна використати низку корисних 
параметрів: фактичний коефіцієнт витрат сиро‑
вини, фактори пропозицій від постачальників, 
інформацію про ціну продукції підприємств‑ 
конкурентів, які займаються випуском аналогіч‑
ної продукції тощо.

Одержання додаткової кількості достовірної ін‑
формації призведе до прийняття економічно більш 
вигідних управлінських рішень, що принесе під‑
приємству додатковий прибуток. Однак, з іншого 
боку, отримання додаткової кількості інформа‑
ції для ΔEIS вимагатиме додаткових витрат Mi, 
і, отже, знову використання додаткової інформації 
приведе до додаткового економічного ефекту Ω(It). 
У цьому випадку можемо записати:

( , , , ) / .W IS inf t t optK E J I W K= Δ Ω ΔΩ     (15)

З допомогою співвідношень (4), (8) розв’яжемо 
оптимізаційну задачу, в результаті якої отрима‑
ємо функціональну залежність для відповідних 
змін прибутку dD(ZD):

( , , , ) .Z inf t t WdD f J I K d= Ω Ω                (16)

Тут ( , , , )inf t t Wf J I KΩ  — функціональна залеж‑
ність, яку отримаємо в результаті апроксимації 
результату розв’язання оптимізаційної задачі 
з урахуванням прибутку DZ, витрат ΔEIS, ΔENT, 
ΔEGT та економічного ефекту KW.

Якщо обмежитись невеликими змінами інфор‑
маційного забезпечення та прибутку, то функцію 
( , , , )inf t t Wf J I KΩ  можна виразити та оцінити з 

допомогою відповідних значень похідної:

( , , , ) .inf t t W
dD

f J I K
d

Ω =
Ω             (17)

Додатковий дохід, що пов’язаний з множиною 
протиризикових витрат Mi не завжди є лінійною 
функцією від Ωinf (тобто — нелінійною), оскільки 
одержання кожної наступної додаткової кількості 
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інформації приводитиме до меншого додаткового 
прибутку у порівнянні з попереднім значенням. 
В результаті показник ефективності KW підпри‑
ємства монотонно зменшується і наближається до 
граничного значення.

При цьому, якщо розглянути у комплексі три 
вище запропоновані інноваційні проекти з ура‑
хуванням множини протиризикових витрат, то 
можна отримати певний максимальний прибуток 
D

max
, що буде згідно (15), (16) відповідати опти‑

мальному управлінському рішенню:

lim ,
W opt

inf opt
K K→

Ω ⇒ Ω  maxlim .
W opt

Z
K K

D D
→

⇒   (18)

На основі співвідношень (11)–(18) з урахуван‑
ням (4), (8) отримаємо оптимальне значення по‑
казника ефективності підприємства в контексті 
сталого розвитку Kopt з урахуванням значення 
оптимального (максимального за відповідних умов 
(8), (9)) прибутку D

max
.

Для оцінювання етапів процедури реаліза‑
ції системи критеріїв (4), (8), (18) використаємо 
модель програмно‑ проектно‑цільового підходу 
(далі — МППЦП) [18], яку орієнтуємо на інстру‑
ментарій удосконалення виробничого процесу 
і наближення параметрів (18) до оптимального 
значення в умовах підвищеного ризику. В цьому 
контексті доцільно удосконалити елементи інфор‑
маційної технології, в основі якої використання 
моделі МППЦП для проекту (4), (8), (18) з ураху‑
ванням інформаційного балансу.

Для ідентифікації та моделювання якості 
функціонування підприємства в контексті сталого 
розвитку на першому етапі сформулюємо аналі‑
тичне співвідношення мультиплікативного типу 
для інформаційного балансу як відношення до‑
бутку позитивних і нейтральних інформаційних 
потоків (далі — ІП) до добутку всіх ІП, включно 
з сумнівними потоками, які уведемо аналогічно 
як у праці [19]:

0

0

,J

J J

J J J

+

+ −

Ψ = ∑
∑

                 (19)

де ΨJ — фактор інформаційного балансу, J
+
 — по‑

зитивні ІП; J
0
 — нейтральні ІП; J

–
 — сумнівні ІП.

Для ідентифікації та моделювання якості 
функціонування підприємства в контексті сталого 
розвитку на другому етапі використаємо рейтин‑
говий підхід і для конкретного етапу оптиміза‑
ційного процесу на основі підходів інформатизації 
[20] запишемо співвідношення у вигляді:

P
P

R
P N Q

Σ
=
Σ + Σ + Σ

.               (20)

Тут RP — відносний рейтинг позитивної інфор‑
мації;

1

( );
zp

bi pi
i

P I a
=

Σ = α∑  
1 1

( );    ( )
zn zs

bi ni bi si
i i

N I a Q I a
= =

Σ = β Σ = γ∑ ∑

1 1

( );    ( )
zn zs

bi ni bi si
i i

N I a Q I a
= =

Σ = β Σ = γ∑ ∑ ;

ΣP, ΣN, ΣSQ — міра позитивної, нейтральної 
і сумнівної інформації відповідно; 

api, ani, asi — фактори позитивної, нейтральної 
і сумнівної інформації; 

i — індекси (i = 1, 2, 3,…), порядкові номери; 
Ibi(api) = Hi(api) – Hbi(api); Ibi(ani) = Hi(ani) – Hbi(ani);
Ibi(asi) = Hi(asi) – Hbi(asi); Hi(api), Hi(ani), Hi(asi) — 

ентропія, міра недостатньої інформації про відпо‑
відну систему із множин api, ani, asi; 

Hbi(api), Hbi(ani), Hbi(asi) — ентропія, міра неви‑
значеності інформації після отримання повідом‑
лення, символ якого bi; 

α, β, γ — коефіцієнти вагомості;

1

( ) log( );
piN

i pi pij pij
j

H a P P
=

= −∑

1

 ( ) log( );
niN

i ni nij nij
j

H a P P
=

= −∑

1

 ( ) log( );
siN

i si sij sij
j

H a P P
=

= −∑  

Ppij, Pnij, Psij — ймовірності того, що системи із 
множин api, ani, asi знаходяться в j‑му стані від‑
повідно; 

Ibi(api), Ibi(ani), Ibi(asi) — кількість інформації 
в системах (множинах api, ani, asi).

На відміну від (19) для формування (20) ви‑
користано адитивний підхід стосовно параметрів 
моделі. Аналогічно як у праці [21] введемо міру 
цінності семантичної інформації, корисної для 
підвищення якості оптимізаційного процесу:

1
1 2

2

;    log log logCi i
bi Ci i i

Di i

I P
C I P P

V P

 
= = − =  

 
. (21)

Тут P
1i — ймовірність досягнення мети до от‑

римання інформації; P
2i — ймовірність досягнен‑

ня мети (отримання і використання спеціальних 
знань) після отримання навчальної інформації; 
VDi — загальний обсяг даних; IСi (тобто IСi(api), 
IСi(ani), IСi(asi)) як і Ibi(api), Ibi(ani), Ibi(asi) — кількість 
семантичної інформації в системах параметрів 
(множинах api, ani, asi). Якщо P

1i < P
2i, то отримана 

інформація має від’ємний знак і в цьому випадку 
вона має сенс дезінформації [21]. Відповідно до 
IСi(api), IСi(ani), IСi(asi) встановимо компоненти Cbi, 
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тобто Cbi(api), Cbi(ani), Cbi(asi) згідно (21) для трьох 
множин api, ani, asi.

Міра семантичної інформації Cbi враховує не 
лише структуру і зміст самого повідомлення (bi), 
що розглядається ізольовано, а також запас знань 
у одержувача (користувача) інформації [21]. Тобто 
міра семантичної інформації вказує, яку новизну 
несе одержувачеві повідомлення в порівнянні 
з тим, що він уже отримав раніше [21]. Можна 
стверджувати, що семантична інформація одного 
і того ж повідомлення є неоднаковою для різних 
користувачів і залежить від рівня їх знань або, як 
прийнято говорити, від їх тезаурусу [21]. Тому є 
сенс усереднювати семантичну інформацію, тобто 
визначити середнє значення відносного рейтингу 
позитивної інформації RS(Cbi, IСi).

Аналогічно до (20) уведемо відношення:

( )

( ) ( ) ( )
bi pi

QC
bi pi bi ni bi si

Ñ a
K

Ñ a Ñ a Ñ a

αΣ
=
αΣ + βΣ + γΣ

. (22)

Тут KQC має зміст відносної інтегральної цінно‑
сті семантичної інформації. Параметр KQC тракту‑
ємо як коефіцієнт якості семантичної інформації 
стосовно Ωinf з погляду ціннісного підходу.

Ефективність продукції підприємства позначи‑
мо KP. З KP пов’язана якість виробничого процесу 
і відповідну функцію якості JP продукції підпри‑
ємства вводимо аналогічно як у співвідношенні (4):

( , , , , )P P PJ f y u s K opt= δ ⇒ ,          (23)

де δ — коефіцієнт чутливості.
Для оптимізації процедури функціонування 

підприємств в контексті сталого розвитку необ‑
хідно використовувати оптимальну кількість за‑
пасів. Тому розглянемо третій проект логістичного 
забезпеченням підприємства запасами. Резервні 
або «буферні» товарно‑ матеріальні запаси служать 
свого роду «аварійним» джерелом постачання 
в тих випадках, коли попит на даний товар пере‑
вищує очікування.

Для оптимізації процедури функціонування 
підприємств і оцінювання якості продукції еко‑
номічно обґрунтований розмір необхідних матері‑
альних запасів у першому наближенні визначаємо 
за формулою, аналогічною як у праці [22]:

1 1 21 2 / ,PRZ EOQ S C C= =            (24)

де ERZ1 = EOQ1 — оптимальний середній розмір 
партії постачання товарів; SP — обсяг виробни‑
чого споживання запасів у даному часовому пе‑
ріоді; С

1
 — середня вартість розміщення одного 

замовлення; С
2
 — вартість утримання одиниці то‑

вару в даному періоді.

Закордонний досвід управління підприємства‑
ми показує, що значний інтерес для ефективного 
управління запасами представляє «Модель еконо‑
мічно обґрунтованого розміру замовлення» (англ. 
Economic Order Quantity — EOQ model), сутність 
якої може бути використана для оптимізації роз‑
міру як виробничих запасів, так і запасів готової 
продукції [22]. Розрахунковий механізм моделі 
EOQ грунтується на мінімізації сукупних опера‑
ційних витрат на закупівлю [22].

Згідно з результатами досліджень [22], анало‑
гічно до (24) деякі співвідношення для обсягу ма‑
теріальних запасів необхідних товарів і продукції 
підприємства мають такий вигляд:

2 ,RZ MBZ PZ OP= − +              (25)

3 ,RZ MBZ PR OP= − +              (26)

44 2 / ( ),V V V VRZ EOQ A D V R= = ⋅ ⋅        (27)

05 2 / ( ) / ( ),R R R ST R STRZ C P X X P X P= ⋅ × − +  (28)

6 06 2 / ( ).P i ZRZ EOQ C S C U= = ⋅       (29)

Тут РZi (i = 1, 2, …, 6) — розмір партії замов‑
лення, од.; MBZ — максимальний бажаний запас, 
од.; PZ — поточний запас, од.; PR — пороговий 
рівень запасу, од.; ОP — очікуваний вжиток за 
час постачання, од.; AV — витрати на виробництво; 
DV — середній рівень попиту; VV — питомі витра‑
ти на виробництво; RV — витрати на зберігання; 
РR — щорічне споживання запасів, од.; С

0
 — річні 

витрати на замовлення запасів, грош. од.; ХR — 
річна вартість зберігання одиниці запасу, грош. 
од.; РST — витрати страхового запасу на рік; Сi — 
закупівельна ціна одиниці товару, грн.; SP — річ‑
ний обсяг продажів, од.; UZ — частка витрат збе‑
рігання в ціні одиниці товару.

Серед варіантів моделей розрахунку оптималь‑
ного рівня запасів особливо виділяється формула 
Уїлсона (англ. Wilson Formula), яку називають 
формулою оптимального розміру замовлення, 
або формулою економічного розміру замовлення 
(англ. Economic Order Quantity — EOQ model) (29).

Пропонуємо методику визначення оптимально‑
го замовлення з урахуванням коефіцієнта варіації 
VS (підхід ABC/XYZ‑аналізу) [23]. Цей метод відо‑
бражає розкид значень досліджуваних параметрів 
відносно середнього значення (з урахуванням об‑
сягу замовлення, рівня продажів, кількості клі‑
єнтів тощо) [23]:

/ ,S SV S X= ∆                     (30)

де ΔS — стандартне квадратичне відхилення; XS — 
середнє значення досліджуваних параметрів.
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Підхід ABC/XYZ‑аналізу розглядаємо як пер‑
ший етап аналізу організації роботи складського 
господарства та пов’язаних із ним логістичних 
процесів (зокрема — закупівельної та збутової 
логістики), оскільки має на меті упорядкуван‑
ня товарно‑ матеріальних ресурсів відповідно до 
визначених параметрів (24)–(29) для підвищен‑
ня точності планування, організації, контролю, 
а також для регулювання обсягів та зменшення 
логістичних витрат. Згідно з методом ABC/XYZ‑а‑
налізу інформація щодо товарів (з урахуванням 
вартості та кількості) ранжується на три групи (А, 
В, С) [23]: група А (на яку припадає орієнтовно 
20% обсягу запасів, що становлять 80% вартості 
запасів); група В (вона налічує близько 30% обся‑
гу запасів, які становлять близько 10% вартості 
запасів); група С (найчисельніші запаси — близь‑
ко 50% обсягу запасів, однак їх вартість є незнач‑
ною — близько 10% загальної вартості).

Як бачимо з приведеного переліку найбільший 
вплив на кінцевий результат мають перші дві гру‑
пи показників.

На другому етапі оцінювання якості продукції 
підприємства до перших двох груп A і B засто‑
суємо формулу Уїлсона (англ. Wilson Formula) 
(29) та інші аналогічні формули (24)–(28) з ура‑
хуванням оптимізаційних співвідношень (4)–(23). 
В результаті визначимо найбільш значущі для 
підприємства групи товарів (для A і B), а потім 
розрахуємо граничний обсяг запасів з використан‑
ням процедури усереднення для двох груп A і B 
окремо і разом.

Для першої групи A характерні найбільш цінні 
серед усієї сукупності товари. Відповідно до цього 
групі А відповідає принцип Парето (англ. Pareto 
Principle 80/20) [24] і ця група вимагає детального 
планування, а також підвищеного та постійного 
моніторингу з боку спеціалістів із логістичного 
управління.

Розглянемо деякі аспекти цьому напрямі сто‑
совно аграрного сектора економіки, оскільки сьо‑
годні агробізнес за умов глобалізації набуває но‑
вих напрямів функціонування і розвитку.

Так, в агробізнесі в останній час використо‑
вуються нові функціональні наноматеріали, що 
виявляють економічну ефективність, біосумісність 
і здатність до біодеградації у вигляді нанодобавок, 
нанодобрив, наносенсорів, нанопестицидів і гербі‑
цидів тощо [25]. Такі наноматеріали демонструють 
здатність збільшувати виробництво сільськогоспо‑
дарських культур, уможливлюють ефективну та 
цілеспрямовану доставку агрохімікатів і пожив‑
них речовин, підвищують стійкість рослин до різ‑

них стресових факторів, діють як наносенсори для 
виявлення різноманітних забруднюючих речовин, 
хвороб рослин і забезпечують ефективне живлен‑
ня рослин [25].

Сталий розвиток і ефективне функціонування 
аграрного підприємства можуть бути досягнуті 
шляхом розробки та сталого використання пло‑
дів нанобіотехнологій, щоб збалансувати переваги 
нанотехнологій у розв’язанні екологічних проблем 
[26]. У цьому контексті критично оцінюється роль 
нанобіотехнології у багатьох аспектах сільського 
господарства, від синтезу наночастинок до контр‑
ольованої та цілеспрямованої доставки, поглинан‑
ня, транслокації, розпізнавання, взаємодії з рос‑
линними клітинами комплексів наночастинок 
(з урахуванням потенціалів токсичності), коли 
вони представлені рослинним клітинам.

Для оцінювання продукції підприємства і за‑
пасів з урахуванням наноматеріалів та нанобіо‑
технологій використаємо критерій якості згідно 
з методикою, яка представлена у праці [27].

Аналогічно як у праці [27] мультиплікативний 
кваліметричний критерій якості для продукції 
підприємства у сфері агробізнесу подамо у вигляді:
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вигляді: 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

max,
m

i
i

Z k k k k k k k k k k
=

= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ∏    (31) 

де ki – параметри (i=1, 2, ..., 9), які характеризують план удосконалення 

технологічного процесу агробізнесу, зокрема: k1 – управління та контроль 

даними, які стосуються моніторингу продукції системи; k2 – методики 

сприйнятливості; k3 – методи оцінювання впливу наноматеріалів на якість 

агропродукції; k4 – методи забезпечення сталого розвитку і функціонування 

агропідприємства з урахуванням сталого використання плодів 

нанобіотехнологій; k5 – методики інноваційної діяльність у сфері селекції та 

технології виробництва сільськогосподарської продукції; k6 – методики 

впровадження новітніх моделей управління сільськогосподарським 

підприємством; k7 – методики удосконалення діяльності у сфері 

виробництва, збереження та переробки сільськогосподарської продукції; k8 

– методики логістики агробізнесу; k9 – методики управління ефективністю 

агробізнесу з урахуванням ключових показників ефективності згідно 

економіко-математичної моделі визначення оптимальної кількості 

інформації, яка повинна забезпечити підприємство позитивною 

інноваційною сприйнятливістю та інноваційною здатністю для прийняття 

ним ефективних управлінських рішень в умовах сталого розвитку з 

урахуванням співвідношень (1)–(31). 

Уведемо також критерій якості Z2 у адитивній формі аналогічно [27] і 

комбінований критерій ZK з урахуванням множини параметрів k j : 

2 1 10 2 11 3 12 4 13

5 14 6 15 7 16 8 17 9 18

Z a k a k a k a k

a k a k a k a k a k

= + + + +
+ + + + +

,        10 1 11 2KZ a Z a Z= + ,  (32) 

де aj (j=1, 2, …, 11) – коефіцієнти вагомості, які визначаємо експертним 

методом. Параметри k j характеризують [27]: k10 – методики забезпечення 

підприємства надійною матеріально-технічним обладнанням; k11 – 

методики збереження та переробки сільськогосподарської продукції; k12 – 
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max,
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i
i

Z k k k k k k k k k k
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= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ∏    (31) 

де ki – параметри (i=1, 2, ..., 9), які характеризують план удосконалення 

технологічного процесу агробізнесу, зокрема: k1 – управління та контроль 

даними, які стосуються моніторингу продукції системи; k2 – методики 

сприйнятливості; k3 – методи оцінювання впливу наноматеріалів на якість 

агропродукції; k4 – методи забезпечення сталого розвитку і функціонування 

агропідприємства з урахуванням сталого використання плодів 

нанобіотехнологій; k5 – методики інноваційної діяльність у сфері селекції та 

технології виробництва сільськогосподарської продукції; k6 – методики 

впровадження новітніх моделей управління сільськогосподарським 

підприємством; k7 – методики удосконалення діяльності у сфері 

виробництва, збереження та переробки сільськогосподарської продукції; k8 

– методики логістики агробізнесу; k9 – методики управління ефективністю 

агробізнесу з урахуванням ключових показників ефективності згідно 

економіко-математичної моделі визначення оптимальної кількості 

інформації, яка повинна забезпечити підприємство позитивною 

інноваційною сприйнятливістю та інноваційною здатністю для прийняття 

ним ефективних управлінських рішень в умовах сталого розвитку з 

урахуванням співвідношень (1)–(31). 

Уведемо також критерій якості Z2 у адитивній формі аналогічно [27] і 

комбінований критерій ZK з урахуванням множини параметрів k j : 

2 1 10 2 11 3 12 4 13

5 14 6 15 7 16 8 17 9 18

Z a k a k a k a k

a k a k a k a k a k

= + + + +
+ + + + +

,        10 1 11 2KZ a Z a Z= + ,  (32) 

де aj (j=1, 2, …, 11) – коефіцієнти вагомості, які визначаємо експертним 

методом. Параметри k j характеризують [27]: k10 – методики забезпечення 

підприємства надійною матеріально-технічним обладнанням; k11 – 

методики збереження та переробки сільськогосподарської продукції; k12 – 

                        (31)

де ki — параметри (i = 1, 2, …, 9), які характе‑
ризують план удосконалення технологічного 
процесу агробізнесу, зокрема: k

1
 — управління 

та контроль даними, які стосуються моніторин‑
гу продукції системи; k

2
 — методики сприйнят‑

ливості; k
3
 — методи оцінювання впливу нано‑

матеріалів на якість агропродукції; k
4
 — методи 

забезпечення сталого розвитку і функціонування 
агропідприємства з урахуванням сталого вико‑
ристання плодів нанобіотехнологій; k

5
 — мето‑

дики інноваційної діяльність у сфері селекції та 
технології виробництва сільськогосподарської 
продукції; k

6
 — методики впровадження новіт‑

ніх моделей управління сільськогосподарським 
підприємством; k

7
 — методики удосконалення 

діяльності у сфері виробництва, збереження та 
переробки сільськогосподарської продукції; k

8
 — 

методики логістики агробізнесу; k
9
 — методики 

управління ефективністю агробізнесу з ураху‑
ванням ключових показників ефективності згід‑
но економіко‑ математичної моделі визначення 
оптимальної кількості інформації, яка повинна 
забезпечити підприємство позитивною інновацій‑
ною сприйнятливістю та інноваційною здатністю 
для прийняття ним ефективних управлінських 
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рішень в умовах сталого розвитку з урахуванням 
співвідношень (1)–(31).

Уведемо також критерій якості Z
2
 у адитивній 

формі аналогічно [27] і комбінований критерій ZK 
з урахуванням множини параметрів k j:

2 1 10 2 11 3 12 4 13

5 14 6 15 7 16 8 17 9 18

Z a k a k a k a k

a k a k a k a k a k

= + + + +

+ + + + + ,

10 1 11 2KZ a Z a Z= + ,                (32)

де aj (j = 1, 2, …, 11) — коефіцієнти вагомості, які 
визначаємо експертним методом. Параметри kj ха‑
рактеризують [27]: k

10
 — методики забезпечення 

підприємства надійною матеріально‑ технічним об‑
ладнанням; k

11
 — методики збереження та перероб‑

ки сільськогосподарської продукції; k
12

 — методи‑
ки агросервісного обслуговування; k

13
 — методики 

реалізації (маркетингу) сільськогосподарської 
продукції; k

14
 — методики діяльності щодо пово‑

дження з відходами сільськогосподарського ви‑
робництва; k

15
 — методики аграрних інновацій; 

k
16

 — методики впровадження процедури аналізу 
ризиків; k

17
 — методики, які характеризують сіль‑

ськогосподарські кластери; k
18

 — методики, які 
забезпечують умови сталого розвитку з урахуван‑
ням ефективного використання запасів.

В першому наближенні вибираємо:

1 2 9 10 11... 1/ 9;     0,5a a a a a= = = = = = . (33)

Співвідношення (1)–(33), доповнені ідеями і по‑
ложеннями праць [1–42], складають основу нової 
математичної моделі, результати якої допомага‑
ють прогнозувати надійність, якість, ефективність 
економіко‑ математичної моделі агропромислового 
підприємства та оцінювати його ресурс.

Для аналізу якості виробничого (технологічно‑
го) процесу виготовлення продукції вводимо функ‑
цію компромісу M:

( ( )) .m IS m W m PM R E K J opt= α ⋅ Ψ ∆ + β ⋅ + γ ⋅ ⇒  (34)

Тут αm, βm, γm — коефіцієнти вагомості, які оці‑
нюємо експертно.

В основі інформаційної технології виробничо‑
го процесу модель для зменшення ризику R(ΔEIS) 
і підвищення якості JP та ефективності KW інфор‑
мації, отриманої споживачами. Оскільки Ropt(ΔEIS) 
та Kopt визначено з допомогою (11), (18), то з ура‑
хуванням (19)–(33) і оптимізаційного співвід‑
ношення (34) отримаємо уточнене оптимальне 
значення Jopt якості продукції аграрного підпри‑
ємства, яке задовільняє критеріальним співвідно‑
шенням (31), (32) (JP ⇒ Jopt).

Висновки. За результатами проведеного дослі‑
дження:

1. Розроблено економіко‑ математичну оптимі‑
заційну модель для ідентифікації та аналізу про‑
цесів функціонування за умов сталого розвитку 
підприємства з урахуванням проектного підходу 
та критеріальних співвідношень для функціоналу 
якості, обмежень на ризики та мультиплікативно‑
го і адитивного критеріїв якості. Розглянуто три 
проекти, пов’язані з інформаційним забезпечен‑
ням (інформаційними потоками), впровадженням 
нової техніки та логістичним забезпеченням агро‑
технічного підприємства запасами.

2. З урахуванням оптимізаційного функціоналу 
якості та обмежень на ризики розроблено підхід 
для оцінювання оптимальної кількості інформації 
Ωopt і відповідного значення ризику Ropt(ΔEIS), які за‑
безпечують сталий розвиток підприємства за умови 
заданих значень обмежень на ризики та прибуток.

3. З урахуванням оптимізаційного моделюван‑
ня логістичних витрат щодо ідентифікації та впо‑
рядкування запасів, а також мільтиплікативного 
та адитивного критеріїв якості проведено оціню‑
вання оптимального значення Jopt якості продукції 
підприємства, якому відповідає позитивна іннова‑
ційна сприйнятливість та інноваційна здатність 
для прийняття ефективних управлінських рішень 
за умов сталого розвитку.

Подальші дослідження доцільно проводити 
в напрямі удосконалення діагностики діяльності 
і моделювання розвитку бізнес‑ структури (підпри‑
ємства) в умовах невизначеності і ризику.
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ВЗАЄМОДІЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА БАНКІВ  
У ЦІЛЯХ МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ

INTERACTION BETWEEN INSURANCE COMPANIES  
AND BANKS TO MINIMIZE CREDIT RISKS

Анотація. Відновлення кредитування банками в Україні з врахуванням ризикованості та мінімізації кредитного ризику 
є головним стратегічним завданням сьогодення.

Дана стаття присвячена аналізу використання страхування для мінімізації кредитного ризику банку. В статті досліджено 
форми страхування кредитів: страхування ризику непогашення кредиту, страхування позичальником відповідальності 
за неповернення кредиту, страхування предмета застави. Охарактеризовано дії щодо зміцнення фінансового становища 
та статусу страхових компаній в Україні та українському суспільстві.

Описано механізми для підвищення відповідальності за ухилення від виплати відшкодування у разі страхування ризику — 
неповернення клієнтом кредиту. Досліджено необхідність впровадження законодавства щодо регламентування взаємозв’язку 
банків зі страховими компаніям регулятором (НБУ) та впровадження чіткого законодавства щодо страхування ризику непо-
гашення кредиту з повним розподілом кредитного портфеля банку з врахуванням різних ступенів ризиковості позичальників.

Досліджено проблему умисного страхування кредитного портфеля банком, виключно кредиторів низької якості, як 
таке, що не підпадає під нормативні вимоги НБУ як мінімізація кредитного ризику банку. З огляду на отримання України 
статусу кандидата в члени ЄС, запропоновано зміни в законодавстві регулювання фінансового ринку за стандартами ЄС.

Ключові слова: банківський ризик, кредитний ризик, методи мінімізації кредитного ризику, страхування, диверси-
фікація, розподіл ризику, державне регулювання мінімізації кредитного ризику.

Summary. The restoration of lending by banks in Ukraine, taking into account riskiness and minimizing credit risk, is the 
main strategic task of today.

This article is devoted to the analysis of the use of insurance to minimize the bank’s credit risk. The article examines the 
forms of loan insurance: loan default risk insurance; insurance by the borrower of liability for non-repayment of the loan; insur-
ance of the subject of pledge. Actions to strengthen the financial position and status of insurance companies in Ukraine and 
Ukrainian society are characterized. Mechanisms for increasing responsibility for evasion of compensation payment in case of 
risk insurance — failure to repay the loan by the client are described. The necessity of introducing legislation regarding the regu-
lation of the relationship between banks and insurance companies by the regulator (NBU) and the introduction of clear legisla-
tion regarding the insurance of the risk of non-repayment of the loan with the full distribution of the bank’s loan portfolio, taking 
into account the different degrees of riskiness of borrowers, has been studied. The problem of intentional insurance of the loan 
portfolio by the bank, exclusively of low-quality creditors, as something that does not fall under the normative requirements of 
the NBU as a minimization of the bank’s credit risk, is studied. In view of Ukraine’s obtaining the status of a candidate for EU 
membership, changes to the legislation regulating the financial market according to EU standards are proposed.

Key words: banking risk, credit risk, credit risk minimization methods, insurance, diversification, risk distribution, state 
regulation of credit risk minimization.
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Постановка проблеми. Незважаючи на заго‑
стрення кризи в нинішньому секторі україн‑

ської економіки через війну та введення воєнного 
стану, банківські кредити залишаються джерелом 
фінансування економічної діяльності. Відповідно 
кредитний ризик у структурі фінансового ризику 
банку досі чинить визначальний вплив на результат 
діяльності банку.

Кредитний ризик можна визначити як настан‑
ня неплатоспроможності позичальника, який пе‑
решкоджає сплаті позичальником основної суми 
боргу та відсотків протягом строку користування 
кредитом, визначеного договором. Збільшення 
обсягів кредитування підприємств, концентрація 
кредитного ризику в збиткових галузях і окремих 
компаніях визначає тенденцію українських банків 
до підвищення рівня кредитного ризику.

Для більшості українських банків основною 
метою є мінімізація рівня кредитного ризику та 
забезпечення стабільної роботи на ринку. Питан‑
ня пошуку нового підходу до управління банків‑
ськими кредитними ризиками розглядається як 
ключовий фактор у формуванні нової парадигми 
кредитної політики, зокрема в умовах бойових дій 
на території України.

Хоча банки створюють резерви для кредит‑
ного ризику, щоб підвищити довіру за своїми 
зобов’язаннями, формування таких резервів не 
завжди дає бажані результати. Застосування ме‑
тодів «створення резервів для оплати потенційних 
витрат за кредитними операціями комерційних 
банків» акумулює частину коштів, які в майбут‑
ньому будуть спрямовані на покриття проблемних 
кредитів. Таким чином, резерви під кредитний 
ризик служать захистом вкладників, кредиторів 
та акціонерів банку, а резерви підвищують довіру 
та стабільність усієї банківської системи.

У сучасних економічних реаліях банки постій‑
но зіштовхуються з проблемою кредитної заборго‑
ваності. Відповідно існує необхідність у залученні 
гарантів банківської діяльності, третьої сторони, 
яка в змозі взяти частину ризиків (зобов’язання) 
з банку на себе.

Таким гарантом в українських реаліях виступа‑
ють страхові компанії. Через взаємодію «страхова 
компанія — банк» банк надає клієнту кредитний 
договір та договір страхування. У цій взаємодії 
відбувається страхування майна, що є предме‑
том застави, а також страхування відповідально‑
сті позичальника, що дозволяє банкам уникнути 
кредитного ризику, коли резервування може бути 
неефективним. Якщо заборгованість клієнта ви‑
знана такою, що не підлягає поверненню, і немає 

реальної можливості її сплатити, страховий захист 
надається. Страхова компанія як гарант повертає 
банку позичені позичальником кошти. В резуль‑
таті ліквідність банку є високою, і є можливість 
вести стабільну діяльність банку, який може по‑
вернути вкладнику в термін і ліквідувати вклад. 
Однак даний вид страхування кредитного ризику 
як засіб мінімізації кредитного ризику банку не 
набув значного застосування в українській прак‑
тиці. З огляду на прагнення України до вступу 
ЄС, де дана методологія використовується, вини‑
кає необхідність в аналізі нормативного законо‑
давства ЄС та співставлення його з вітчизняним 
законодавством з подальшою розробкою моделі 
ефективного механізму мінімізації кредитного 
ризику банків та диверсифікованого розподілу 
ризиків на фінансовому секторі України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
науковців, які досліджують тему мінімізації кре‑
дитного ризику банків, існують різні точки зору 
щодо управління та мінімізації кредитного ризи‑
ку. Зокрема, Аванесова Н. Е. [1] розглядає світо‑
вий досвід управління кредитними ризиками на 
основі рейтингових моделей та можливість розроб‑
ки відповідної моделі для перехідної економіки 
України. Автор визначає якість кредитного порт‑
феля на основі сформованої кредитної політики 
та виділяє її детермінанти. Ключовим фактором 
у формуванні кредитного портфеля є кредитна 
ставка та ризик, який банки повинні враховувати 
при її розрахунку. Аванесова Н. Е. пропонує за‑
ходи щодо забезпечення ефективного управління 
кредитними ризиками та підтримки фінансової 
стійкості банків. Брус С. І. та Бублик Є. О. [2], 
пов’язуючи банківський кредитний ризик з на‑
явністю проблемних кредитів, пропонують ряд 
зовнішніх та внутрішніх заходів з ліквідації про‑
блемних кредитів банку для зниження кредитного 
ризику. На думку Галущак В. В. [3], страхові ком‑
панії повинні застосовувати управління кредитни‑
ми ризиками. За словами Галущака В. В., зверта‑
ючи увагу на вплив як на банки, так і на страхові 
компанії, цей вид управління кредитними ризи‑
ками не дуже популярний в Україні через погану 
страхову інфраструктуру та слабкий економіч‑
ний розвиток. Коваленко В. В. [4] пропонує метод 
оцінки рівня кредитного ризику на основі чистого 
граничного процентного доходу. Міщенко В. І. [5] 
наголошує, що банківський сектор потребує змін 
у сферах регулювання та законодавства, а також 
у фінансовій та бюджетній політиці. Враховуючи 
пропозиції науковців, які працюють над різни‑
ми методами та способами захисту від кредитних 
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ризиків, існує необхідність у пошуку підходів до 
управління та мінімізації для підвищення фінан‑
сової стійкості та прибутковості банків.

Незважаючи на існуючі теоретичні та практич‑
ні розробки мінімізації кредитного ризику бан‑
ку висвітлені в роботах Волкової В. В. [6], Глад‑
ких Д. М. [7], Грушка В. І. [8], Жукова Н. К. [9], 
Бєлової І. В. [10], актуальною є розробка методу 
мінімізації кредитного ризику, який сприятиме 
зміцненню кредитної політики банківської систе‑
ми, забезпеченню стабільної роботи та максималь‑
ному скороченню кредитів збанкрутілим підприєм‑
ствам. Зміцнення стабільності банківської системи 
шляхом підвищення ефективності управління 
кредитними ризиками є особливо актуальним для 
України сьогодні, особливо в умовах війни.

Метою статті є аналіз нормативного законодав‑
ства ЄС та співставлення його з вітчизняним за‑
конодавством з подальшою розробкою ефективних 
механізмів мінімізації кредитного ризику банків 
та диверсифікованого розподілу ризиків на стра‑
ховому секторі України.

Виклад основного матеріалу. Управління ри‑
зиками є процесом ідентифікації ризиків, оцінки, 
контролю, управління ризиковими позиціями із 
врахуванням взаємозв’язків між різними катего‑
ріями ризику.

«Ризик — це діяльність, пов’язана з подолан‑
ням невизначеності в ситуаціях неминучого вибо‑
ру та можливість кількісно та якісно оцінити ймо‑
вірність досягнення бажаних результатів, невдач, 
відхилень від цілей. У деяких випадках ризик 
відноситься до величин, отриманих в результаті 
вимірювань, тоді як в інших випадках він може 
бути більш‑менш визначеним або не мати такого 
характеру» [11].

Існування ризику безпосередньо пов’язане з не‑
визначеністю. Ризик — це якісно‑ кількісна фор‑
ма вираження невизначеності, яка реально існує 
в суспільному житті і може відхилятися від ре‑
альних результатів цілей, планів, очікувань і спо‑
дівань. Невизначеність регулює відносини між 
суб’єктами суспільства. Дотримуючись цього по‑
няття ризику, багато вчених відображають приро‑
ду невизначеності у своїй характеристиці ризику. 
Ризики несуть у собі ризики, пов’язані з неспри‑
ятливими і негативними наслідками, можливими 
загрозами збитків, втратою ресурсів і відсутністю 
доходу в порівнянні з варіантами, розробленими 
для раціонального використання ресурсів.

Без елемента невизначеності ризик просто не‑
можливий. Цей факт відображає взаємодію двох 
основних елементів:

1) носія ризику: суб’єкта або об’єкта, для якого 
цей ризик оцінюється.

2) середовища, в якому носії ризику можуть існу‑
вати та спонукати до виникнення ризику.
Традиційно основним ризиком для банків є 

кредитний ризик. Це пов’язано з тим, що він є 
основним чинником у конфігурації структури ак‑
тивів і у визначенні портфеля кредитних продуктів. 
Згідно з визначенням НБУ, кредитний ризик — це 
«наявний або потенційний ризик для надходжень 
і капіталу, який виникає через неспроможність сто‑
рони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умо‑
ви будь‑якої фінансової угоди із банком або в інший 
спосіб виконати взяті на себе зобов’язання» [12].

Нестабільна фінансово‑ економічна ситуація на фі‑
нансових ринках, низька кредитоспроможність пози‑
чальників, неправильно сформована стратегія банків 
є загрозами для ефективної роботи банків. Мінімі‑
зація кредитного ринку необхідна для зменшення 
збитків і подальшого розвитку фінансових установ. 
Мінімізація ризику враховує наступні фактори під 
час прогнозування ризиків і збитків, які може спри‑
чинити ризик: заходи щодо запобігання та мініміза‑
ції; заходи щодо усунення суми ризикового капіталу; 
заходи впливу на банківські установи та їх збитків.

Необхідність дотримання правил, вимог і норм 
НБУ щодо кредитного ризику є основою безпере‑
бійної та ефективної діяльності комерційних бан‑
ків. Наявність негативних відхилень від встанов‑
лених нормативів створює загрозу стабільності не 
лише банків, а й клієнтів та банківської системи 
в цілому. Тому дотримання стандартів кредитно‑
го ризику є першим кроком комплексної оцінки 
кредитного ризику банку.

Основною метою кредитної діяльності банку є 
визначення ефективного співвідношення між сту‑
пенем ризику та прибутковістю окремих кредит‑
них операцій за допомогою новітніх інструментів 
управління кредитними ризиками. Банки повинні 
збирати, обробляти та аналізувати інформацію про 
зовнішнє середовище, внутрішні показники фі‑
нансів, виробництва та бізнесу компанії, а також 
прогнозувати майбутнє, виходячи з конкретних 
цілей. Обираючи стратегію і тактику управління 
ризиками, менеджери повинні дотримуватись та‑
ких основних принципів:
 • недоцільно ризикувати більшим заради меншого;
 • недоцільно брати на себе більший ризик, ніж 
дозволяють власні засоби;

 • необхідно заздалегідь прогнозувати можливі (імо‑
вірні) наслідки ризику.
Компоненти процесу управління ризиками ви‑

значаються сферою діяльності компанії, власти‑
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вими їй ризиками, наявними ресурсами, особи‑
стими навичками, професіоналізмом і потребами 
ризику керівника (особи, яка приймає рішення). 
Після ретельного якісного та кількісного аналізу 
менеджер вибирає один із інструментів управлін‑
ня ризиками або набір інструментів управління 
ризиками на основі отриманих даних:
 • уникнення;
 • застереження;
 • прийняття (збереження або навіть збільшення).
 • зменшення ступеню ризику (оптимізація).

Розрізняють зовнішні та внутрішні методи 
оптимізації ризиків. Зовнішні методи:
 • розподіл ризику;
 • страхування;
 • деривативи.

Серед внутрішніх способів мінімізації ризику 
виділяють:
 • лімітування.
 • диверсифікація.
 • створення резервів.
 • отримання додаткової інформації [13].

Розподіл ризику означає утримання певних парт‑
нерів у контракті, які можуть керувати ризиком.

В Україні найбільш поширеною формою передачі 
ризику є страхування. Суть зовнішнього страхуван‑
ня ризиків полягає в тому, що інвестори (кредитори) 
готові віддати частину своїх доходів, щоб уникнути 
фактору ризику. Кредитний ризик можна знизити 
за допомогою страхування двома способами.

По‑перше, це наявність у позичальника до‑
говору зі страховою компанією про страхування 
відповідальності за неповернення кредиту (стра‑
хування фінансових ризиків). У другому випадку 
страхувальником є кредитор (банк) і він застрахо‑
ваний від кредитного ризику. Крім того, застава 
та гарантії є зовнішніми способами пом’якшення 
кредитного ризику комерційних банків.

Сенс застави полягає в тому, що у разі неви‑
конання позичальником гарантованих заставою 
зобов’язань банк має пріоритет (перевагу) перед 
іншими кредиторами, але з коштів, отриманих 
від реалізації заставленого майна. Гарантія (по‑
рука) — це зобов’язання поручителя перед креди‑
тором боржника (позичальника), а боржник несе 
відповідальність за виконання зобов’язання пов‑
ністю або в частині. Гарантії як спосіб зниження 
кредитного ризику в національній практиці мають 
три основні особливості [13]:
1) Субординація відповідальності поручителя за 

дійсністю основного зобов’язання.
2) Однорідність вищого боргу та додаткового боргу 

(зобов’язання).

3) Поява іншого боржника без втрати попереднього 
боржника та без зміни кредитора за основним 
зобов’язанням. За допомогою застави банки 
фактично перерозподіляють ризик, тим самим 
мінімізуючи його.
Основними внутрішніми способами зниження 

кредитного ризику є обмеження, диверсифікація 
та створення резервів [13].

Лімітування — це встановлення ліміту, тобто 
граничних сум здійснюваних кредитних операцій. 
Як приклад можна навести нормативи кредитного 
ризику, встановлені Національним банком Украї‑
ни для комерційних банків. Стандарт «великого» 
кредитного ризику. Критерії максимального ризи‑
ку на інсайдера. Критерії максимального загаль‑
ного розміру позик і гарантій, що пропонуються 
позичальнику. Обмеження спрямовані на обме‑
ження зваженого кредитного ризику (фінансового 
ризику) комерційних банків.

Диверсифікація є найпростішим і найбільш 
універсальним способом зниження кредитного 
ризику портфеля та передбачає наступне:
1) диверсифікацію позичальників за галузями;
2) диверсифікація кредитів за сумою, умовами та 

видом процентної ставки;
3) диверсифікацію забезпечення повернення кре‑

диту [14].
Щоб отримати максимальну користь від дивер‑

сифікації, потрібно використовувати математичні 
моделі, такі як, класична задача оптимізації, яка 
передбачає гарантування зростання капіталу та 
планування оптимальної диверсифікації ризиків за 
кредитними напрямками у кредитному портфелі 
та отримати максимальний очікуваний прибуток.

Створення резерву для відшкодування збитків 
у кредитній діяльності комерційного банку як ме‑
тод управління кредитним ризиком полягає в на‑
копиченні частини коштів на спеціальному рахун‑
ку для відшкодування неповернених кредитів [14].

Формування резервів є способом пом’якшення 
кредитного ризику на банківському рівні та служить 
захистом для вкладників, кредиторів та акціонерів.

Загальна заборгованість кредитного бізнесу ста‑
новить загальний кредитний ризик. Щоб розра‑
хувати резерв для покриття потенційних збитків 
від маржинальних операцій, чистий кредитний 
ризик (абсолютне значення) визначається шляхом 
віднімання загального кредитного ризику, класи‑
фікованого за рівнем ризику, від вартості застави.

Банк створює та формує резерви для відшкоду‑
вання можливих втрат на повний розмір чистого 
кредитного ризику за основним боргом зваженого 
на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма 
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видами кредитних операцій у національній та іно‑
земних валютах [14].

Однак процес формування резервів для відшко‑
дування можливих втрат банку та мінімізації кре‑
дитного ризику, можливо розділити та частину 
ризиків перерозподілити на страхові компанії.

Страхування як засіб гарантування кредиту 
гарантує участь третьої особи у правовідносинах, 
що випливають із кредитного договору. З одного 
боку, це передбачає суб’єктивний розподіл ризи‑
ку, з іншого боку, відомі труднощі з пошуком 
потрібної страхової компанії, а з іншого — збіль‑
шення вартості кредиту.

Слід також зазначити, що за відсутності 
в Україні законодавства, яке чітко та зрозуміло 
регулює правову та фінансову системи, усі неза‑
лежні перевірки діяльності страховиків стосу‑
ються суб’єктивної оцінки ризиків, пов’язаних зі 
страховиками. Страхові компанії класифікуються 
як зацікавлені сторони, в даному випадку бан‑
ки виконують контролюючу та регуляторну ді‑
яльність. Закон України «Про страхування» від 
18.11.2021 [15] та діючі постанови НБУ не пе‑
редбачають чіткого регулювання даної взаємодії 
банку зі страховими компаніями.

В Україні існують три основні форми страху‑
вання кредитів:
 – страхування ризику непогашення кредиту;
 – страхування позичальником відповідальності за 
неповернення кредиту;

 – страхування предмета застави.
У першій формі банки можуть самостійно за‑

страхувати надані кредити, уклавши кредитний 
договір, а потім уклавши договір зі страховою 
компанією про страхування несплати за креди‑
том. У цьому випадку розмір страхових внесків 
враховується при визначенні процентної ставки 
за кредитом. Ініціатором такого страхування має 
бути банк, який шукає захисту від кредитного 
ризику та його мінімізації.

Вимагаючи такого типу кредитної гарантії, 
банк повинен переконатися, що страховик здат‑
ний виконати свої зобов’язання при настанні 
страхового випадку. Зокрема банк може вимагати 
страхову компанію, відкрити операційні рахунки, 
розмістити депозити в банку або пройти акреди‑
тацію. На практиці вимоги банку не є складни‑
ми та широко використовуються у інших видах 
страхування, які банк здійснює. Однак ця форма 
не отримала належного розвитку в Україні. Це 
можна пояснити наступними причинами:
 – страхування кредитів сьогодні не може бути 
широко застосоване, оскільки комерційні банки 

мають обґрунтовані сумніви щодо надійності та 
платоспроможності страховиків.

 – високі премії, які вимагають страхові компанії, 
призводять до зростання витрат за рахунок стра‑
хових платежів, що у свою чергу, призводить до 
підвищення вартості кредиту. При демпінгуванні 
страхових тарифів виникає ризик для страхових 
компаній у формуванні резервів та виплати стра‑
хового відшкодування. Фактично при класично‑
му договорі страхування виникає значна ціна, 
яку позичальник не в змозі оплатити або кредит 
значно обтяжує клієнта. З іншого боку ціна не 
може бути нижчою за встановленими акуратними 
розрахунками страхової компанії, оскільки еко‑
номічний сенс та доцільність страхування зникає.

 – Процедура оформлення страхового полісу є 
складною і вимагає від банків проведення ана‑
літичної роботи щодо договорів страхування, ха‑
рактеру відповідальності та передачі необхідних 
страхових документів для можливих претензій 
щодо відшкодування позичальникам.

 – Бізнес моделі банків та страхових компаній орієн‑
товані на отримані прибутку, відповідно до цього 
банкам вигідно здійснювати страхування ризику 
непогашення кредиту виключно тих кредитів, 
за якими у банка є значні сумніви у його повер‑
ненні. Для страхової компанії згідно з моделлю 
їх бізнесу та класичних акуратних розрахун‑
ків, для прибутковості даного виду страхування 
необхідна площина всього портфелю кредитів. 
Оскільки страхування ризику непогашення кре‑
диту позичальників з низьким рейтингом, робить 
даний вид страхування збитковим. Для банку з 
його моделлю максимізації прибутку, не вигідно 
страхувати позичальників з високим кредитор‑
ським рейтингом через значну вартість договорів 
страхування. В свою чергу, дана проблема укра‑
їнського фінансового ринку порушує аспекти, які 
встановлюються в теоретичній складовій мінімі‑
зації кредитного ризику завдяки страхуванню 
та в законодавстві України та регулятора ринку 
банківського і небанківського ринку відсутні чіткі 
вимоги щодо регулювання даних відносин.
Договори, страхування позичальником відпо‑

відальності за неповернення кредиту, вважаються 
різновидом гарантій від страхової компанії, пов’я‑
заної з клієнтом і позичальником, що полегшує 
страхування відповідальності позичальника за 
неповерненими кредитами з процесуальної точки 
зору [16]. Однак цей варіант страхування можна 
розглядати лише як форму гарантії погашення кре‑
диту та виплати відсотків за кредитом. З цієї при‑
чини банк повинен отримати та підтвердити значну 
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кількість документів від страхової компанії через 
позичальника, зокрема: свідоцтво про держав‑
ну реєстрацію; установчі документи; ліцензію на 
здійснення страхової діяльності за переліком видів 
страхування, в тому числі страхування відповідаль‑
ності; правила страхування; договір добровільного 
страхування відповідальності; страховий поліс (сві‑
доцтво або сертифікат) тощо. Однак найважливіше 
це підтвердження платоспроможності страховика.

Платоспроможність страховика може свідчити 
перевищення активів над його зобов’язаннями та 
відповідність чинному законодавству України і ре‑
гуляторним актам НБУ. Проте доцільно ретельно 
проаналізувати фінансові можливості страхови‑
ка, особливо фактори, що забезпечують фінансову 
стійкість страховика, зокрема це: власний капі‑
тал; методологію розрахунку страхових тарифів; 
збалансованість страхового портфеля; адекват‑
ність величини страхових резервів обсягам взя‑
тих зобов’язань; розміщення страхових резервів; 
можливості перестрахування та ін.

Якщо аналіз усіх наведених факторів та на‑
даних матеріалів є позитивним і банк вирішує 
укласти страховий договір, наступним кроком 
у перевірці є ретельне написання страхового до‑
говору (кожен договір створюється відповідно до 
кредитного договору та позичальника), підготов‑
леного страховиком, однак кожен договір перед‑
бачає уніфіковані умови, зокрема це:
 • страховим покриттям має бути відповідальність 
позичальника за несплачену позику та відсотки 
за її використання;

 • період дії договору страхування повинен пере‑
вищувати кінцевий період, такий як погашення 
кредиту або сплата відсотків.
Ця форма страхування практично зникла піс‑

ля нетривалого розвитку від запровадження даного 
підвиду страхування. Основним недоліком стало 
те, що страхові компанії не мають прямого зв’язку 
з банком, законодавчими актами НБУ не передбача‑
ється контроль та регулювання даних відносин. Від‑
повідно, як третя сторона угоди, банки втрачають 
можливість безпосередньо захищати свої інтереси.

І лише третя форма — страхування предмета 
застави, дійсно стала поширена та динаміка цьо‑
го сегменту зберігалась до воєнного часу. Цьому 
сприяють два фактори: менший страховий ризик 
порівняно з двома попередніми формами, а точні‑
ше кращий контроль ризиків та наявність зако‑
нодавчого забезпечення у вигляді Закону України 
«Про заставу» [17].

Майно, передане у заставу, знаходиться під 
загрозою знищення або пошкодження та можуть 

загрожувати спроможності позичальника погасити 
борг і втратити спроможність погасити борг.

Стаття 8 Закону України «Про заставу» вра‑
ховує: «ризик випадкового знищення або випад‑
кового пошкодження предмета застави. Ризик 
випадкового знищення або випадкового пошко‑
дження предмета застави несе власник заставле‑
ного майна, якщо інше не встановлено договором 
або законом. У разі випадкового знищення або 
випадкового пошкодження предмета застави за‑
ставодавець на вимогу заставодержателя зобов’я‑
заний надати рівноцінний предмет або, якщо це 
можливо, відновити знищений чи пошкоджений 
предмет застави» [17].

Відповідно, предмети гарантії потребують стра‑
хового захисту. Стаття 10 Закону «Про заставу» 
вимагає страхувати заставлене майно і ця ж стат‑
тя встановлює, що «у разі настання страхового 
випадку предметом застави стає право вимоги до 
страховика» [17]. На заставодавця покладається 
обов’язок страхувати передане ним у заставу не‑
рухоме майно та предмети застави. Страховий до‑
говір повинен бути повністю зіставним на повну 
вартість заставленого майна.

У сфері страхування кредитних ризиків в Укра‑
їні, виявлено значну кількість проблем та відкри‑
тих питань. З огляду на практику страхування 
українських страхових компаній, процеси міні‑
мізації кредитних ризиків банку не зіставляється 
з теоретичним аргументуванням та методологією. 
Основною проблемою виділяється необхідність:
 • Зміцнення фінансового становища та статусу 
страхових компаній в Україні та українському 
суспільстві.

 • Підвищення відповідальності за ухилення від 
виплати відшкодування у разі страхування ри‑
зику: неповернення клієнтом кредиту. З наявною 
законодавчою регламентацію вирішення спірних 
питань.

 • Розробка нових методів і форм страхування креди‑
тів. Страховики повинні укладати договори з пози‑
чальниками (клієнтами) лише щодо потенційних 
страхових подій (наприклад, від непередбачуваних 
стихійних явищ (буря, град, повінь, землетрус, 
зсув, обвал, тощо), протиправних дій третіх осіб 
(умисне знищення або пошкодження, хуліганство) 
та ін.) і нести системний ризик банку (неправильне 
визначення кредитоспроможності позичальника).

 • Впровадження законодавства щодо регламенту‑
вання взаємозв’язку банків зі страховими ком‑
паніям регулятором (НБУ).

 • Впровадження чіткого законодавства щодо стра‑
хування ризику непогашення кредиту з повним 
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розподілом кредитного портфелю банку з враху‑
ванням різної ступені ризиковості позичальників. 
Чітко визначити умисне страхування кредитного 
портфелю виключно кредиторів низької якості, 
як таке, що не підпадає під нормативні вимоги 
НБУ як мінімізація кредитного ризику банку.
Забезпечення належного визнання кредитного 

страхування відповідно до пруденційних правил 
банків має вирішальне значення для збереження 
та захисту цього важливого джерела фінансування 
реальної економіки, особливо в ЄС, де воно най‑
більш поширене. Законодавство має включати чіт‑
кі вказівки щодо прийнятності кредитного захи‑
сту, що пропонується кредитним страхуванням за 
різних обставин, застосування відповідних збитків 
у разі дефолту (Loss Given Default, LGD) до по‑
лісів кредитного страхування, а також визнання 
фундаментальних характеристик цих продуктів.

В межах ЄС взаємодія між банками та кредит‑
ними страховиками представляє собою комерційну 
взаємодію досвідчених та обізнаних контрагентів. 
Обидві сторони суворо регулюються відповідною 
нормативною базою — CRR/CRD (Capital Require‑
ments Regulation / Capital Requirements Directive) 
для банків та Solvency II для страховиків. Таким 
чином, захист, який пропонують банкам страхо‑
вики в межах ЄС, уже підлягає сильному нагляду 
та надійній капіталізації залучених сторін.

Використання кредитного страхування як кре‑
дитного захисту відповідно до CRR/CRD, подібно 
до гарантій, було широко визнано регуляторними 
органами, але прямо не згадується в поточному 
режимі. Аналіз наступних законодавчих пропо‑
зицій в ідеалі повинні привести до належного 
визнання кредитного страхування в рамках бан‑
ківських правил, уточнювати відповідні критерії 
прийнятності та визначати унікальні характери‑
стики самого страхового продукту [18].

Враховуючи важливість загального підходу до 
кредитного страхування в рамках банківських 
правил — не лише для членів страхових компа‑
ній та банків, з якими вони працюють, а й для 
підприємств реальної економіки, які отримують 
вигоду від наявності кредитного страхування.

Незабезпечений захист кредиту (Unfunded 
credit protection, UFCP) визначено в пункті (59) 
статті 4(1) регламенту (ЄС) 575/2013 як техніка 
пом’якшення кредитного ризику, коли зменшення 
кредитного ризику за ризиком установи походить 
від зобов’язання третьої сторони сплатити суму 
у разі дефолту позичальника або настання інших 
визначених кредитних подій. Хоча конкретні ви‑
моги до незабезпеченого захисту кредиту у Регла‑

менті (ЄС) 575/2013 стосуються гарантій та кре‑
дитних деривативів, раніше було роз’яснено, що 
якщо економічна сутність кредитного страхування 
така ж, як і гарантія, і, отже, відповідає визначен‑
ню незабезпеченого захисту кредиту, воно може 
бути визнаним як CRM для потреб власних коштів 
відповідно до застосовних вимог до гарантій.

Відповідно до чинної нормативно‑ правової бази 
для підходу IRB вплив незабезпеченого захисту 
кредиту можна визнати в розрахунку вимог до 
власних коштів для кредитного ризику різними 
способами, або через заміну, моделювання або під‑
хід подвійного дефолту. Обмеження щодо методів 
розпізнавання наслідків незабезпеченого захисту 
кредиту поєднуватимуться з обмеженнями щодо 
застосування найдосконаліших підходів щодо 
портфелів, які зазвичай характеризуються низь‑
кою кількістю спостережень за замовчуванням. Зо‑
крема, підхід IRB з використанням власних оцінок 
втрати в разі дефолту і коефіцієнтів перерахунку 
(підхід A‑IRB) більше не буде доступний для кре‑
дитів установ, великих компаній із річним обсягом 
продажів понад 500 мільйонів євро та для фінан‑
сових установ, які вважаються корпоративними.

Остаточний документ Базель III і Положення 
про вимоги до капіталу (CRR) класифікують ризи‑
ки перед страховими компаніями як ризики для 
цих компаній. Крім того, страхові компанії вхо‑
дять до визначення суб’єктів фінансового сектору. 
Тому ймовірно, що загалом єдиними підходами, які 
дозволено застосовувати до прямих ризиків щодо 
суб’єктів, що надають кредитне страхування, буде 
стандартизований підхід (Standardized Approach, 
SA) або підхід базового IRB (F‑IRB), де використан‑
ня власних оцінок втрати в разі дефолту та оцінок 
факторів ризику більше не будуть дозволені. Ця 
зміна вплине не лише на вагу ризику для прямих 
ризиків перед такими організаціями, а й для ризи‑
ків, забезпечених кредитним страхуванням.

У наведеному нижче списку представлено корот‑
кий огляд щодо функціонування поточного Поло‑
ження про вимоги до капіталу (CRR) з точки зору 
методів визнання наслідків незабезпеченого захи‑
сту кредиту із зазначенням того, де правила зміню‑
ються згідно з остаточною структурою Базель III:
 • Для ризиків у рамках стандартизованого підходу, 
згідно з вимогами глави 4 розділу 2 у частині третій 
регламенту (ЄС) 575/2013, незабезпечений захист 
кредиту можна визнати через застосування до забез‑
печеної частини ризику, ваги ризику постачальника 
захисту, отриманого відповідно до стандартизованого 
підходу (заміна ваги ризику), незалежно від підхо‑
ду, який використовується для прямого впливу на 
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постачальника захисту. Згідно з підходом F‑IRB та 
вимогами глави 4 розділу 2 частини третьої регла‑
менту (ЄС) 575/2013, незабезпечений захист кредиту 
може бути визнано одним із таких способів:
У разі прямого впливу на постачальника захи‑

сту розглядається згідно з підходом IRB:
 – шляхом застосування PD (Probability of default, 
PD) захисту та нормативної втрати в разі де‑
фолту, що застосовується відповідно до статті 
236(1) регламенту (ЄС) 575/2013 до забезпеченої 
частини ризику (заміна параметрів ризику);

 – шляхом застосування імовірності дефолту (PD) 
між PD боржника та PD постачальника захисту 
та нормативної втрати в разі дефолту, що засто‑
совується відповідно до статті 236(1) регламенту 
(ЄС) 575/2013 до забезпеченої частини ризику 
(моделювання підходу імовірності дефолту);

 – застосовуючи формулу, визначену в статті 153(3) 
регламенту (ЄС) 575/2013 відповідно до умов, 
викладених у статтях 202 і 217 регламенту (ЄС) 
575/2013 — цей підхід більше не буде доступним 
за остаточною версією Базель III.
У разі безпосереднього впливу на постачальни‑

ка захисту розглядається відповідно до стандарти‑
зованого підходу, шляхом застосування ваги ризи‑
ку постачальника захисту до забезпеченої частини 
ризику (заміна ваги ризику).

Згідно з підходом A‑IRB та вимогами гла‑
ви 3 розділу 2 частини третьої регламенту (ЄС) 
575/2013, незабезпечений захист кредиту може 
бути визнано одним із таких способів. Якщо пря‑
мий вплив постачальника захист розглядається 
відповідно до підходу A‑IRB:
 • шляхом застосування імовірності дефолту поста‑
чальника захисту та втрати внаслідок дефолту, 
що застосовуються до прямої порівнянної експо‑
зиції до постачальника захисту, до забезпеченої 
частини ризику (заміна параметрів ризику);

 • шляхом коригування оцінок втрати в разі дефол‑
ту боржника для відображення ефекту незабез‑
печеного захисту кредиту (підхід моделювання);

 • шляхом застосування формули, зазначеної в стат‑
ті 153(3) регламенту (ЄС) 575/2013 (подвійний 
режим за замовчуванням) — цей підхід більше 
не буде доступним у рамках остаточної системи 
Базель III.
У випадку, якщо прямий вплив постачальника 

захист розглядається відповідно до підходу F‑IRB:
 • шляхом застосування імовірності дефолту та 
нормативної втрати в разі дефолту, застосовного 
до прямого порівнянного ризику постачальника 
захисту, до забезпеченої частини ризику (заміна 
параметрів ризику);

 • шляхом застосування PD між PD боржника та 
імовірності дефолту постачальника захисту та 
нормативної втрати в разі дефолту, застосовного 
до прямого порівнянного ризику постачальника 
захисту до забезпеченої частини ризику (підхід 
моделювання імовірності дефолту);

 • шляхом коригування оцінок втрати в разі дефол‑
ту боржника для відображення ефекту незабезпе‑
ченого захисту кредиту (підхід моделювання) — 
цей підхід більше не буде доступним у рамках 
остаточної системи Базель III;

 • застосовуючи формулу, визначену в статті 153(3) 
регламенту (ЄС) 575/2013 відповідно до умов, 
викладених у статтях 202 і 217 регламенту (ЄС) 
575/2013 — цей підхід більше не буде доступним 
за остаточною версією Базель III.
Безпосередній вплив на постачальника захи‑

сту розглядається відповідно до стандартизованого 
підходу:
 • шляхом застосування ваги ризику постачальника 
захисту до забезпеченої частини ризику (заміна 
ваги ризику);

 • шляхом коригування оцінок втрати в разі дефол‑
ту боржника для відображення ефекту незабезпе‑
ченого захисту кредиту (підхід моделювання) — 
цей підхід більше не буде доступним у рамках 
остаточної системи Базель III.
Основна передумова законодавства регулю‑

вання страхового ринку ЄС полягає в тому, що 
система управління ризиками фінансової уста‑
нови повинна мати можливість ідентифікувати, 
зменшувати та вимірювати кредитний ризик від‑
повідно до внутрішньо встановлених лімітів. Не‑
обхідно відстежувати кредитні рейтинги та оці‑
нювати потенційні дефолти, включно з ризиками 
без рейтингу. Вплив спекулятивних активів має 
бути обмеженим, а компанії зі значним ризиком 
активів кредитного ризику повинні мати можли‑
вість хеджувати цей ризик.

Відповідно до Solvency II, виконавчі директори 
несуть більше відповідальності за управління ри‑
зиками. Виконавчі директори повинні розробити 
стратегії, які визначають схильність до ризику, 
і отримувати регулярні оновлення щодо розвитку 
ризиків.

Суть вищезазначених регуляторних умов стра‑
хування кредитних ризиків полягає в тому, що 
перегляд існуючої системи ЄС значно модерніза‑
ційніші та посилені практикою управління ризи‑
ками на відмінну від українських страховиків. 
З огляду на пов’язаність даного виду страхуван‑
ня з банківськими установами та задля реаліза‑
ції методів мінімізації кредитного ризику банку 
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завдяки страхуванню, виникає необхідність змін 
регуляторних норм для обох сторін.

Висновки. В Україні практичного значення на‑
були форми страхування кредитів: страхування 
ризику непогашення кредиту; страхування пози‑
чальником відповідальності за неповернення кре‑
диту; страхування предмета застави. Однак фак‑
тично, ефективно на даний момент працює лише 
страхування предмета застави.

Для ефективного використання страхування 
для мінімізації кредитного ризику банку, необхід‑
не: зміцнення фінансового становища та статусу 
страхових компаній в Україні та українському су‑
спільстві, підвищення відповідальності за ухилен‑
ня від виплати відшкодування у разі страхування 
ризику, неповернення клієнтом кредиту. Страхо‑
вики повинні укладати договори з позичальни‑
ками (клієнтами) лише щодо потенційних стра‑
хових подій (наприклад, від непередбачуваних 
стихійних явищ (буря, град, повінь, землетрус, 
зсув, обвал, тощо), протиправних дій третіх осіб 
(умисне знищення або пошкодження, хуліганство) 
або нести системний ризик банку (неправильне 
визначення кредитоспроможності позичальника).

Необхідне впровадження законодавства щодо 
регламентування взаємозв’язку банків зі стра‑
ховими компаніям регулятором (НБУ), впрова‑
дження чіткого законодавства щодо страхування 
ризику непогашення кредиту з повним розподі‑
лом кредитного портфелю банку з врахуванням 

різної ступені ризиковості позичальників. Чітко 
визначити (критерії умисного) умисне страхуван‑
ня кредитного портфелю виключно кредиторів 
низької якості, як таке (такого), що не підпадає 
під нормативні вимоги НБУ як (для) мінімізація 
кредитного ризику банку.

З огляду на отримання України статусу канди‑
дата в члени ЄС, виникає необхідність зміни за‑
конодавства регулювання фінансового ринку за 
стандартами ЄС. Аналіз регламентованих актів ЄС 
визначив, що забезпечення належного визнання 
кредитного страхування відповідно до пруденцій‑
них правил банків має вирішальне значення для 
збереження та захисту цього важливого джерела 
фінансування реальної економіки, особливо в ЄС, де 
воно найбільш поширене. Законодавство має вклю‑
чати чіткі вказівки щодо прийнятності кредитного 
захисту, що пропонується кредитним страхуван‑
ням за різних обставин, застосування відповідних 
збитків у разі дефолту (Loss Given Default, LGD) до 
полісів кредитного страхування, а також визнання 
фундаментальних характеристик цих продуктів.

З поєднанням українського досвіду страхуван‑
ня та наявних регуляторних актів ЄС, кредитне 
страхування дійсно може підпадати під метод мі‑
німізації кредитного ризику українських банків. 
З врахуванням українських реалій та воєнного 
стану, дане впровадження потребує додаткового 
дослідження після закінчення воєнного стану та 
оцінки економічних збитків після війни.
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ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ  
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВАНТАЖНОГО  

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY  
INDICATORS DYNAMICS OF TRUCK TRANSPORT  

ENTERPRISES IN UKRAINE

Анотація. Стаття присвячена аналізу та оцінці динаміки показників фінансової стійкості підприємств вантажного 
автомобільного транспорту в Україні за період 2013–2020 рр. В ході дослідження проаналізовано ринок вантажних 
перевезень в Україні та визначено основні проблеми функціонування підприємств автомобільного транспорту. Оцінено 
тенденції зміни фінансових результатів діяльності, рівень рентабельності та збитковості, досліджено динаміку капітальних 
інвестицій підприємств вантажного автомобільного транспорту. Проаналізовано зміну необоротних та оборотних активів, 
власного та позикового капіталу, обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості. Досліджено динаміку окремих 
показників стійкості підприємств, визначено співвідношення капітальних інвестицій та амортизаційних відрахувань, по-
точних та довгострокових зобов’язань, рівень фінансової автономності та загальної платоспроможності. За результатами 
дослідження встановлено, що обмеженим ресурсом для підприємств вантажного автомобільного транспорту залишаються 
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амортизаційні відрахування, а частка капітальних інвестицій є досить незначною. Транспортна галузь не залучає до-
статньої кількості прямих іноземних інвестицій для стимулювання розвитку та посилення конкурентоспроможності на 
ринку. Досліджуваний сектор є достатньо закритим для іноземного капіталу та власників, і розвивається, переважно, за 
рахунок внутрішніх ресурсів. В результаті дослідження встановлено, що діяльність автотранспортних підприємств, що 
займаються вантажними перевезеннями, характеризується домінуванням матеріаломісткості собівартості, недостатністю 
оборотного капіталу, великими розмірами дебіторської заборгованості, значною часткою матеріальних витрат в структурі 
операційних, що формує залежність від оборотного капіталу та системи розрахунків на підприємствах.

Ключові слова: вантажні перевезення, автотранспортні підприємства, фінансова стійкість.

Summary. The article is devoted to the analysis and assessment of the dynamics of indicators of the financial stability of road 
transport enterprises in Ukraine for the period 2013–2020. The research analyzed the market of freight transport in Ukraine and 
identified the main problems of the operation of road transport enterprises. The trends of changes in financial results of activity, 
the level of profitability and unprofitability were evaluated, the dynamics of capital investments of freight road transport enter-
prises were studied. Changes in non-current and current assets, equity and loan capital, amounts of receivables and payables 
were analyzed. The dynamics of individual sustainability indicators of enterprises were studied, the ratio of capital investments 
and depreciation deductions, current and long-term liabilities, the level of financial autonomy and general solvency was deter-
mined. According to the results of the study, it was established that depreciation deductions remain a limited resource for truck 
transport enterprises, and the share of capital investments is rather insignificant. The transport industry does not attract sufficient 
foreign direct investment to stimulate development and increase competitiveness in the market. The researched sector is quite 
closed to foreign capital and owners, and is developing mainly at the expense of domestic resources. As a result of the study, it 
was established that the activity of motor vehicle enterprises engaged in freight transportation is characterized by the dominance 
of the material intensity of the cost price, insufficient working capital, large amounts of receivables, a significant share of material 
costs in the structure of operating rooms, which forms a dependence on working capital and the settlement system at enterprises.

Key words: cargo transportation, motor transport enterprises, financial stability.

Постановка проблеми. Транспорт як ключова 
обслуговуюча ланка знаходиться у багаторівне‑

вій залежності: від стабільності та прогнозованості 
попиту на транспортні послуги; від стану тран‑
спортної інфраструктури; від наявного технічного 
та організаційного рівня розвитку транспортних 
підприємств; від регуляторного та конкурентного 
середовища, яке формує можливості або перешкоди 
для реалізації підприємницького потенціалу. Пози‑
тивні чи негативні тенденції та умови на кожному 
із таких рівнів здійснюють відповідний синерге‑
тичний вплив на динаміку розвитку транспортної 
галузі. Особливо це стає актуальним зараз, коли 
критично трансформуються моделі споживання 
на ринках і, відповідно, змінюється транспортна 
логістика.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До‑
слідженням тенденцій розвитку ринку вантажних 
автомобільних перевезень та питанням функціо‑
нування автотранспортних підприємств присвя‑
чували свої праці такі науковці: Лотоцька В. М. 
[2], Матвіїшин А. Й. [2], Никифорук О. І. [3], По‑
пович П. В. [2], Стасюк О. М. [4], Чмирьова Л. Ю. 
[4], Федяй Н. О. [4], Шевчук О. С. [2] та інші.

Формулювання цілей статті. Основними за‑
вданнями даного дослідження є ґрунтовний ана‑
ліз та оцінювання динаміки показників діяльності 

підприємств вантажного автомобільного транспор‑
ту України протягом 2013–2020 років.

Виклад основного матеріалу. Розвиток тран‑
спортної галузі України тісно пов’язаний як із 
загальними економічними тенденціями та дина‑
мікою сфер економіки, які обслуговує транспорт, 
так і внутрішньогалузевими чинниками та по‑
тенціалом. Посилює проблему недосконала та за‑
старіла транспортна інфраструктура, яка загалом 
зорієнтована на задоволення сировинної спрямо‑
ваності національної економіки.

Попри подолання триваючої кризи збитковості 
автотранспортних підприємств на ринку вантаж‑
них перевезень (сукупний чистий збиток у 2010–
2016 рр. перевищив 6,3 млрд. грн.), їх рентабель‑
ність залишається низькою (+1,6% у 2020 р.), що 
не дозволяє формувати достатньо капіталу для фі‑
нансування розвитку (рис. 1).

Як засвідчують дані рис. 1, підгалузь ван‑
тажних автомобільних перевезень загалом була 
прибуткова протягом 2017–2020 рр., а чистий 
прибуток складав у 2017р. понад 700 млн. грн., 
у 2018р. — 942,3 млн. грн., у 2019 р. —1755,3 млн. 
грн. та навіть у кризовому 2020 р. — 1431,3 млн. 
грн. Така позитивна динаміка досягалася за ра‑
хунок стійкого зростаючого тренду формування 
прибутку прибуткових підприємств. Так, обсяги 
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їх чистого прибутку складали 2380,3 млн. грн. 
у 2018 р., 3129,2 млн. грн. у 2019р., 2736,7 млн. 
грн. в 2020 р. А частка прибуткових підприємств 
зросла до понад 80% від їх загальної чисельності. 
Показово, що і чисельність підприємств в дослі‑
джуваній підгалузі також мала зростаючий тренд.

Відновлення прибутковості діяльності ав‑
тотранспортних підприємств сприяло нарощенню 
ними капітальних інвестицій. Так, середньоріч‑
ні обсяги капітальних інвестицій підприємств 
вантажних автомобільних перевезень складали 
5104,8 млн. грн. упродовж 2017–2020 рр., що 
у 2,1 разу більше, ніж відповідні середньоріч‑
ні обсяги капітальних інвестицій у попередні 
4 роки (2013–2016 рр.). А рекордні обсяги ка‑
пітальний інвестицій були у 2018 р., склавши 
5778,9 млн. грн. (рис. 2).

Підприємствам, що займаються вантажними 
перевезеннями, хронічно не вистачає оборотного 
капіталу, що підвищує ризики для поточної діяль‑
ності та блокує можливості інвестування у стра‑
тегії їх розвитку. Так, загалом по таких підпри‑
ємствах чистий оборотний капітал є від’ємним 
за останні 10 років, що вимагає запровадження 
сучасних інструментів фінансування їх діяльності, 
які будуть доступними та ефективними.

Проблема розрахунків за надані послуги з пе‑
ревезень вантажів гостро стоїть перед досліджу‑
ваними галузевими підприємствами, оборотні ак‑

тиви яких в середньому на 2/3 складаються із 
дебіторської заборгованості (рис. 3).

Загалом обсяги дебіторської заборгованості 
співставні, а в окремі роки перевищують обсяги 
усіх необоротних активів на автотранспортних під‑
приємствах. Так, зокрема, у 2014 р. дебіторська 
заборгованість складала 10,0 млрд. грн., а необо‑
ротні активи — 9,6 млрд. грн., в 2018 р. їх обсяги 
були співставними і складали по 18 млрд. грн., 
в 2019 р. необоротні активи дещо перевищували 
дебіторську заборгованість (22,4 млрд. грн. про‑
ти 51,8 млрд. грн.), проте вже у 2020 р. забор‑
гованість дебіторів майже на 2 млрд. грн. пере‑
вищувала необоротні активи. Це значною мірою 
пояснюється високим рівнем зношеності необо‑
ротних активів на транспортних підприємствах, 
який сягає 60–80% і, навіть, більше. І повільне їх 
оновлення та перехід на сучасні, більш економні, 
більш екологічні та більш продуктивні транспорті 
засоби, приміщення та обладнання, суттєво обме‑
жують потенціал розвитку таких підприємств та 
вимагають активних стимулів як з боку держави, 
так і власників та керівників автотранспортних 
підприємств.

В запасах акумульовано ще близько 20%, й, 
відповідно, високоліквідні активи достатньо об‑
межені. Така структура витрат потребує додатко‑
вого оборотного капіталу на сплату ПДВ та акци‑
зів при здійсненні матеріальних витрат, хоча й 

Рис. 1. Динаміка чистого прибутку підприємств вантажного автомобільного транспорту  

в Україні в 2010–2020 роках

Джерело: складено на основі [1]
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Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій підприємств, що займаються вантажними автомобільними 

перевезеннями в Україні в 2013–2020 роках

Джерело: власні розрахунки на основі [1; 5]

знижує реальне навантаження податком на додану 
вартість. В той же час підвищує залежність ав‑
тотранспортних підприємств від рівня податкового 
навантаження прямими податками — на прибу‑
ток, на майно, на фонд оплати праці.

Більшість автотранспортних підприємств ма‑
ють слабку фінансову стійкість, зокрема, їх влас‑
ний капітал складає близько 30% від усього залу‑
ченого капіталу (балансу), а позичковий капітал є 
переважно короткостроковим (рис. 4).

Зокрема, у 2013–2018 рр. обсяги власного 
капіталу були меншими навіть за обсяги довго‑
строкових поточних зобов’язань. Якщо у 2013 р. 
власний капітал складав 3,8 млрд. грн., то довго‑

строкові зобов’язання — 4,2 млрд. грн., у 2014–
2017 рр. обсяги власного капіталу в 2–4 рази були 
меншими за довгострокові зобов’язання. Ключо‑
вим чинником цього були накопичені непокриті 
збитки автотранспортних підприємств, які фак‑
тично розмивали статутний та резервний капітали 
підприємств, підкреслюючи відсутність вільних 
власних ресурсів для фінансування навіть нор‑
мального функціонування, а тим більше стратегій 
розвитку.

Врахування домінуючого рівня поточних зо‑
бов’язань ще більше посилює вимоги до застосу‑
вання ефективних механізмів управління розвит‑
ком підприємств на засадах фінансової стійкості 
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Рис. 3. Динаміка необоротних та оборотних активів підприємств галузі вантажного автомобільного транспорту 

України у 2013–2020 роках

Джерело: складено на основі [1]

Рис. 4. Динаміка власного та позичкового капіталу підприємств галузі вантажного автомобільного транспорту 

України у 2013–2020 роках

Джерело: складено на основі [1]

та достатності його фінансування. Так, у 2020 р. 
поточні зобов’язання на підприємствах, що за‑
ймаються вантажними перевезеннями, у понад 8 
разів перевищували довгострокові зобов’язання та 
забезпечення (рис. 5).

Це підкреслює необхідність врегулювання пи‑
тання збитковості та накопичення непокритих 
збитків з метою послаблення їх тиску на потенці‑
ал розвитку підприємств. Це важливе завдання як 
на макрорівні — для державного регулювання та 
стимулювання, так і на рівні підприємств — для 

удосконалення системи управління розвитком та 
забезпечення можливостей ефективного функці‑
онування.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Тенденції розвитку ринку вантажних ав‑
томобільних перевезень засвідчують як позитив‑
ні, так і негативні напрями. Так, підприємства 
відновлюють виконання свого головного призна‑
чення — перевезення необхідних обсягів вантажів 
незалежно від їх видів, відстані, локалізації. При 
цьому зберігаються структурні проблеми та пере‑
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Рис. 5. Динаміка окремих показників стійкості підприємств, що займаються вантажними перевезеннями в 

Україні у 2013–2020 роках

Джерело: власні розрахунки на основі [1; 5]
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шкоди для забезпечення сталого розвитку, серед 
яких: нераціональна структура операційних ви‑
трат, надмірна матеріаломісткість, низька інвес‑
тиційна активність, складна платіжна дисципліна 
та ризиковий рівень фінансової самостійності ав‑

тотранспортних підприємств. Це потребує ство‑
рення державного сприятливого ринкового сере‑
довища та системи стимулів, які надаватимуть 
можливості формувати достатньо ресурсів для 
якісного конкурентоспроможного розвитку.
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ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ДОХОДІВ  
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА ОСНОВІ  

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

FORMATION OF TAX REVENUES  
OF THE LOCAL BUDGET ON THE BASIS OF  

CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS

Анотація. В умовах ринкової економіки місцевий бюджет є одним з важливих інструментів, за допомогою якого відбу-
вається реалізація заходів соціально- економічного та політичного розвитку. Нині з місцевих бюджетів України частково 
здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, соціального захисту, засобів масової 
інформації, також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. За 
роки незалежності України місцеві бюджети подолали певні етапи у своєму розвитку, за які їм вдалося вирішити багато 
проблемних питань. Однак до цього часу залишається невирішеними низка проблем, пов’язаних з формуванням місцевих 
бюджетів, від вирішення яких залежить подальший розвиток економіки країни та її регіонів. Реальні фінансові можливості 
місцевих органів влади надто обмежені, що, у свою чергу, є гальмівним фактором демократичних перетворень у державі. 
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У зв’язку з цим виникає об’єктивна потреба у створенні ефективного механізму формування доходів місцевих бюджетів, 
розробка якого потребує ретельного дослідження зв’язку і залежності загального обсягу доходів місцевих бюджетів від 
їх основних складових, що можливо реалізувати за допомогою використання регресійно- кореляційного аналізу.

Ключові слова: місцеві бюджети, податкові доходи, загальний фонд бюджету, економіко- математичне моделювання, 
кореляційно- регресійний аналіз.

Summary. In the conditions of a market economy, the local budget is one of the important tools, with the help of which mea-
sures of socio- economic and political development are implemented. Currently, the local budgets of Ukraine partially finance insti-
tutions of education, culture, public health, social protection, mass media, various youth programs, and expenses for the improve-
ment of settlements are also financed. During the years of Ukraine’s independence, local budgets overcame certain stages in their 
development, during which they managed to solve many problematic issues. However, until now, a number of problems related to 
the formation of local budgets remain unresolved, the further development of the economy of the country and its regions depends 
on their solution. The real financial capabilities of local authorities are too limited, which, in turn, is an inhibitory factor for dem-
ocratic transformations in the state. In this regard, there is an objective need to create an effective mechanism for the formation 
of revenues of local budgets, the development of which requires a careful study of the connection and dependence of the total 
volume of revenues of local budgets on their main components, which can be implemented using regression- correlation analysis.

Key words: local budgets, tax revenues, general budget fund, economic- mathematical modeling, correlation- regression 
analysis.

Постановка проблеми. В сучасних умовах бю‑
джетна політика держави відіграє важливу 

роль в забезпеченні економічного розвитку та соці‑
альної стабільності в Україні. Очевидно, що реалі‑
зація бюджетних програм здійснюється відповідно 
до наявних ресурсів, які державні органи влади 
мають в своєму розпорядженні, тому необхідно 
звертати увагу на формування дохідної частини 
бюджету, неабияке значення при цьому має процес 
її прогнозування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній економічній науці дослідженню 
проблем удосконалення механізмів формування 
місцевих бюджетів присвячені праці сучасних уче‑
них‑ економістів: І. Ю. Єпіфанової, В. В. Зянька 
[1], І. І. Луніної [2], А. О. Нікітішина [3], І. З. Сто‑
ронянської [4], І. Я. Чугунова [5], В. М. Федосова, 
С. І. Юрія [6] та інших.

Віддаючи належне напрацюванням вчених і фа‑
хівців, що займаються проблемами формування міс‑
цевих бюджетів, слід зауважити, що з прийняттям 
Податкового кодексу України та адаптації нашої 
країни до вимог і стандартів розвинених країн світу, 
практичні аспекти щодо формування доходів місце‑
вих бюджетів потребують подальших поглиблених 
досліджень і науково‑ методологічних обґрунтувань.

Метою статті є дослідження теоретичних та 
практичних аспектів наповнення місцевих бю‑
джетів податковими доходами та обґрунтування 
напрямів вдосконалення формування фондів гро‑
шових коштів органів місцевого самоврядування 
за допомогою методів та інструментів економіко‑ 
математичного моделювання.

Виклад основного матеріалу. Бюджет країни 
формується шляхом розподілу і перерозподілу 
доходів, що створюються в країні. Бюджетні 
кошти на всіх рівнях бюджетної системи Укра‑
їни включають загальний і спеціальний фонди, 
причому переважає загальний фонд. Відносно 
доходної бази складовою частиною загального 
фонду є «всі доходи бюджету, крім тих, що при‑
значені для зарахування до спеціального фонду 
бюджету» [7].

В сукупних доходах всіх місцевих бюджетів 
України також переважає загальний фонд. Так, 
у 2019 р. і 2020 р. загальний фонд місцевих 
бюджетів України становив відповідно 92,7% 
і 90,3% від усіх доходів місцевих бюджетів 
з міжбюджетними трансфертами (560,5 млрд. грн 
і 471,5 млрд. грн.) [8].

Доходи загального фонду місцевих бюджетів 
включають міжбюджетні трансферти, які виді‑
ляються з вишестоячих бюджетів для фінансо‑
вого вирівнювання життєдіяльності територі‑
альних громад, і податкові надходження, які 
акумулюються безпосередньо органами місце‑
вого самоврядування і становлять їх фінансову 
базу. Частка трансфертів і податків у доходах 
загального фонду місцевого бюджету в значній 
мірі залежить від податкоспроможності регіону, 
громади.

Хоча для збалансування бюджетів використо‑
вуються у значних обсягах міжбюджетні транс‑
ферти з державного і місцевих бюджетів вищого 
рівня, роль податкових надходжень до бюджету 
залишається надзвичайно важливою, оскільки від 
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їх наповнення залежить формування фінансової 
бази місцевого самоврядування, а відповідно — 
розвиток територіальних громад [5].

Так, наприклад, доходи загального фонду місце‑
вого бюджету м. Кременчука — важливого промис‑
лового центру Полтавщини, який є податкоспро‑

Таблиця 1
Динаміка основних джерел наповнення податкових доходів загального фонду бюджету  

м. Кременчука за 2019 р., тис. грн.

Місяці
ПДФО Плата за землю Акцизний податок Всього загальний фонд — податкові

Х
1

Х
2

Х
3

У

січень 58627,5 13600,2 9100,2 86327,9

лютий 55230,4 13020,5 8950,3 86301,2

березень 57235,2 12895,7 9200,5 87931,4

квітень 56800,5 13600,2 8980,2 87980,9

травень 54790,2 13900,5 8960,7 87125,0

червень 56005,0 13800,2 8969,5 86774,7

липень 57008,2 13500,7 8970,2 87200,5

серпень 56230,9 13925,5 8880,9 87939,4

вересень 56750,5 13720,4 9100,5 88000,2

жовтень 58450,9 13810,2 8990,6 88251,7

листопад 57880,0 13725,6 8700,5 88450,1

грудень 56944,5 14078,8 8845,1 90565,2

Таблиця 2
Математичні характеристики моделі

Регресійна статистика

Множинний R 0,943085

R‑квадрат 0,904941

Нормований R‑квадрат 0,030544

Стандартна похибка 1134,93

Спостережень 12

Таблиця 3
Дисперсійний аналіз

df SS MS F Значення F

Регресія 3 4310611 1436870 1,115525 0,398312

Залишок 8 10304531 1288066

Всього 11 14615142

Таблиця 4
Дисперсійний аналіз

Показники

К
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5
%

К
о
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іц
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С
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а
 

п
о
х
и
бк

а

Y 78367,48 39574,8 1,980237 0,083018 ‑12892,2 169627,1 ‑12892,2 169627,1

Змінна X
1

0,247886 0,296485 0,836081 0,427374 ‑0,43581 0,931581 ‑0,43581 0,931581

Змінна X
2

1,047798 1,133786 0,924158 0,382433 ‑1,56672 3,662313 ‑1,56672 3,662313

Змінна X
3

‑2,11804 3,102987 ‑0,68258 0,514147 ‑9,27354 5,037461 ‑9,27354 5,037461
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Рис. 1. Графіки підбору змінних Х
1
‑Х

3

Рис. 2. Графік нормального розподілу

можним протягом тривалого часу — за 2019–2020 
рр. склали 95–96,5% всіх його доходів відповідно, 
а податкові надходження в доходах загального фон‑
ду (без міжбюджетних трансфертів) — 97–98% [8].

У наповненні бюджету міста провідне місце за‑
ймають такі джерела: податок з доходів фізичних 
осіб (ПДФО), плата за землю у складі місцевих 
податків і зборів, акцизний податок, який справ‑
ляється до місцевих бюджетів згідно Бюджетного 
кодексу України [7].

Для цього використаємо дані звітності податко‑
вих доходів загального фонду бюджету у м. Кре‑
менчук (табл. 1).

На основі даних таблиці 3 проводимо регре‑
сійно‑ дисперсійний аналіз лінійної моделі залеж‑
ності загального фонду від основних податків 
(табл. 2, табл. 3, табл. 4) [3].

В результаті подальшого аналізу побудовані 
графіки підбору змінних Х

1
–Х

3
. (рис. 1, 2).

Як показують результати, всі параметри даної 
моделі, що перевіряються, статистично значущі для 
відповідного рівня значимості. Зокрема, коефіцієнт 
детермінації R2 вказує на те, що варіація джерел на‑
повнення пояснюється варіацією аналізованих скла‑
дових загального фонду на 90,5%. Решта 9,5% за‑
лежать від інших факторів, включаючи стохастичну 
компоненту. Величина F‑критерію Фішера переви‑
щує критичне значення F‑розподілу для рівня довіри 
(Fрозр = 14,2, Fкрит = 4,45), що свідчить про адекват‑
ність побудованої моделі в цілому, а також про мож‑
ливість використання даної моделі для прогнозу [2].

Загальний текстовий запис отриманої регресій‑
ної моделі при правильному виконання процедури 
матиме такий вигляд:

Y = 78367,48 + 0,247886Х
1 
+ 1,047798Х

2 
–  

– 2,11804Х
3
,

ХR2 = 0,948095,
R2

норм = 0,904941,
Fрозр = 14,15525.

Таким чином, за результатами побудованої мо‑
делі можемо зробити висновок, що при збільшенні 
об’ємів ПДФО, плати за землю, акцизного подат‑
ку на 1 грн загальна сума податкових доходів за‑
гального фонду збільшиться відповідно до вказа‑
них коефіцієнтів при факторних показниках.

Дана модель може стати одним із джерел пла‑
нування податкових доходів загального фонду 
місцевого бюджету, а також дозволяє виявити 
залежність між зростанням окремих податків та 
сукупною сумою податкових доходів загального 
фонду місцевого бюджету [4].

Висновки. У результаті проведеного досліджен‑
ня було визначено, що податкові доходи загаль‑

ного фонду превалюють у всіх доходах місцевих 
бюджетів без міжбюджетних трансфертів. За до‑
помогою кореляційно‑ регресійного аналізу вста‑
новлено, які саме податки найбільше впливають 
на формування цієї найважливішої складової до‑
ходів місцевих бюджетів. Побудова моделі на при‑
кладі бюджету м. Кременчука встановлює рівень 
залежності податкових доходів загального фонду 
від ПДФО, акцизного податку і плати за землю 
та сприятиме більш обґрунтованому формуванню 
прогнозних показників доходів місцевого бюджету.
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Анотація. Досліджено динаміку фінансових результатів українських підприємств, зокрема за видами їх економічної 
діяльності. Проаналізовано основні тенденції показників фінансових результатів за останні роки, представлено темпи 
зростання прибутку та збитків. Представлено ситуацію в різних секторах економіки та наведено найбільш стабільні га-
лузі господарства за період карантину та війни. Розглянуто основні зміни в оподаткуванні підприємств під час введення 
воєнного стану в Україні. Проаналізовано податкові надходження за основними податками, а саме податок на прибуток 
підприємств та ПДВ у 2022 році. Запропоновано заходи підтримки суб’єктів господарювання, які спрямовані на забезпе-
чення підвищення стійкості підприємств до мінливих умов навколишнього середовища.

Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, рентабельність, оподаткування підприємств.

Summary. The dynamics of the financial results of Ukrainian enterprises were studied, in particular by the types of their 
economic activity. The main trends of indicators of financial results in recent years were analyzed, the rates of growth of profits 
and losses are presented. The situation in various sectors of the economy is presented and the most stable sectors of the econ-
omy during the period of quarantine and war are given. The main changes in the taxation of enterprises during the introduction 
of martial law in Ukraine are considered. Tax revenues from the main taxes, namely corporate income tax and VAT in 2022, were 
analyzed. Support measures for business entities are proposed, which are aimed at increasing the resilience of enterprises to 
changing environmental conditions.

Key words: financial results, profit, loss, profitability, taxation.

Постановка проблеми. В сучасних умовах ді‑
яльність суб’єктів господарювання спрямована 

отримання максимально можливої економічної 
вигоди, що знаходить свій прояв у фінансових 
результатах. Дослідження ефективності роботи під‑
приємств на основі даних про їх прибуток (збиток) 
та рентабельність завжди буде актуальним, оскіль‑
ки функціонування підприємств значно впливає 
на добробут населення країни та на економічну 
ситуації в країні загалом через механізм сплати по‑
датків. У 2022 році економічна стійкість суб’єктів 
господарств та держави загалом в умовах протисто‑
яння чимало залежить від активізації діяльності 
підприємств та сприянню держави в їх розвитку, 
оскільки суб’єкти господарювання наповнюють 
бюджет та створюють нові робочі місця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бага‑
то науковців займаються питанням тенденцій та 
змін фінансових результатів українських підпри‑
ємств, серед них: Пеняк Ю. С. [2], Коптєва Г. М. 
[8], Журавльова Т. О. [9]. Особливості оподатку‑
вання підприємств, в тому числі в умовах воєнного 
стану вивчали Крисоватий А. І., Курило О. Б., Си‑
нютка Н. Г., Познякова О. І. [15], Стояненко І. В. 
[10], Урікова О. М. [11], Маркович І. Б. [12].

Формулювання цілей статті. Головною метою 
цього дослідження є визначення сучасного стану 
та тенденцій отримання фінансових результатів, 
визначення стійких та прибуткових галузей еко‑
номічної діяльності. Дослідити важливість сти‑
мулювання та мотивації підприємств під час во‑
єнного стану.

Виклад основного матеріалу. Одним із завдан‑
ням аналізування фінансових результатів є вияв‑

лення збільшення або зменшення ефективності 
господарювання.

Розглянемо фінансові результати до оподатку‑
вання за видами економічної діяльності протягом 
2017–2021 рр. (табл 1).

Як видно з табл. 1, фінансові результати до 
оподаткування протягом досліджуваного періо‑
ду збільшуються, що є позитивним в діяльності 
підприємств. Прибуток до оподаткування підпри‑
ємств у 2021 році становив 1 119 261,7 млн. грн, 
що більше на 844 430,1 млн. грн або 307,25% 
у 2017 році. Стабільне зростання спостерігається 
з початку досліджуваного періоду до 2020 року. 
У 2020 році фінансові результати значно погір‑
шилися — значення зменшилося на 54,4% порів‑
няно з 2019 роком. Негативно на показник впли‑
нула пандемія та карантин у 2020 році. Проте, 
таку ситуацію можна розглядати як можливість 
визначити, які галузі зазнають значного впливу 
зовнішніх факторів. Кількість збиткових підпри‑
ємств зросла у цей рік майже на 30%, що є знач‑
ним ударом по стабільності українського ринку 
та економіці загалом. Найкращі результати в цей 
складний рік продемонструвала фінансова та стра‑
хова діяльність (196 913 млн. грн), сільське, лі‑
сове та рибне господарство (82 230,6 млн. грн), 
оптова та роздрібна торгівля (45 272 млн. грн). 
Варто зауважити, як сильно зросла прибутковість 
підприємств, що відносяться до охорони здоров’я 
та надання соціальної допомоги, що пов’язано 
із зростанням попиту населення внаслідок пан‑
демії — фінансовий результат до оподаткування 
порівняно з 2019 роком зріс на 17 625,2 млн. грн 
або 885,33%. У 2021 році фінансовий результат 
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підприємств дорівнює 1 119 261,7 млн. грн, що 
на 269,13% більше ніж у 2020 році, що вказує на 
швидку «реабілітацію» українських підприємств. 
Наприклад, підприємства з галузі промисловості 
займають найбільшу частку у формуванні загаль‑
ного значення, хоча у 2020 році галузь була збит‑
ковою (–22 289,6 млн. грн).

Розглянемо чистий прибуток та збиток укра‑
їнських підприємств протягом 2019–2021 рр. 
(рис. 1).

Із даних наведених на рис. 1, видно, що 
в 2020 році проти 2019 року чисті прибутки під‑
приємств зменшилися з 349 497,7 млн. грн до 
209 117,4 млн. грн (або на 40,1%), а вже в 2021 
році зросли до 545 141,3 млн. грн, або ж на 56% 
порівняно з 2019 роком. Щодо збитків, то мож‑
на побачити негативну динаміку до збільшення 
у 2020 році з 94 767,9 млн. грн до 298 942 млн. 
грн (або 215,4%). У 2021 році кількість збитко‑
вих підприємств скоротилася та значення збитку 

зменшилось до 92 183,6 млн. грн (на 2,7% мен‑
ше ніж значення у 2019 році). Також можна спо‑
стерігати, що у 2020 році загальний фінансовий 
результат підприємств був від’ємним, оскільки 
підприємств зі збитками була переважна кіль‑
кість, тобто підприємства отримали збиток у сумі 
89 824,6 млн. грн. Проте, у 2020 році частка під‑
приємств, які отримали прибуток, була більша 
(64,5%), ніж частка підприємств, яка отримала 
збиток (35,5%), що свідчить про те, що суми збит‑
ків були значно більшими за прибутки. Ситуація, 
що склалася з фінансовими результатами укра‑
їнських підприємств, за даними табл. 2, також 
зображена на рис. 1.

Необхідно розглянути рентабельність підпри‑
ємств у розрізі видів економічної діяльності за 
2019–2021 рр. (табл. 2) для кращого висвітлення 
теми.

Спостерігаємо, що у 2021 році найбільший рі‑
вень рентабельності притаманний таким галузях 

Таблиця 1
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності у 2017–2021 роках, млн. 

грн

Вид економічної діяльності:
Роки Відхилення 

(2021/2017), %2017 2018 2019 2020 2021

Сільське, лісове та рибне госпо‑
дарство

69 344,1 71 478,5 94 041,4 82 230,6 239 982,5 246,07

Промисловість 87 461,7 154 138,2 166 753,2 ‑22 289,6 449 515,3 413,96

Будівництво ‑3 535,8 6 433,9 15 974,8 ‑2 047,8 8 370,6 ‑

Оптова та роздрібна торгівля 
і ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів

39 296,3 86 290,5 129 113,3 45 272,0 14 5861,9 271,18

Транспорт, складське господар‑
ство, поштова та кур’єрська діяль‑
ність

‑16 532,6 ‑22 661,6 14 414,8 17 013,3 31 246,8 ‑

Тимчасове розміщування й органі‑
зація харчування

1 976,8 2 886,5 4 648,0 ‑4 440,9 5 347,2 170,50

Інформація та телекомунікації 15 195,3 18 181,0 24 838,8 16 961,1 34 002,5 123,77

Фінансова та страхова діяльність 56 159,7 84 667,0 69 326,6 196 913,0 128 070,5 128,05

Операції з нерухомим майном ‑15 430,7 16,3 47 317,5 ‑36 027,1 16 729,4 ‑

Професійна, наукова та технічна 
діяльність

45 611,6 26 147,7 84 025,1 ‑9 583,4 44 370,1 ‑2,72

Діяльність у сфері адміністратив‑
ного та допоміжного обслуговуван‑
ня

‑2 967,3 482,5 11 446,8 875,3 9 477,1 ‑

Освіта 121,5 178,6 377,7 143,8 126,7 4,28

Охорона здоров’я та надання Соці‑
альної допомоги

320,4 1 249,3 1 990,8 19 616,0 8 466,7 2 542,54

Мистецтво, спорт, розваги та від‑
починок

‑2 198,1 ‑496,1 120,3 ‑1 540,3 ‑2 608,4 18,67

Надання інших видів послуг 8,7 137,0 460,7 123,3 302,8 3 380,46

Усього 274 831,6 429 129,3 664 849,8 303 219,3 1 119 261,7 307,25

Джерело: складено авторами на основі [1]



156

// Фінанси, банківська справа та страхування //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 10 (66), 2022

економіки України, як тимчасове розміщування 
й організація харчування (26,5%), операції з не‑
рухомим майном (23,9%), оптова та роздрібна 
торгівля (19,3%) та інформація та телекомуні‑
кація (17,8%). Деякі види діяльності показали 
негативну рентабельність: освіта — (3,5%), на‑
дання інших видів послуг (–3,6%), мистецтво, 
спорт, розваги та відпочинок (–10%). Загалом 
спостерігається підвищення рівня рентабельно‑
сті підприємств різних галузей економіки у 2021 

році порівняно з 2019 роком (збільшення на 3%), 
що пов’язано зі збільшенням обсягу отриманого 
прибутку та зі зменшенням обсягу витрат підпри‑
ємств. Також, бачимо, що рентабельність у 2020 
році має від’ємне значення (–2,7%), що свідчить 
про падіння ефективності роботи, що пов’язано 
з пандемією.

Якщо говорити про функціонування підпри‑
ємств у 2022 році, то за місяць війни український 
бізнес втратив більше, ніж за два роки пандемії 

International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” 
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10 

International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” 
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10 

найбільшу частку у формуванні загального значення, хоча у 2020 році 

галузь була збитковою (-22 289,6 млн грн). 

Розглянемо чистий прибуток та збиток українських підприємств 

протягом 2019-2021 рр. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка чистого прибутку (збитку) підприємств за 2019-2021 роки 

Джерело: складено авторами на основі [1] 
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Таблиця 2
Рентабельність всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності  

за 2019–2021 роки, %

Вид економічної діяльності
Роки

2019 2020 2021

Сільське, лісове та рибне господарство ‑0,9 ‑1,6 6,9

Промисловість 6,6 ‑2,6 12,2

Будівництво 3,7 1,1 0,5

Оптова та роздрібна торгівля і ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 20,4 1,2 19,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 1,5 ‑6,2 1,4

Тимчасове розміщування й організація харчування 19,7 ‑19,3 26,5

Інформація та телекомунікації 18,6 8,2 17,8

Фінансова та страхова діяльність 11,5 12,2 9,4

Операції з нерухомим майном 37,3 ‑19,2 23,9

Професійна, наукова та технічна діяльність 14,4 ‑12,9 7,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 6,2 ‑0,4 10,1

Освіта ‑0,7 ‑12,9 ‑3,5

Охорона здоров’я та надання Соціальної допомоги 5,1 4,8 0,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5,2 ‑40,9 ‑10,0

Надання інших видів послуг 13,5 ‑0,4 ‑3,6

Усього 8,4 -2,7 11,4

Джерело: складено авторами на основі [1]
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та обсяг завданої шкоди оцінити важно, оскіль‑
ки бойові дії на території України тривають. На 
жаль, в доступі немає статистичної інформації 
щодо прибутковості (збитковості) підприємств за 
перше півріччя 2022 року.

Багато підприємств були змушені евакуюва‑
тися або припинити роботу. Навіть ті підприєм‑
ства, що розташовані в більш безпечних регіонах, 
призупиняють свою діяльність через проблеми 
з логістикою та нестачу сировини. Але, українці 
швидко адаптуються та за два місяці війни реє‑
страція нового бізнесу наблизилась до 50% від до‑
воєнного аналогічного періоду квітня 2021 року. 
Зокрема, адаптація до війни відбувалася швидше, 
ніж до пандемії — за два місяці війни було за‑
реєстровано на 29% більше нових бізнесів, ніж 
у відповідний період квітня 2020 року. Загалом 
у період з 24 лютого по 24 квітня 2022 року було 
зареєстровано 14 420 нових підприємців, 22% 
з яких мають статус прибутковості [4].

В червні Міністерство фінансів повідомило, що 
від початку війни близько 17% бізнесу в Україні 
призупинили свою діяльність, а до 30% — част‑
ково стратили активність порівняно з довоєнним 
станом. Вже наприкінці липня стало відомо, що 
692 підприємства були переміщені зі зони бойових 
дій в більш безпечні регіони, 477 з яких віднови‑
ли свою роботу [5].

В середині березня Верховна Рада ухвали‑
ла закон, що передбачає велику кількість змін, 
таких як: спрощена система оподаткування для 
великого бізнесу, скасування акцизів на пальне 
та зниження ПДВ, звільнення ФОПів від сплати 
ЄСВ тощо. Відповідно до цього закону, великий 
бізнес може скористатися спрощеною системою 
оподаткування та сплачувати єдиний податок. Лі‑
міт річного доходу підвищили з 10 млн. грн до 
10 млрд. грн, обмеження щодо кількості праців‑
ників зняли, та встановили податок 2% від обігу 
незалежно від виду діяльності замість 20% ПДВ. 
Для підприємців першої та другої груп сплата 
ЄСВ стала добровільною.

Держава підтримує підприємства, оскільки 
вони забезпечують надходження до бюджету, та 
втрата грошових потоків є недопустимою, оскіль‑
ки це послаблює здатність держави протистояти 
зовнішнім факторам. Наявність заборгованості, 
зокрема податкової, у підприємства стримує його 
розвиток. Розглянемо, як змінився податковий 
борг під час війни (табл. 3).

Наведені дані в табл. 3 свідчать про зростання 
обсягів загальної суми податкового боргу. Заборго‑
ваність у вересні 2022 року порівняно з 2021 роком 
зросла на 24,3% або на 25 555,6 млн. грн, що зв’яза‑
но із війною. Проте, темп зростання не такий вели‑
кий і вже з початку квітня борг почав зменшуватись.

Оскільки даних про прибуток (збиток) підпри‑
ємств за 2022 роки немає, розглянемо значення 
податкових надходжень до зведеного бюджету 
країни, а саме податок на прибуток підприємств 
та податок на додану вартість з вітчизняних това‑
рів, що частко буде демонструвати наявність фі‑
нансових результатів в суб’єктів господарювання.

Така динаміка свідчить, що підприємства про‑
довжують чесно та в повному обсязі сплачувати 
податки у цих складних умовах, наповнювати 
державний та місцеві бюджети. Надходження до 
зведеного бюджету за вісім місяців 2022 року ста‑
новили 1 283 822,8 млн. грн, 7,55% та 11,54% 
з якого становлять податок на прибуток підпри‑
ємств та ПДВ відповідно.

Сплата ПДВ за січень‑вересень становила 
148 173,9 млн. грн. Від податку на прибуток під‑
приємств надійшло 96 984,1 млн. грн.

З початком повномасштабної війни функціону‑
вання бізнесу потребує нестандартних рішень. Необ‑
хідно докласти максимум зусиль, щоб український 
бізнес під час дії воєнного стану працював. Тому 
підтримка роботи українського бізнесу та прибут‑
кових секторів економіки є важливим завданням 
для забезпечення економічної спроможності нашої 
країни під час воєнного стану. Чимало в цьому 
контексті вже зроблено, завдяки ініціативам Уря‑
ду та НБУ. Підприємства, що мають зараз статус 

Таблиця 3
Податковий борг, млн. грн

Станом на Відхилення 
(2022/2021, 
вересень), 

%01.01.2021 01.09.2021 01.12.2021 01.01.2022 01.04.2022 01.09.2022

Загальна сума податкового 
боргу (без врахування мит‑
них платежів)

103 967,9 105 327,9 111 791,3 105 726,7 133 132,4 130 883,5 24,3

Джерело: складено авторами на основі [6]
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прибутковості, сплачують податки, створюють нові 
робочі місця, кредитуються, придбають обладнан‑
ня, устаткування в лізинг тощо. Зокрема, дуже 
важливим є підтримка підприємств, що провадять 
інноваційну діяльність, оскільки вихід з кризи не‑
можливий без інновацій. З метою поліпшення не‑
гативного впливу кризи, спричиненої війною, варто 
звернути увагу на дієві засоби підтримки суб’єктів 
господарювання з боку держави, зокрема:
 – зменшити податкове навантаження на бізнес, 
запровадити нові інструменти його підтримки 
та удосконалити діючі;

 – залучити до роботи максимальну кількість пра‑
цездатного населення стимулюючи підприємства 
створювати нові робочі місця;

 – підтримувати експортно‑ орієнтований бізнес, за‑
для зростання валютних надходжень до України;

 – створення умов для розвитку експорту технологій 
інноваційної економіки;

 – забезпечити перехід до інноваційної економіки.

Висновки. Можемо стверджувати, що економі‑
ка України у 2020 році зазнала збитків та різкого 
впливу зовнішніх факторів. Але навіть через пев‑
не обмеження можливості розвитку підприємств, 
у 2021 році простежується позитивна тенденція 
до збільшення фінансових результатів до оподат‑
кування та прибутку підприємств. В поточному, 
2022 році, війна спричинила багато негативних 
впливів на українське підприємництво — велика 
кількість підприємств припинила свою діяльність 
або в процесі її відновлення. Проте, робота україн‑
ського бізнесу під час війни є особливо важливим 
джерелом наповнення держбюджету та створен‑
ня робочих місць, тому держава наразі як ніколи 
підтримує бізнес. Не зважаючи на складну еконо‑
мічну ситуацію в країні, Уряд надає допомогу під‑
приємствам. Звісно, повністю порахувати збитки 
країна зможе після закінчення війни, проте на 
сьогодні момент підприємства не заморозили свою 
діяльність й продовжують функціонувати.

Рис. 2. Сплачений податок на прибуток підприємств та ПДВ до зведеного бюджету, млн. грн

Джерело: cкладено авторами на основі [7]
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

STATE AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF THE MONEY AND CREDIT MARKET OF UKRAINE

Анотація. Стаття присвячена аналізу стану грошово- кредитного ринку України та перспективи його розвитку. Необ-
хідною умовою для забезпечення стабільного економічного розвитку України є забезпечення стабільності національної 
грошової одиниці. Охарактеризовано етапи становлення та сучасний стан банківського сектору України.

Проте, введення карантинних обмежень (COVID-19), призвело до стрімкого зниження економічної активності у світі 
та Україні. Прогнозовано, що після рецесії 2020 р. завдяки прийнятим монетарним та фіскальним заходам відновиться 
зростання економіки. Але порівняно з кризою 2007–2009 рр. вплив монетарних інструментів є обмежений. Виділено, 
що основним інструментом монетарної політики є програми кількісного пом’якшення. Виокремлено пріоритетні цілі 
грошово- кредитної політики, а саме головним залишається підтримка цінової стабільності в державі, сприяння фінансової 
стабільності (у тому числі й стабільності банківської системи). Зазначено, що цінова стабільність полягає у збереженні 
купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримання у середньостроковій перспективі низьких, стабільних 
темпів інфляції. Проаналізовано основні показники діяльності банків за останні п’ять років.

З початком війни у лютому 2022 року виокремлено, що банки з вітчизняним капіталом продовжують свою роботу без 
змін, а два банки з іноземним капіталом припинили свою діяльність (не мають банківську ліцензію). Наведено сукупні 
відомості по банківській системі України в цілому (сумарні показники по всіх українських комерційних банках, включаючи 
ті, що перебувають у державній власності). Проаналізовано динаміку змін сумарних пасивів українських комерційних 
банків. Виявлено, що для збільшення надійності українських банків в умовах кризи в Україні через несприятливі еконо-
мічні умови (пандемію) було здійснено збільшення пасиву банків. Це сприяло зростанню довіри на грошово- кредитному 
ринку на Україні.

Здійснено аналіз динаміки основних показників й інструментів грошово- кредитного ринку, основні проблеми його 
розвитку та подано шляхи їх вирішення. Виявлено тенденції його розвитку та політики й обґрунтувати пропозиції щодо 
вирішення проблем ефективності роботи грошово- кредитного ринку в Україні.

Ключові слова: банк, Національний банк України, грошово- кредитний ринок, грошово- кредитна політика.
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Summary. The article is devoted to the analysis of the state of the money market of Ukraine and the prospects for its devel-
opment. A necessary condition for ensuring the stable economic development of Ukraine is to ensure the stability of the national 
monetary unit. The stages of formation and the current state of the banking sector of Ukraine are characterized.

However, the introduction of quarantine restrictions (Covid-19) led to a sharp decline in economic activity in the world and 
in Ukraine. It is predicted that economic growth will resume after the 2020 recession thanks to the adopted monetary and fiscal 
measures. But compared to the crisis of 2007–2009, the influence of monetary instruments is limited. It was highlighted that 
quantitative easing programs are the main tool of monetary policy. The priority goals of the monetary policy have been singled 
out, namely, the main one remains the support of price stability in the state, the promotion of financial stability (including 
the stability of the banking system). It is noted that price stability consists in preserving the purchasing power of the national 
currency by maintaining low, stable inflation rates in the medium term. The main indicators of banks’ activity over the past five 
years have been analyzed.

Since the beginning of the war in February 2022, it has been singled out that banks with domestic capital continue their work 
without changes, and two banks with foreign capital have ceased their activities (do not have a banking license).

Aggregate information on the banking system of Ukraine as a whole is presented (total indicators for all Ukrainian commer-
cial banks, including those that are state- owned). The dynamics of changes in total liabilities of Ukrainian commercial banks 
are analyzed.

The analysis of the dynamics of the main indicators and tools of the money market, the main problems of its development, 
and ways of solving them are presented. The trends of its development and policy are identified and the proposals for solving 
the problems of the efficiency of the money market in Ukraine are substantiated.

Key words: bank, National Bank of Ukraine, monetary market, monetary policy.

Постановка проблеми. Нестача фінансових 
ресурсів гальмує розвиток української еко‑

номіки, обмежуючи можливості для розширення 
наявних суб’єктів підприємницької діяльності та 
впливає на зниження кредитного рейтингу краї‑
ни загалом. Тому, в зв’язку з вище наведеними 
причинами необхідно здійснити аналіз стану та 
перспектив розвитку грошово‑ кредитного ринку 
України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Функ ціонування грошово‑ кредитного ринку, 
його теоретичні та практичні особливості функці‑
онування досліджували вітчизняні та зарубіжні 
вчені: Б. П. Адамик, В. Д. Базилевич, Л. О. Ба‑
ластрик, А. П. Данилевич та інші [2, с. 99]. До‑
слідженням теоретичних та практичних питань 
організації системи грошово‑ кредитної політики 
НБУ, пошуку найбільш оптимальних та ефектив‑
них рішень в системі управління банками займа‑
лися багато вітчизняних і зарубіжних вчених: 
А. Гальчинський, Е. Долан, К. Кемпбелл, В. Лит‑
вицький та ін. [10].

Метою статті є проаналізувати етапи ста‑
новлення та сучасний стан розвитку грошово‑ 
кредитного ринку України. Виявити тенденції 
його розвитку та політики й обґрунтувати пропо‑
зиції щодо вирішення проблем ефективності робо‑
ти грошово‑ кредитного ринку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Важливим склад‑
ником фінансової політики є грошово‑ кредитна 
політика України. Від її ефективності залежить 

й ефективне функціонування економіки, розвиток 
фінансового ринку нашої країни, забезпечення 
умов для її стабільного економічного зростання. 
Для цього грошово‑ економічна політика повинна 
орієнтуватися на умови України.

Для забезпечення стабільного економічного 
розвитку України необхідною умовою є забезпе‑
чення стабільності національної грошової одиниці. 
Що згідно Конституції нашої країни і є основною 
метою грошово‑ кредитної політики [1]. В свою 
чергу, економічні відносини, які складаються на 
грошово‑ кредитному ринку, повинні регулюватися 
законодавчо. Нормативне регулювання грошово‑ 
кредитного ринку України зображено на рис. 1.

Проаналізуємо етапи розвитку системи гро‑
шово‑ кредитного регулювання.

Підготовчий етап відбувся в період 1991–1992 
років. В цей період в Україні ще застосовували‑
ся командно‑ адміністративні методи управлін‑
ня. Тому її можливості в керуванні грошово‑ 
кредитною системою були досить обмежені [3].

Наступний період з 1992 по 1994 рр. (перший 
етап) характеризується також складними перехід‑
ними процесами в економічній системі нашої кра‑
їни. Які були обумовлені не сформованістю інсти‑
туційної основи грошово‑ кредитного регулювання 
та банківської системи. А Національний банк 
України не мав упорядкованої системи. В цей пе‑
ріод основною метою грошово‑ кредитної політики 
було стимулювання економічного зростання та по‑
долання інфляції [4].
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Під час другого етапу (1995–1999 рр.) страте‑
гічною метою розвитку грошово‑ кредитної сфери 
України було подолання гіперінфляції (для змен‑
шення темпу економічного спаду та знецінення 
національної валюти). В цей період проведено 
грошову реформу і введено свою власну постій‑
ну валюту — гривню. Саме тому, головним номі‑
нальним орієнтиром був валютний курс. Україна 
обрала режим валютних коридорів, які постійно 
переглядалися (якщо НБУ не був спроможним їх 
утримати) [3].

В 2000 р. розпочався третій етап грошово‑ 
кредитної політики та тривав до 2008 р. НБУ 
в цей період ставив наступні завдання та пріо‑
ритети у сфері грошово‑ кредитної політики: пе‑
рехід до режиму прямого таргетування інфляції; 
підтримка економічного зростання та стабільності 
валютного курсу; перехід до повної конвертовано‑
сті національної валюти. В цей період українська 
економіка перейшла у фазу зростання, а основою 
для цього стала лібералізація монетарної політики 
Національного банку [6].

У вересні 2008 р. розпочався сучасний етап 
розвитку грошово‑ кредитної політики — четвер‑
тий період, який характеризується проявом на‑
слідків попередніх помилок у сфері регулювання 
грошово‑ кредитних відносин [3]. У 2014 р. відбув‑
ся перехід до гнучкого курсоутворення, монетар‑
ного таргетування та фіскального домінування. 
Вже у 2015–2016 рр. спостерігався перехід від мо‑
нетарного до інфляційного таргетування (характе‑
ризується використанням плаваючого валютного 
курсу та перехід до активної процентної політи‑
ки), який активно продовжувався використовува‑
тися у 2017 р. [1].

Введення карантинних обмежень з метою запо‑
бігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID‑19, призвело до стрімкого зниження еконо‑
мічної активності у світі та Україні (найстрімкіші 
за останні більше ніж 10 років). Очікувалося, що 
після рецесії 2020 р. завдяки прийнятим монетар‑
ним та фіскальним заходам відновиться зростання 
економіки. Але порівняно з кризою 2007–2009 рр. 
вплив монетарних інструментів є обмежений. Ос‑
новним інструментом монетарної політики є про‑
грами кількісного пом’якшення. Пріоритетними 
цілями грошово‑ кредитної політики залишається 
підтримка цінової стабільності в державі, сприян‑
ня фінансової стабільності (у тому числі й стабіль‑
ності банківської системи). Цінова стабільність 
полягає у збереженні купівельної спроможності 
національної валюти шляхом підтримання у се‑
редньостроковій перспективі низьких, стабільних 
темпів інфляції [8].

Здійснимо аналіз основних показників діяль‑
ності банків протягом 2018–2022 років.

Кількість комерційних банків України, у тому 
числі з іноземним капіталом наведено в табл. 1 
[6].

Аналіз даних табл. 1 свідчить, що протягом 
останніх років (2018–2022 рр.) відбувається змен‑
шення кількості банків, які мають банківську лі‑
цензію (на 11 менше порівняно з початком проа‑
налізованого періоду). Найбільш було зменшено їх 
кількість на початку звітного періоду у 2018–2019 
рр., а протягом наступних років (2019–2022 рр.) 
зменшення коливалось. Кількість банків з інозем‑
ним капіталом протягом 2018–2020 рр. незначно 
зменшувалась, але на кінець аналітичного пе‑
ріоду (2021–2022 рр.) вони працювали без змін. 

Рис. 1. Схема правового регулювання грошово‑ кредитного ринку України

Джерело: сформовано авторами на основі [2]
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Кількість банків з 100% іноземним капіталом на 
початку звітного періоду зросла (2018–2019 рр.) 
і протягом 2019 р. та першої половини 2022 р. 
вони стабільно працювали на грошово‑ кредитному 
ринку України.

З початком війни у лютому 2022 року кіль‑
кість комерційних банків з іноземним капіталом 
незначно зменшилась (2 банки припинили свою 
діяльність на території.

Банки з вітчизняним капіталом продовжують 
свою роботу без змін, а два банки з іноземним 
капіталом припинили свою діяльність (не мають 
банківську ліцензію). Причиною цього є те, що 
Національний банк ухвалив рішення відклика‑
ти банківську ліцензію та ліквідувати банки, що 
перебувають під контролем Російської Федерації. 
Тому, НБУ вирішив ліквідувати два державні ро‑

сійській банки: Сбербанк (який на 100% нале‑
жить ПАТ «Сбєрбанк Росії») та Промінвестбанк 
(який на 99,77% належить Державній корпорації 
розвитку «ВЕБ.РФ»). Право приймати рішення 
про ліквідацію цих банків правлінню Нацбанку 
надає постанова від 24 лютого 2022 року № 19 
«Про особливості припинення діяльності банків 
в умовах воєнного стану».

Нижче наведено сукупні відомості по банків‑
ській системі України в цілому (сумарні показ‑
ники по всіх українських комерційних банках, 
включаючи ті, що перебувають у державній влас‑
ності).

Згідно наведених відомостей по банківській 
системі України можна зробити висновки: протя‑
гом звітного періоду спостерігається збільшення 
використання активів банків на 717 570 млн. грн. 

Таблиця 1
Аналіз кількості комерційних банків України протягом 2018–2022 років

Назва показника
на 

1.01. 
2018

на 
1.01. 
2019

на 
1.01. 
2020

на 
1.01. 
2021

на 
1.01. 
2022

Відхилення (+,-) звітного 
періоду до

2018–
2019

2019–
2020

2020–
2021

2021–
2022

Кількість банків, які мають банків‑
ську ліцензію

82 77 75 74 71 ‑5 ‑2 ‑1 ‑3

З них: з іноземним капіталом 38 37 35 33 33 ‑1 ‑2 ‑2 0

У тому числі з 100% іноземним ка‑
піталом

18 23 23 23 23 5 0 0 0

Джерело: сформовано авторами на основі [6]

Таблиця 3
Сумарні активи українських комерційних банків за 2018–2022 рр. (млн. грн)

Активи 
(усього)

Надані 
кредити

Кредити суб’єктам 
господарювання

Кредити фізич-
ним особам

Резерви за активними 
операціями банків

на 1.01.2018 р. 1336358 1042798 870302 170938 516985

на 1.01.2019 р. 1360764 1118618 919054 196634 555871

на 1.01.2020 р. 1494460 1033539 822020 206761 492069

на 1.01.2021 р. 1822814 963664 752503 199556 375459

на 1.01.2022 р. 2053928 1065347 795513 242633 278774

Джерело: сформовано авторами на основі [6]

Таблиця 2
Кількість комерційних банків в Україні в 2022 році

Кількість діючих банків З них з іноземним капіталом
У тому числі з 100% 
іноземним капіталом

на 1.01.2022 71 33 23

на 1.02.2022 71 33 23

на 1.03.2022 69 31 22

на 1.04.2022 69 31 22

Джерело: сформовано авторами на основі [6]
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(34, 94%) та зменшення резервів за активними 
операціями банків на 238 211 млн. грн. (46,08%). 
Надані кредити збільшилися на кінець звітного 
періоду на 22 549 млн. грн. (2,12%). З них: кре‑
дити суб’єктам господарювання зменшення на 
74 789 млн. грн. (8,59%) та кредити фізичним осо‑
бам — збільшення на 71 695 млн. грн. (29,55%).

На сьогоднішній день в умовах дефіциту фі‑
нансових ресурсів особливої уваги набуває фор‑
мування банківських пасивів, їх оптимізація та 
управління ними.

Розглянемо динаміку складу пасивів банків 
України. Сумарні пасиви українських комерцій‑
них банків представлені у таблиці 4.

Аналіз даних табл. 4 показав наступне: паси‑
ви українських комерційних банків зросли на 
717 570 млн.. грн. (34,94%); прослідковується ко‑
ливання статутного капіталу: зменшення з 2018 р. 
по 2019р. на 29 845 млн. грн. (6,03%) та збільшен‑
ня з 2019 по 2022 рр. на 16 003 млн. грн. (3,32%); 
зростання зобов’язань банків на 625 489 млн. грн. 
(34,78%); за 2018–2022 рр. зросли кошти суб’єктів 
господарювання на 354 507 млн. грн. (46,74%) та 
кошти фізичних осіб на 248 457 млн. грн. (34,18%).

Тобто, для збільшення надійності українських 
банків в умовах кризи в Україні через несприят‑
ливі економічні умови (пандемію) було здійснено 
збільшення пасиву банків. Це сприяло зростанню 
довіри на грошово‑ кредитному ринку на Україні 
(про це свідчить зростання коштів суб’єктів го‑
сподарювання та коштів фізичних осіб на кінець 
звітного періоду (2018–2022 рр.). Додаткові довід‑

кові показники по банківській системі України за 
2018–2022 рр. наведено в табл. 5.

Покращення рентабельності активів та капіта‑
лу українських банків на кінець звітного періоду 
(2018–2022 рр.) свідчить про ефективних рішень 
в системі управління банками протягом в цей пе‑
ріод.

Повномасштабна війна Росії проти України 
призвела до глибокої кризи, що безумовно мати‑
ме негативні наслідки для фінансового сектору. 
Проте банківська система успішно протистоїть ви‑
кликам війни: банки працюють безперебійно, збе‑
рігають ліквідність та продовжують кредитувати.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
В умовах трансформації ринкової економіки сут‑
тєвим є застосування такого інструменту грошово‑ 
кредитного регулювання, як норма обов’язкових ре‑
зервів, що дає можливість гарантувати стабільність 
діяльності комерційних банків на основі забезпе‑
чення їхньої ліквідності. Інтервенції на валютному 
ринку є допоміжним інструментом Національно‑
го банку для накопичення міжнародних резервів, 
згладження надмірного коливання обмінного кур‑
су. Належний рівень прозорості грошово‑ кредитної 
політики Національного банку України має забез‑
печити основне підґрунтя її ефективності щодо 
досягнення цінової стабільності — високу довіру 
суспільства та відповідність ринкових очікувань 
загальному сектору грошово‑ кредитної політики.

Є ще два фактори стабільності української бан‑
ківської системи, які, утім, перебувають поза нею: 
чимало важить міжнародна фінансова підтримка 

Таблиця 5
Додаткові довідкові показники по банківській системі України

1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020 1.01.2021 1.01.2022

Рентабельність акти‑
вів

‑1,94% ‑2.10 1,65% ‑0.01 4,35% ‑0.37 2,54% ‑0.39 4,09% +0,28

Рентабельність капі‑
талу

‑15,96% ‑17.27 10,73% ‑3.59 34,18% ‑3.19 19,97% ‑2.95 35,15% +2.25

Джерело: сформовано авторами на основі [6]

Таблиця 4
Сумарні пасиви українських комерційних банків за 2018–2022 рр. (млн. грн)

Пасиви (усьо-
го)

Статутний 
капітал

Зобов’язання 
банків

Кошти суб’єк-
тів господарю-

вання

Кошти фізичних
осіб

на 1.01.2018 р. 1336358 495377 1172761 403927 478565

на 1.01.2019 р. 1360764 465532 1205114 406166 508869

на 1.01.2020 р. 1494460 470712 1293606 498156 552592

на 1.01.2021 р. 1822814 479932 1612174 646491 682029

на 1.01.2022 р. 2053928 481535 1798250 758434 727022

Джерело: сформовано авторами на основі [6]
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України під час війни, яка в свою чергу заспоко‑
ює суб’єктів економічної діяльності як в Україні, 
так і за кордоном та довіра українців у свою дер‑
жаву та в свої банки.

Перспективою для подальших досліджень є 
дослідження заходів для підтримки стабільної ді‑
яльності банківської системи під час війни.
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ЕКОНОМІЧНИЙ БАЛАНС ВІДНОСНО ФІНАНСІВ,  
МЕНЕДЖМЕНТУ І АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

ECONOMIC BALANCE IS IN RELATION TO FINANCES,  
MANAGEMENT AND ADAPTATION OF ENTERPRISE

Анотація. У науковій публікації розглянуто актуальний аспект стосовно наукової і методико- прикладної сторони 
фінансово- економічної діяльності підприємства (і в принципі будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності) відносно 
такого явища як економічний баланс.

Відмічено, що категорія «економічний баланс» практично не використовується в науковій сфері й господарській 
діяльності підприємств різних галузей економіки у відповідності з її науково прикладним змістом.

Оцінювання фінансово- економічного стану підприємства, процес його адаптації і в цілому вся система управління 
підприємством (менеджмент підприємства) відбуваються поза дослідження стану і динаміки економічного балансу.

У роботі дано визначення категорії «економічний баланс» і вказано на необхідності розглядати, формувати і оціню-
вати економічний баланс не тільки в цілому по підприємству, а і в різних його сферах. Зазначено, що економічний баланс 
потрібно класифікувати за ознакою часу на два вида: діючий (реальний) економічний баланс і можливий (перспективний) 
економічний баланс і при цьому розкрити їх сутність.
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У роботі доведено, що економічний баланс для будь-якого певного періоду розвитку суб’єкта господарювання має 
свої певні межі, а саме верхню і нижню межу (при цьому особливої уваги потребує нижня межа економічного балансу 
підприємства).

Запропоновано в практичній діяльності підприємства використовувати шкалу рівня економічного балансу.
Обґрунтовано, що динамічна властивість економічного балансу (зміна його рівня в часі) є основою появи й існування 

такого явища і терміна як економічне балансування. Економічне балансування «оживляє» економічний баланс і показує 
як в практичній діяльності підприємства реалізується економічний баланс. Економічне балансування відображає процес 
ефективності фінансово- економічної діяльності підприємства.

Доведено, що економічний баланс і економічне балансування виступають важливим інструментом процесу адаптації 
підприємства і в цілому загального менеджменту на ньому.

Ключові слова: фінансово- економічна діяльність, підприємство, економічний баланс, менеджмент, адаптація.

Summary. In a scientific publication an actual aspect is considered in relation to the scientific, methodical, applied side of 
financial and economic activity of enterprise in relation to such phenomenon as economic balance.

It is marked, that category «economic balance» practically is not used in a scientific sphere and economic activity of enter-
prises of different industries of economy in accordance with her scientifically applied maintenance.

The evaluation of the financial and economic state of enterprise, process of his adaptation and on the whole all control 
system by an enterprise (management of enterprise), take place for research of the state and dynamics of economic balance.

Determination of category is in process given «economic balance» and it is indicated on a necessity to examine, to form and 
estimate economic balance not only on the whole on an enterprise but also in his different spheres. It is marked that economic 
balance needs to be classified on the sign of time on operating (real) economic balance and possible (perspective) economic 
balance and here to expose their essence.

It is in process well proven that economic balance for any certain period of development of subject of ménage has his certain 
limits, namely overhead and lower (thus the special attention is needed by the lower limit of economic balance sheet).

It is suggested in practical activity of enterprise to use the scale of level of economic balance.
Reasonably, that dynamic property of economic balance (there is time history of his level) is basis of appearance and ex-

istence of such phenomenon and term as an economic balancing. The economic balancing «revives» economic balance and 
shows as economic balance will be realized in practical activity of enterprise. The economic balancing represents the process of 
efficiency of financial and economic activity of enterprise.

It is well proven that economic balance and economic balancing come forward as an important instrument of process of 
adaptation of enterprise and on the whole general management on him.

Key words: financial activity, enterprise, economic balance, management, economic activity, adaptation.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Ринкова економіка розвивається на основі 

економічних законів. Одним із ключових об’єк‑
тивних економічних законів ринкової економіки 
є закон економічного балансу. Суть проблеми по‑
лягає в тому, що він не знайшов свого належного 
дослідження, особливо в практичній площині.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана‑
ліз наукових досліджень і публікацій в сфері 
фінансів і економіки показав, що питання еко‑
номічного балансу, як важливої категорії за її 
сутністю та підходами щодо оцінювання відносно 
фінансово‑ економічної діяльності підприємства, 
в необхідному обсязі і за необхідної глибини не 
розглядалось [1–5].

Саме така обставина визначила мету даної ро‑
боти [6; 7; 8].

Формулювання цілей статті. Мета даної ро‑
боти зробити спробу розкрити значимість і сут‑

ність категорії «економічний баланс» в діяльно‑
сті підприємства: теоретичний і практичний його 
аспекти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В економіці панує економічний баланс. Він у всьо‑
му: на всіх рівнях і у всіх сферах господарювання. 
Це навіть не потребує ні яких доказів, настільки 
це очевидно і аксіоматично.

Разом з тим об’єктивність і важливість еконо‑
мічного балансу в системі ефективного фінансово‑ 
економічного розвитку будь‑якого суб’єкта го‑
сподарювання не призвели до необхідного рівня 
дослідження і оцінки даної категорії.

Економічна наука, наука управління (наука 
менеджменту), що представлені різним спектром 
навчальної, навчально‑ методичної та наукової лі‑
тератури, не розкривають предметно, комплексно 
і з відповідною глибиною безпосередньо сутність, 
методологію аналізу і оцінки, форми прояви і ос‑
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нови управління тощо таким виключно важливим 
явищем економіки як економічний баланс.

У даній роботі зроблено спробу розкрити окре‑
мі аспекти даної економічної проблеми для науки 
і практики.

Втрата підприємством економічного балансу 
призводить до значних негативних наслідків, 
а в критичних умовах і до банкрутства.

На наш погляд, економічний баланс підприєм‑
ства, в загальному його трактуванні, — це об’єк‑
тивна економічна категорія, яка характеризує 
такий фінансово‑ економічний стан підприємства, 
при якому забезпечується його функціонування 
і розвиток під впливом постійно діючих чинників 
зовнішнього і внутрішнього середовища.

Економічний баланс будь‑якого структурного 
підрозділу підприємства відрізняється від еко‑
номічного балансу підприємства в цілому. Така 
відмінність визначається специфікою кожного 
структурного підрозділу підприємства і головне 
тим, що вони не мають самостійного виходу на 
зовнішній ринок і діють суто в межах стратегій 
і тактики загального розвитку підприємства.

Принциповим є те, що сукупність економічних 
балансів структурних підрозділів, у їх взаємодії, 
формують в інтегрованому виді загальний еконо‑
мічний баланс підприємства.

Зрозуміло, що дослідження економічного ба‑
лансу на рівні структурного підрозділу є важли‑

вою частиною загальної проблеми ефективного 
розвитку підприємства.

Економічний баланс можна класифікувати 
за ознакою часу на два вида: діючий (реальний) 
і можливий (перспективний).

Діючий економічний баланс вказує на те, що 
певне підприємство в діючих умовах господарю‑
вання знаходиться в певній точці свого фінансово‑ 
економічного розвитку і має межі виходячи із іс‑
нуючої (реальної) ресурсної бази.

Економічний баланс починається з фінансів, 
точніше з процесу планування і залучення фінан‑
сових ресурсів на підприємстві до ефективного 
використання всіх активів підприємства.

Можливий економічний баланс характеризує 
можливий діапазон рівнів економічного балансу 
в залежності від можливих змін в ресурсній базі 
підприємства і рівня її використання (тобто пер‑
спектив фінансово‑ економічного розвитку).

Вихід підприємства за межі діапазону еконо‑
мічного балансу (це стосується мінімального рів‑
ня економічного балансу) характеризує поняття 
і процес дисбалансу (економічного дисбалансу).

«Глибина» і час економічного дисбалансу ви‑
значають фінансовий стан і фінансово‑ економічні 
наслідки для підприємства (рис. 1).

Представлене в роботі визначення категорії 
«економічний баланс підприємства», що базуєть‑
ся на закономірностях ринкової економіки і умо‑

Рис. 1. Загальний зміст та наслідки наявності балансу і дисбалансу  

у фінансово‑ економічній діяльності підприємства
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вах розвитку суб’єктів господарювання, вказує на 
те, що фінансово‑ економічний стан підприємства 
є змінною величиною. А різні рівні фінансово‑ 
економічного стану підприємства будуть мати 
різні рівні економічного балансу.

А це дозволяє зробити важливий висновок 
і визначити наукове положення стосовно того, що 
економічний баланс для будь‑якого певного пе‑
ріоду розвитку підприємства має свої певні межі, 
а саме верхню і нижню межу відносно рівня еко‑
номічного балансу.

Як варіант, можна запропонувати таку шкалу 
рівнів економічного балансу підприємства:

1. Потенційний рівень. Це — верхня межа еко‑
номічного баланса, тобто це потенційний (макси‑
мальний) рівень фінансово‑ економічного стану 
підприємства для існуючої ресурсної бази.

2. Високий рівень економічного стану підпри‑
ємства.

3. Середній рівень економічного стану підпри‑
ємства.

4. Низький рівень економічного стану підпри‑
ємства.

5. Критично низький (мінімальний) рівень еко‑
номічного стану підприємства — це нижня межа 
економічного балансу для існуючої ресурсної бази 
підприємства.

Економічний баланс є категорією, що характе‑
ризується дуальністю. Для певного моменту часу 
економічний баланс виступає статичною вели‑
чиною, а з позиції розвитку для певного періоду 
часу — динамічною величиною.

Динамічність економічного балансу є основою 
появи й існування такого терміну як «балансуван‑
ня» («економічне балансування»).

Сукупність чинників позитивного і негативного 
характеру, що виникають в процесі функціонуван‑
ня підприємства, і визначають рівень економічно‑
го балансу і його зміну з плином часу.

Зміна рівня економічного балансу у визначе‑
них межах (від максимального до мінімального 
рівня економічного балансу) характеризує понят‑
тя і практичний процес економічного балансуван‑
ня на підприємстві.

Позитивним явищем є зростання рівня еконо‑
мічного балансу, і навпаки — його зниження є 
негативним явищем для підприємства.

Тому дуже важливо процес балансування трима‑
ти під контролем і вміти раціонально та організова‑
но управляти ним на підприємстві. А це потребує 
певної методики оцінювання економічного балансу.

Оцінка економічного балансу в цілому по під‑
приємству має свою систему показників і крите‑

ріїв. Таку систему принципово можна поділити на 
дві групи показників і критеріїв:
 – перша група — це узагальнюючі показники і 
критерії;

 – друга група — це локальні показники і критерії.
Узагальнюючі показники і критерії оцінки 

економічного балансу є визначальними при вста‑
новлені наявності і рівня економічного балансу 
в цілому по підприємству.

Узагальнюючі показники і критерії дозволя‑
ють оцінити і динамічний аспект проблеми, а саме 
показати як в цілому балансує економіка підпри‑
ємства, виявити зміни в цьому процесі, проа‑
налізувати причини і на цих засадах розробити 
сукупність заходів (технічних, організаційних, 
інноваційних, управлінських, фінансових, еконо‑
мічних тощо) на основі яких здійснювати пози‑
тивний процес економічного балансування і тим 
самим забезпечити підвищення верхньої межі еко‑
номічного балансу підприємства (а значить і рі‑
вень фінансово‑ економічного стану підприємства).

Локальні і часткові показники і критерії до‑
повнюють і поглиблюють оцінку економічного ба‑
лансу підприємства за різними аспектами, розкри‑
ваючи всі складові даного фінансово‑ економічного 
явища, забезпечуючи раціональну його дезагрега‑
цію та відповідну аналітику.

На рис. 2 і 3 наведено умовний варіант графіч‑
ного представлення економічного балансу підпри‑
ємства, процесу балансування і динаміки зміни 
меж економічного балансу підприємства в процесі 
його фінансово‑ економічного розвитку.

Рис. 2 показує наочно логіку формування під‑
ходів щодо визначення сутності і методів оцінки 
економічного балансу підприємства. Важливо від‑
значити, що процес балансування відбувається 
тільки в межах між Пот.р. і Мін.р.

В якості узагальнюючого показника оцінки 
економічного балансу підприємства можна пред‑
ставити такі його варіанти: інтегральний показ‑
ник фінансово‑ економічного стану підприємства, 
показник конкурентності підприємства, інтеграль‑
ний показник фінансової стійкості підприємства, 
інтегральний показник ефективності підприєм‑
ства, інтегральний показник ліквідності та пла‑
тоспроможності підприємства тощо.

Наприклад, по показнику конкурентності під‑
приємства межами економічного балансу підпри‑
ємства (верхньою і нижньою точкою економічного 
балансу підприємства) виступають при існуючих 
ресурсах підприємства і умовах господарювання 
потенційний рівень конкурентності підприємства 
(верхня точка) і рівень неконкурентоздатності під‑
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Рів. ЕБП — рівень економічного балансу підприємства (ЕБП); Пот.р. — потенційний рівень ЕБП; 

Мін.р. — мінімальний рівень ЕБП.

Рис. 2. Умовний варіант графічного представлення економічного балансу підприємства  

і процесу економічного балансування
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Рис. 3. Умовний варіант графічного представлення зміни меж економічного балансування  

в процесі розвитку та інновації підприємства
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приємства (нижня точка). Такі межі економічного 
балансу підприємства визначено на основі викори‑
стання класифікації і термінології конкурентного 
розвитку підприємства [9], яка включає чотири 
рівня: конкурентопереможність, конкурентоспро‑
можність, конкурентовідсталість, конкурентоне‑
здатність.

Конкурентність підприємства відображається 
системно в наступних видах:
1) конкурентопереможність (тобто за рівнем конку‑

рентності підприємства такого виду є лідерами 
в своїй галузі і максимально наближаються до 
свого потенційного рівня конкурентності);

2) конкурентоспроможність (тобто за рівнем кон‑
куренції підприємства такого виду знаходяться 
нижче ніж підприємства лідери галузі, але та‑
кого рівня конкуренції достатньо, щоб почувати 
себе в ринковому середовищі в певних межах 
безпеки. Конкурентоспроможні підприємства 
складають основу масу (ядро) підприємств в да‑
ній галузі економіки);

3) конкурентовідсталість (тобто за рівнем конку‑
ренції підприємства такого виду є відсталими 
і знаходяться в небезпечній зоні свого розвитку; 
отриманих фінансових результатів і можли‑
востей фінансування із зовні недостатньо для 
переходу в групу конкурентоспроможних під‑
приємств);

4) конкурентонездатність (тобто за рівнем конку‑
ренції підприємства такого виду нездатні кон‑
курувати і функціонувати; у них вичерпані всі 
можливості до розвитку і тому вони переходять 
в стадію банкрутства).
Рис. 3 показує логіку зміни економічного ба‑

лансу в часі в залежності від зміни фінансово‑ 
економічного стану підприємства.

Чому економічний баланс такий важливий для 
підприємств? Тому що серед об’єктивних еконо‑
мічних законів існує і діє закон економічного ба‑
лансу, а його ігнорувати неможливо. Ігнорування, 
нерозуміння або невміння усвідомити і реалізува‑
ти (через певні механізми, форми і методи госпо‑

Рис. 4. Зв’язок менеджменту, стратегії, адаптації й економічного балансу підприємства
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зміни у зовнішньому середовищі); 2) від рівня і масштабів дії внутрішніх 

чинників в діяльності підприємства, і в першу чергу, від бажання, 

можливості, рішення і дії власників і менеджменту підприємства. Це 

суб’єктивна складова процесу адаптації підприємства. 

Зв'язок менеджменту, адаптації і економічного балансу підприємства 

представлено на рис. 4. 
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дарювання) сутність і дію об’єктивних економіч‑
них законів призводить для будь‑якого суб’єкта 
господарювання до вельми негативних наслідків.

Закон економічного балансу походить і має 
своїм коренем всеузагальнюючий закон балансу.

Одним із важливіших для людства проявів 
всеузагальнюючого закону балансу є баланс спів‑
відношення між економічною ефективністю і со‑
ціальною справедливістю. Такий баланс поєднує 
дві ключові речі суспільного розвитку, дві основні 
сфери життєдіяльності людини: соціальну і еко‑
номічну. Вся історія людства — це пошук балансу 
між економічною і соціальною сферами діяльності 
суспільства.

Разом з тим недостатньо ефективний поступо‑
вий розвиток суспільств, проблеми у використані 
планетарних ресурсів, недосконалість світових 
суспільно‑ соціальних відносин тощо призводять 
до ще складнішого і проблемного прояву всеуза‑
гальнюючого закону балансу у вигляді співвідно‑
шення трьох складових існування людства, тобто 
до проблеми сумісного балансу економічної, соці‑
альної та екологічної сфер.

Таким чином економічний баланс як прояв все‑
узагальнюючого закону балансу діє на всіх рівнях 
господарювання і має бути дослідженим як сам 
по собі, так і у єдності з іншими економічними 
законами, наприклад економічним законом адап‑
тації. На рівні підприємства ми бачимо їх зв’язок 
наступним чином.

Будь‑яке підприємство функціонує в ринково‑
му середовищі, а це означає, що на підприємство 
постійно впливає сукупність різних за силою і на‑
прямом дії чинників, реакція на яких і визначає 
стан і рівень конкурентності підприємства.

Швидкість і ґрунтовність реакції підприємства 
на зовнішнє середовище є умовою його фінансово‑ 

економічної безпеки і отримання певних конку‑
рентних переваг. Цей процес в економічній науці 
і практиці має назву адаптація. Значимість адап‑
тації полягає в тому, що об’єктивно існує і супро‑
воджує підприємство весь період його життєво‑
го циклу, а в кращому випадку і весь період до 
утворення підприємства (від ідеї щодо створення 
підприємства до першої господарської операції).

Рівень і масштаби адаптації залежать від: 
1) рівня і масштабу дії зовнішніх чинників на 
підприємство. (це об’єктивна складова процесу 
адаптації підприємства, бо вона змушує топ‑ме‑
неджмент реагувати на зміни у зовнішньому се‑
редовищі); 2) від рівня і масштабів дії внутрішніх 
чинників в діяльності підприємства, і в першу 
чергу, від бажання, можливості, рішення і дії 
власників і менеджменту підприємства. Це суб’єк‑
тивна складова процесу адаптації підприємства.

Зв’язок менеджменту, адаптації і економічного 
балансу підприємства представлено на рис. 4.

Якість, масштаби і цілі адаптації у єдності 
з менеджментом визначають рівень економічного 
балансу підприємства (за вибраним показником 
його оцінки).

Висновки та перспективи. Таким чином, пред‑
ставлене дослідження розвиває теорію економіч‑
ної рівноваги в аспекті: теоретичного і приклад‑
ного розкриття сутності економічного балансу, 
визначення зв’язку рівня і динаміки фінансово‑ 
економічного розвитку підприємства з таким яви‑
щем, як економічний баланс, акцентування уваги 
менеджменту на сумісності процесів балансування 
та адаптації.

У подальшому важливо предметно дослідити 
зв’язок фінансового і економічного стану підпри‑
ємства з рівнем і динамікою економічного ба‑
лансу.
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