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РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
 
 

Балахонова О.В., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри бізнесу і права,  
Вінницький інститут Університету «Україна»  
Коваль А.Д., магістрант 2-го року підготовки,  
спеціальність «Менеджмент»,  
Вінницький інститут Університету «Україна» 

   
СКЛАД ТА СТРУКТУРА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
COMPOSITION AND STRUCTURE OF LABOR RESOURCES AT THE 

ENTERPRISE 
 
Анотація. Досліджено, що формування трудових ресурсів, як соціально-економічний 

процес, забезпечує розподіл, обмін та використання кількісних та якісних характеристик 
трудових ресурсів на підприємстві. Трудові ресурси підприємства являються чисельністю 
працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, які перебувають у списковому складі, і 
мають фізичні та інтелектуальні здібності, професійні знання та навички для роботи на 
підприємствах, що здійснюють виробничу або торгівельну діяльність. Досліджено функції, 
що виконують працівники підприємств у процесі виконання своєї діяльності. Відмічено, що 
кількісними показниками, які характеризують склад та структуру трудових ресурсів 
являються списковий склад, явочна і середньооблікова чисельність працівників. Наведено 
склад та структуру трудових ресурсів підприємства відповідно професійно-кваліфікованих 
груп. 

Ключові слова: трудові ресурси, склад трудових ресурсів, структура трудових 
ресурсів, кадровий потенціал. 

 
Abstract. It is investigated that the formation of labor resources, as a socio-economic 

process, provides the distribution, exchange and use of quantitative and qualitative characteristics of 
labor resources in the enterprise. The labor resources of the enterprise are the number of employees 
of different professional qualification groups who are on the list, and have physical and intellectual 
abilities, professional knowledge and skills to work in enterprises engaged in production or trade 
activities. The functions performed by employees of enterprises in the process of performing their 
activities are studied. It is noted that the quantitative indicators that characterize the composition 
and structure of labor resources are the list composition, attendance and average number of 
employees. The composition and structure of labor resources of the enterprise according to 
professionally qualified groups are given. 

Keywords:  labor resources, composition of labor resources, structure of labor resources, 
human resources. 

 
Постановка проблеми. Трудові ресурси являються одним із основних факторів 

формування національного доходу країни. Кількісно трудові ресурси визначають 
пропозицію ринку праці, та використання яких забезпечує виробництво продукції та надання 
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послуг, задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства. Демографічні та 
економічні проблеми, що загострюються, призводять до кількісного та якісного погіршення 
трудового потенціалу населення. Скорочення чисельності трудових ресурсів, диспропорції в 
їх структурі, низька кваліфікація та несприятливі соціально-економічні умови позначаються 
на зниженні виробництва продукції та задоволенні потреб населення у продукції та послугах. 
Формування трудових ресурсів, як соціально-економічний процес, забезпечує розподіл, 
обмін та використання кількісних та якісних характеристик трудових ресурсів на 
підприємстві. Недостатній рівень трудового потенціалу та специфічні умови його 
формування зумовлюють необхідність переоцінки ситуації, що склалася з метою підвищення 
ефективності використання трудових ресурсів.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню сутності трудових ресурсів, їх 
складу та структури присвячені праці багатьох видатних вчених та економістів. Теоретичні 
дослідження складу та структури трудових ресурсів відображені у працях: Ф. Кене, 
Дж. Ст. Мілля, Д. Ріккардо, А. Сміта, Р. Сміта, А. Теєра, І. Тюнена, Р. Еренберга та інших.  

Формулювання цілей. Метою статті є дослідження складу та структури трудових 
ресурсів на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Трудові ресурси підприємства – це чисельність 
працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, які перебувають у списковому складі, і 
мають фізичні та інтелектуальні здібності, професійні знання та навички для роботи на 
підприємствах, що здійснюють виробничу або торгівельну діяльність. 

Трудові ресурси являються головним ресурсом підприємства, від ефективності 
використання якого залежать кінцеві результати роботи і конкурентоспроможність 
організації на ринку. На відміну з інших видів ресурсного забезпечення підприємства 
наймані працівники можуть відмовитися від роботи у даному підприємстві, якщо їх 
незадовольняють умови, рівень оплати праці, звільнитися за особистим бажанням, 
перевчитися іншим професіям, домагатися шляхом переговорів перегляду рівня оплати праці 
та інших. Інтереси працівників на підприємствах представляють профспілки. Вони 
проводять переговори з роботодавцем з усіх питань, пов’язаних з організацією, нормуванням 
та оплатою праці під час укладання колективних договорів. На формування, склад, структуру 
трудових ресурсів підприємства впливають особливості видів його діяльності.  

Працівники підприємств у процесі виконання своєї діяльності виконують наступні 
функції:  

• продовження та завершення процесів виробництва, а також у сфері обігу 
(транспортування, фасування, упаковка, зберігання товарів та ін.);  

• зміну форм вартості (купівля-продаж, ведення обліку та звітності, обслуговування 
покупців, рекламування товарів, вивчення попиту, ринків збуту та ін).  

Незважаючи на те, що наведені функції за своїм характером являються 
неоднорідними, мають двоїстий характер, у реальній діяльності підприємств вони тісно 
переплітаються між собою і становлять єдину основу для виконання виробничо-
торговельних процесів та визначають відповідний склад трудових ресурсів. 

Кількісними показниками, що характеризують склад та структуру трудових ресурсів є 
списковий склад, явочна і середньооблікова чисельність працівників. До облікового складу 
включаються всі працівники, прийняті на постійну, тимчасову або сезонну роботу на термін 
один день і більше від дня зарахування їх на роботу. У списковому складі враховуються як 
фактично працюючі, так і тимчасово непрацюючі (які перебувають у чергових, додаткових, 
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навчальних відпустках, жінки, що перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та 
пологами, у відпустках по догляду за дитиною, що не з’явилися на роботу через хворобу і у 
зв’язку з виконанням державних та громадських обов’язків). Працівники, прийняті на 
неповний робочий день та неповний робочий тиждень, враховуються у складі облікової 
чисельності за кожен день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, обумовлені при 
прийомі на роботу.  

До спискового складу не включаються працівники, які виконують роботи за 
укладеними договорами цивільно-правового характеру (включаючи договір підряду), 
залучені для виконання разових робіт, прийняті на роботу за сумісництвом, спрямовані на 
навчання до вищих та середніх спеціальних навчальних закладів з відривом від роботи, 
тимчасово спрямовані на роботу на інші підприємства, якщо за ними не зберігається 
заробітна плата за місцем основної роботи та ін.  

Склад та структура трудових ресурсів підприємств розподілені на наступні 
професійно-кваліфіковані групи:  

• робітники на роботах з нормальними умовами праці (продавці, касири, контролери, 
контролери-касири та ін.);  

• технічні виконавці (агент з постачання, експедитор, оператор диспетчерської 
служби, калькулятор, рахівник, табельник та ін.);  

• керівники підрозділів адміністративно-господарського обслуговування (завідувачі 
інформаційного бюро, господарством, складом, камерою зберігання та ін.); 

• спеціалісти із середнім рівнем кваліфікації (спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, 
спеціаліст І категорії);  

• спеціалісти з вищим рівнем кваліфікації (спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, 
спеціаліст І категорії, провідний спеціаліст);  

• керівники структурних підрозділів: начальник (бюро, сектори, груп), начальник 
відділу, центру, начальник управління (служби), головний спеціаліст;  

• керівники виробничих структурних підрозділів (начальник виробництва, цеху, 
дільниці, майстер, старший майстер);  

• керівники підприємства.  
За кожною категорією, посади працівників встановлено відповідний тарифний розряд 

та тарифний коефіцієнт, що є підставою для визначення посадових окладів та місячних 
тарифних ставок.  

Характеристика якісного складу та структури трудових ресурсів підприємства може 
бути дана за різними ознаками: за характером виконуваних функцій, за кваліфікацією, 
освітою, професіями, за статтю та віком, за стажем роботи, за характером трудових відносин 
(постійні, тимчасові), по відношенню до власності організації (власники майна, наймані 
працівники).  

Висновки. Отже, ступінь рівня кваліфікації працівників в основному характеризується 
рівнем отриманої освіти наряду з досвідом практичної діяльності на певних  посадах, рівнем 
складності виконуваних робіт, або тих що можуть у майбутньому ними виконуватись. На 
кожному підприємстві працівники виконують різноманітні за ступенем складності завдання 
та мають неоднаковий рівень професійної підготовки. Наведені кваліфікаційні ознаки складу 
та структури трудових ресурсів підприємства являються основою для проведення 
розрахунків різноманітних видів структур підприємства.  
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 

STAGES OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE 
 
Анотація. Досліджено, що в сучасних умовах ведення  господарської діяльності 

страхування являється однією із найефективніших методик мінімізації ймовірних ризиків, 
ліквідації негативних наслідків, що сталися від випадкових подій або небезпек. В Україні, як 
і в більшості розвинутих країнах світу, становлення страхового бізнесу відбувалось на 
засадах розвитку механізмів захисту майнових інтересів населення (разом з юридичними 
особами), оскільки страхові компанії виступають гарантами у разі настання страхових 
випадків. Ефективне формування та розміщення резервів страхових компаній є головним 
процесом у діяльності страховиків і, відповідно, організація ефективного управління ними 
потребує всеосяжного, своєчасного та достовірного інформаційного забезпечення, яке у 
свою чергу може бути сформоване тільки чітко організованою системою управління та 
менеджменту. Розвиток страхового ринку України за часів незалежності формувався 
поступово, умовно його можна розподілити на чотири етапи (по часовому критерію), які 
витікають із процесів формування нормативної бази що регламентує  діяльність страхових 
компаній. Основними чинниками страхового ринку являються: формування нормативної 
бази діяльності страховиків, рівень інфляції, кількість компаній, страхові послуги, 
мінімальний розмір статутного капіталу, ліцензування, наявність наглядового органу, 
максимальна частка іноземних осіб у статутному капіталі страховика, лояльність споживачів, 
наявність інституту страхових брокерів. 

Ключові слова: страхування, страхова діяльність, страхові компанії, послуги 
страхування. 

 
Abstract.  It is investigated that in modern conditions of conducting business insurance is 

one of the most effective methods of minimizing probable risks, eliminating the negative 
consequences of accidental events or dangers. In Ukraine, as in most developed countries, the 
formation of the insurance business was based on the development of mechanisms to protect the 
property interests of the population (along with legal entities), as insurance companies act as 
guarantors in case of insurance. Effective formation and allocation of reserves of insurance 
companies is the main process in the activities of insurers and, accordingly, the organization of 
effective management requires comprehensive, timely and reliable information support, which in 
turn can be formed only by a well-organized management system. The development of the 
insurance market of Ukraine since independence was formed gradually, it can be divided into four 
stages (according to the time criterion), which stem from the processes of formation of the 
regulatory framework governing the activities of insurance companies. The main factors of the 
insurance market are: formation of regulatory framework of insurers, inflation, number of 
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companies, insurance services, minimum authorized capital, licensing, the presence of a supervisory 
body, the maximum share of foreigners in the authorized capital of the insurer, consumer loyalty, 
the presence of insurance brokers. 

Keywords:  insurance, insurance activities, insurance companies, insurance services. 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах ведення  господарської діяльності 

страхування являється однією із найефективніших методик мінімізації ймовірних ризиків, 
ліквідації негативних наслідків, що сталися від випадкових подій або небезпек. Страхування 
також виступає засобом захисту від несприятливих змін ринкової кон’юнктури, що мають 
негативного впливу на ведення господарської діяльності підприємств, а також на добробут 
населення. 

Останнім десятиріччям  страховий ринок Україні розвивається вельми швидкими 
темпами, спостерігається систематичне зростання попиту на страхові послуги. Даний фактор 
свідчить про початок формування стабільної фінансової системи у нашій державі, оскільки 
страхування являється однією з її важливих складових. Але, слід відмітити, що існують певні 
суперечливості у розвитку страхування, наявні проблеми нормативно-правового, 
методичного та організаційного характеру, які вимагають подальшого комплексного 
дослідження та розробки рекомендацій щодо їх ефективного вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При дослідженнях теоретико-методичного 
обґрунтування економічної сутності страхування, різноманітних аспектів діяльності 
страхової компанії, її впливу на фінансові результати страховиків значного внеску зробили 
зарубіжні фахівці, серед яких слід відмітити В. Берга, А. Вагнера, Дж. Глаубера, С. Маккі, 
А. Манеса, К. Маркса, П. Мюллера, П.Самуельсона та інших провідних вчених. 

Формулювання цілей. Метою статті є дослідження етапів розвитку страхового ринку 
України. 

Виклад основного матеріалу. В Україні, як і в більшості розвинутих країнах світу, 
становлення страхового бізнесу відбувалось на засадах розвитку механізмів захисту 
майнових інтересів населення (разом з юридичними особами), оскільки страхові компанії 
виступають гарантами у разі настання страхових випадків. Також страхова діяльність 
являється потужним інвестором сучасної національної економіки, що перш за все пов’язано 
із наявністю прав та зобов’язань страхових компаній розміщувати наявні страхові резерви у 
дозволені види активів.  

Від того наскільки достатньо сформовані страхових резервів, а також від рівня 
ефективності та безпечності їх подальшого розміщення залежить стан платоспроможності 
страхових компаній, їх імідж та конкурентоспроможність на ринку страхових послуг.  

Отже, ефективне формування та розміщення резервів страхових компаній є головним 
процесом у діяльності страховиків і, відповідно, організація ефективного управління ними 
потребує всеосяжного, своєчасного та достовірного інформаційного забезпечення, яке у 
свою чергу може бути сформоване тільки чітко організованою системою управління та 
менеджменту. 

Розвиток страхового ринку України за часів незалежності формувався поступово, 
умовно його можна розподілити на чотири етапи (по часовому критерію), які витікають із 
процесів формування нормативної бази що регламентує  діяльність страхових компаній 
(табл. 1.) [1, 4, 6, 12, 14].  
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На розвиток страхового ринку, у різні періоди його існування, стримуючими 
факторами були:  

• розгалуженість та недосконалість законодавчої бази; 
• недокапіталізація страховиків;  
• високий рівень неплатоспроможності страховиків, який виникає через 

недостатність сформованих резервів страхових компаній, що є проявом відсутності або 
недосконалості діючих методик розрахунку страхових резервів, а також недотримання 
затвердженої у компанії політики їх розміщення;  

• залежності від перестрахування;  
• періодичної відсутності вільних коштів у фізичних та юридичних осіб (клієнтів 

страхової компанії);  
• недовіри до страховиків у споживачів їхніх послуг;  
• відсутності прозорості страхового ринку, а також інших факторів, що мають 

значного впливу на підвищення вимоги до діючої системи управління та менеджменту, як 
основного інформаційного підґрунтя забезпечення користувачів інформацією для прийняття 
відповідних управлінських рішень [1, 4, 6, 12, 14].  

 
Таблиця 1 

Етапи розвитку страхового ринку України 
Чинники 

страхового 
ринку 

Характеристика розвитку страхового ринку України 
I 

1991-1993 рр. 
II 

1993-1996 рр. 
III 

1996-2001 рр. 
IV 

з 2001 р. і дотепер 
1 2 3 4 5 

Формування 
нормативної 
бази діяльності  
страховиків 

Практично 
відсутня 

Прийнято Декрет 
Кабінету Міністрів 

України «Про 
страхування» 

Прийнято Закон 
України «Про 
страхування» 

Прийнято Закон 
України «Про 

страхування» у 
новій редакції 

Рівень інфляції Високий Гіперінфляція Середній Нижчий від 
середнього 

Кількість 
компаній 

Понад 1000 800-500 300-283 283-450 

Страхові 
послуги 

Стандартизовані З варіантами Диференційовані Диференційовані/ 
складні 

Мінімальний 
розмір 
статутного 
капіталу 

- 5 тис. дол. США 100 тис. євро для 
українських 

страховиків та 500 
тис. євро для 
страховиків з 

іноземним 
капіталом 

1,5 млн. євро для 
страховиків життя 
та 1 млн. євро для 
страховиків інших 

ризиків 

Ліцензування Відсутнє Впроваджується Застосовується Удосконалюється 
Наявність 
наглядового 
органу 

Відсутній Комітет у справах 
нагляду за 
страховою 
діяльністю 

Комітет у справах 
нагляду за 
страховою 
діяльністю 

З 2002 року 
Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг 

України 
Максимальна 
частка 
іноземних осіб 
у статутному 
капіталі 

Не обмежена Не більше 20% Не більше 49% Обмеження 
скасовано у 2001 

році 
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страховика 
Лояльність 
споживачів 

Середня Середня Незначна Незначна, але є 
покращення 

Наявність 
інституту 
страхових 
брокерів 

Відсутній Відсутній Зародження Розвиток 

 
Аналізуючи етапи розвитку страхового ринку України, що наведені у табл. 1, надає 

нам можливості виокремити наступні його основні тенденції: 
• відбувається процес систематичного удосконалення нормативної бази діяльності 

страхових компаній, особливо у напрямку посилення їх регламентації;  
• поступово підвищуються вимоги що мінімально необхідного розміру статутного 

капіталу страхових компаній, що сприяє підвищенню їх платоспроможності та спонукає до 
збільшення обсягів діяльності у сфері страхових послуг;  

• систематично посилюється нагляд від державних установ;  
• продовжуються обмеження на діяльність в Україні страховиків – нерезидентів. 
Тобто, урядом поступово запроваджується сукупність заходів, що своїми діями 

спрямовані на збільшення інвестиційного потенціалу як страхових компаній зокрема, так і 
страхової галузі взагалі.  

Висновки. Систематичне реформування системи менеджменту в Україні, 
практикування міжнародних стандартів та досвіду, обумовлюють потребу у вдосконаленні 
організації і методики управління страховою компанією як одного з найважливіших 
напрямків економічної науки та господарської практики. Це являється особливо актуальним 
для страхових компаній що працюють на українському ринку, оскільки в умовах 
глобалізаційних процесів ринковій економіці характерні риси накопичення, концентрації та 
зростанням капіталу. В зв’язку з цим, вагомо збільшується роль страхування як складової  
української економічної системи, а також як одного із інструментів суспільних 
взаємовідносин у стратегічному секторі розвитку економіки нашої держави. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 
EFFICIENCY OF LAND RESOURCES 

 
Анотація. В статті розкрито розвиток теоретико-методичних засад економічності 

використання земельних ресурсів. Досліджено чинники, що впливають на ефективність 
використання землі. Висвітлено основні показники еколого-економічного та ефективного 
використання земельних ресурсів, що характеризують ступінь обробки земельних угідь, 
рівень використання землі та їх валовий збір, виробництво продукції в розрахунку на одну 
особу. 

Ключові слова: ефективність використання земельних ресурсів, розораність 
території, склад і співвідношення земельних угідь, виробництво продукції, природно-
економічні умови, виробництво продукції, піднесення сільського господарство. 

 
Abstract.  The article reveals the development of theoretical and methodological principles 

of economical use of land resources. Factors influencing the efficiency of land use have been 
studied. The main indicators of ecological, economic and efficient use of land resources, which 
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characterize the degree of land cultivation, the level of land use and their gross collection, 
production per capita. 

Keywords: efficiency of land use, plowing of the territory, composition and ratio of land, 
production, natural and economic conditions, production, the rise of agriculture. 

 
Постановка проблеми. Відомо, що земля з її ґрунтовим і рослинним покривом, 

надрами та водами займає особливе місце серед матеріальних засобів, необхідних для 
виробничої діяльності людей. Вона служить матеріальною базою розвитку продуктивних сил 
суспільства, є головною передумовою та природною основою будь-якого процесу 
виробництва. 

Основний шлях піднесення сільського господарства, генеральний напрям його 
розвитку полягає у раціональному використанні земельних ресурсів на основі врахування 
місцевих природних та економічних умов виробництва, впровадження поглибленої 
спеціалізації та науково обґрунтованої системи заходів із землеустрою, впровадження 
досягнень науки і передового досвіду, застосування найбільш прогресивних форм і методів 
організації території та сільськогосподарського виробництва у цілому. Відповідно до вище 
викладеного, вагомого значення набуває обґрунтування економічної ефективності 
використання земельних ресурсів – головного засобу виробництва в сільському господарстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість досліджень, в яких 
вивчається проблема ефективності використання земельних ресурсів, є досить 
багатогранними. Відповідно Р.М. Гулінчук [1] ефективність використання потенціалу 
земельних ресурсів досліджує через розрахунок його інтегральної оцінки, а також за 
допомогою ранжування, використовуючи переважно екологічні показники, такі як 
гідротермічний коефіцієнт, бал бонітету, показники агрокліматичних ресурсів за період 
активної вегетації культур. Проте А.О. Сєдов [2, с. 155] ефективність використання 
земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств ураховує крізь призму 
правових, економічних та екологічних аспектів. А.Я. Сохнич [3] теж ефективність 
використання земельних ресурсів розглядав крізь призму оптимізації використання 
земельних ресурсів в екологічному, економічному та соціальному аспектах, що передбачає 
формування сприятливого територіального середовища та забезпечення властивостей 
природних ландшафтів. В наукових працях Н.В. Трофименко [4, с. 12] досліджується 
ефективність використання сільськогосподарських земель залежно від якості ґрунтів, не 
враховуючи при цьому показники економічної ефективності. Огляд літературних джерел 
свідчить, що досить різноплановими  є методичні підходи до вивчення ефективності 
використання земельних ресурсів,  які формують широке предметне поле для подальшого 
вивчення цієї проблематики. Відповідно існує низка дискусійних питань, що стосуються, 
насамперед, вивчення системи показників економічної ефективності використання 
земельних ресурсів в умовах розвитку сучасної системи господарювання. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розвиток теоретико-методологічних 
засад оцінки ефективності використання земельних ресурсів. Дослідження проводилося за 
допомогою монографічного методу – під час опрацювання наукових публікацій із питань 
ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу; індукції та дедукції – для 
обґрунтування системи показників ефективності використання земельних ресурсів; 
абстрактно-логічного методу – під час здійснення теоретичних узагальнень та 
формулювання висновків [5, с. 60]. 
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Виклад основного матеріалу. На ефективність використання земельних ресурсів 
впливають досить багато чинників, наприклад, рівень розвитку продуктивних сил, структура 
посівних площ, ступінь розораності землі, частка меліорованих земель у загальній площі 
сільськогосподарських угідь та ін. В сучасному світі економічно використовувати землю 
означає, насамперед, одержувати більше продукції з кожного гектара за постійного 
забезпечення росту продуктивних сил землі шляхом додаткових затрат; по-друге, на 
одиницю продукції затрачати якнайменше живої та уречевленої праці.  

Одним із методологічних питань ефективного використання земельних ресурсів є 
питання про показники, що характеризують ступінь використання земельних угідь. 
Економічна ефективність використання земельних ресурсів проявляється передусім через 
обсяг виробництва продукції з одиниці земельної площі, тому показник виробництва 
продукції на гектар сільськогосподарських угідь (гектар посіву окремих культур) є головним 
при цьому аналізі [7]. Вагомим серед загальних показників рівня використання земельних 
ресурсів є склад і співвідношення земельних угідь. Проте поряд з цим велике значення 
мають природні та економічні умови розвитку територій. Важливим показником 
продуктивності землекористування та його інтенсивності і водночас показником 
використання земельних ресурсів, що знаходиться в сільськогосподарському виробництві, є 
розрахунок виходу продукції на 100 га сільськогосподарських угідь або на 100 га посіву 
зернових культур. Цей показник дає змогу судити про рівень використання найважливіших 
угідь, тобто про ефективність використання земельних ресурсів за інтенсивного 
землеробства [3]. 

Для підвищення ефективності використання земельних ресурсів в 
сільськогосподарському виробництві потрібна інтенсифікація рослинництва за допомогою 
прогресивних систем ведення землеробства та технології вирощування 
сільськогосподарських культур, раціональна організація території землекористувань. 
Важливим є вдосконалення виробничих відносин та якісного оновлення продуктивних сил, 
великого значення набуває розвиток різних видів господарювання на основі орендних 
відносин. Ці та багато інших заходів щодо підвищення ефективності використання 
земельних ресурсів можуть бути ефективно впроваджені за умови вивчення її якості, 
регіональних особливостей сільськогосподарського виробництва, економічних і правових 
умов господарювання [8]. Реалізація зазначених заходів є основою успішного розвитку всіх 
галузей сільського господарства, підвищення добробуту населення і зміцнення економіки у 
цілому. 

Висновки. Аналізуючи вищевказане можна зробити висновок, що на ефективність 
використання земельних ресурсів впливають деякі чинники, такі як рівень розвитку 
продуктивних сил, структура посівних площ, ступінь розораності землі, частка меліорованих 
земель у загальній площі сільськогосподарських угідь. Головними показниками щодо 
економічної ефективності використання земельних ресурсів є ті, що характеризують ступінь 
використання земельних угідь, рівень використання землі, посівні площі 
сільськогосподарських угідь, урожайність сільськогосподарських культур та їх валовий збір, 
виробництво продукції в розрахунку на одну особу.  

Провідними чинниками підвищення ефективності використання земельних ресурсів є 
вдосконалення структури посівних площ, застосування ґрунтозахисної системи 
землеробства, впровадження екологічно обґрунтованих систем ведення 
сільськогосподарського виробництва, вдосконалення технологій виробництва 
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сільськогосподарських культур, здійснення заходів із підвищення родючості ґрунту, 
міжгосподарське об’єднання землеволодінь та землекористувань на основі об’єднання з 
іншими власниками землі і майна, вдосконалення системи підвищення ефективності 
державного управління земельними ресурсами та землекористуванням.  

В майбутньому дослідження в цій сфері мають бути спрямовані на вивчення досвіду 
економічної ефективності використання земельних ресурсів відповідно до зарубіжних 
країнах для створення дієвої української моделі використання земельно-ресурсного 
потенціалу, оздоровлення навколишнього природного середовища, збереження екологічно 
чистих сільських територій та відродження українського села. 
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МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ: ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ 
 

LOCAL TAXES AND FEES: THEIR ROLE IN SHAPING LOCAL BUDGETS 
 
Анотація. Підвищення ролі місцевих податків і зборів та збільшення їх частки у 

власних доходах місцевих бюджетів є одним із головних завдань фінансової політики 
держави. Одним із найважливіших джерел фінансування бюджетів органів місцевого 
самоврядування є місцеві податки і збори. У статті досліджено теоретико-методологічні 
аспекти дохідної бази місцевих бюджетів, класифікацію податків, доведено значимість 
податків у формуванні місцевих бюджетів. 

Ключові слова: бюджет, місцевий бюджет, джерела фінансування, податки, збори, 
місцеві податки, класифікація податків, доходи. 

 
Abstract. Increasing the role of local taxes and fees and increasing their share in their own 

revenues of local budgets is one of the main tasks of the state's financial policy. One of the most 
important sources of funding for local self-government budgets is local taxes and fees. The article 
examined theorical and methodological aspects of the revenue base of local budgets, tax 
classification, proved the importance of taxes in the formation of local budgets. 

Key words: budget, local budget, sources of financing, taxes, fees, local taxes, classification 
of taxes, income. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах розбудови власної податкової системи в 

Україні досить актуальною є проблема забезпечення необхідними фінансовими ресурсами 
органів місцевого самоврядування. Підвищення ролі місцевих податків і зборів та 
збільшення їх частки у власних доходах місцевих бюджетів є одним із головних завдань 
фінансової політики держави. Одним із найважливіших джерел фінансування бюджетів 
органів місцевого самоврядування є місцеві податки і збори. Стан дохідної бази місцевих 
бюджетів говорить про наявність суттєвих проблем як результат недосконалості 
законодавства у сфері місцевого оподаткування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, які пов'язані з формуванням 
доходів місцевих бюджетів, постійно розглядаються у зв’язку з актуальністю цього питання, 
такими економістами як: В. Кравченко, І. Луніна, В. Горохов, О. Піхоцька, В. Письменний, 
В. Суторміна, О. Заклекта, В. Ільків, та багато інших. У своїх працях вони порушують 
проблеми становлення й розвитку місцевого оподаткування в Україні, досліджують 
зарубіжну практику адміністрування місцевих платежів, вивчають досвід окремих місцевих 
рад у запровадженні та стягненні місцевих податків і зборів, аналізують вплив законодавчих 
змін на формування доходів місцевих бюджетів та пропонують альтернативні способи 
збільшення надходжень від цих платежів, тощо. 
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Формулювання цілей статті. Мета статті – дослідити місцеві податки і збори, їх роль 
у формуванні місцевих бюджетів для того, щоб забезпечити фінансову стійкість місцевого 
самоврядування, що є однією з найважливіших умов ефективної діяльності територіальних 
громад. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Податки – це обов’язкові платежі, які 
стягуються державою з фізичних та юридичних осіб з метою наповнення центрального або 
місцевого бюджетів відповідно до положень Податкового кодексу України. Призначення 
податків і податкових платежів у бюджет полягає в тому, щоб покривати витрати держави з 
утримання держуправління, оборони країни, вирішення економічних і соціальних завдань, а 
також створювати умови для підвищення ефективності виробництва і регулювання 
споживання в суспільстві. 

Місцеві податки та збори – це обов'язкові платежі, ставка, механізми справляння та 
порядок сплати яких встановлюється органами місцевого самоврядування на кожній 
територіальній одиниці самостійно та слугують для наповнення виключно місцевого 
бюджету. Сьогодні в Україні нараховується 18 загальнодержавних податків та зборів, 2 
місцевих податки і 3 місцевих збори. Згідно з статтею 10 Податкового кодексу України, було 
встановлено перелік обов’язкових до сплати місцевих податків і зборів, які встановлюються 
органами місцевого самоврядування: сільською, селищною або міською радою, відповідно 
до територіальної одиниці. До них відносять: 

1. Місцеві податки – єдиний податок, податок на майно 
2. Місцеві збори – туристичний збір, збір за місця для паркування транспортних [3]. 
Згідно з пунктом 3 статті 10 Податкового кодексу України, місцеві ради обов’язково 

установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та 
плати за землю). Місцеві ради в межах повноважень, визначених Податковим кодексом, 
вирішують питання відповідно до вимог, визначених Кодексом щодо встановлення податку 
на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та 
встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору. 
Відповідно до пункту 4 статті 10 Податкового кодексу України, установлення місцевих 
податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом, в Україні забороняється [3]. 

Податок на майно – це прямий податок, що встановлюється або майно організацій, 
або на майно приватних осіб. В свою чергу, податок на майно складається з податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю. 

Єдиний податок – місцевий податок, що сплачують фізичні та юридичні особи на 
спрощеній системі оподаткування, як основний підприємницький податок. Первісно 
планувався та був єдиним відрахуванням, передбаченим у рамках спрощеної системи 
оподаткування, та поєднував у собі відрахування до місцевого податкового бюджету, 
Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування. Зараз єдиний податок сплачується 
тільки до місцевого бюджету, а решта відрахувань включені до єдиного соціального внеску. 

Збір за місця для паркування транспортних засобів – це місцевий збір, пов’язаний з 
стягненням збору за користуванням місцем, відведеним для паркування, а також площа 
комунальних гаражів, стоянок, паркінгів, які побудовані за рахунок коштів місцевого 
бюджету. 

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого надходять до загального фонду 
місцевих бюджетів та розподіляються на потреби територіальної громади, в тому числі, на 
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розвиток туристичного сегменту: покращення інфраструктури, розвитку туризму, як 
внутрішнього так і в’їзного, підвищення іміджу туристичних центрів, тощо. 

Самостійність і незалежність місцевих бюджетів, закріплені в Бюджетному кодексі 
України, можливі лише за умови належного забезпечення органів влади джерелами доходів, 
частину яких мали б становити запроваджені на відповідній території місцеві податки та 
збори. Варто відзначити, що у процесі еволюції із 1993 р. місцеві податки і збори так і не 
стали вагомим джерелом фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. 
Практика справляння місцевих податків і зборів в Україні свідчить про зростання із кожним 
роком їх надходжень. 

Під час дослідження нами було проаналізовано динаміку надходжень місцевих 
податків і зборів до місцевих бюджетів України за останніх 7 років – з 2014 року по 2020 рік 
включно (табл. 1). У 2014 році в результаті надходження місцеві бюджети отримали 456067,3 
млн. грн., у 2015 – 652031,0 млн. грн., у 2016 р. – 782748,5 млн. грн., у 2017 р. – 828158,8 
млн. грн., у 2018 р. – 1184278,1 млн. грн., у 2019 р. – 1299779,8 млн. грн., у 2020 р. – 
1376661,6 млн. грн. Отже, за 7 років річна сума надходжень в бюджет від місцевих податків 
зросла більш ніж утричі [4]. 

Таблиця 1 
Питома вага місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів України за 2014-

2020 роки, млн. грн. [4]. 
Показники Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Доходи 

місцевих 
бюджетів 
України 

456067,3 652031 782748,5 828158,8 1184278,1 1299779,8 1376661,6 

Місцеві 
податки та 

збори 

8055,2 27041,2 42261,5 53282 61026,4 73575,3 75686,2 

Відношення 
місцевих 
податків і 
зборів до 
доходів 

місцевих 
бюджетів 

України, % 

1,77 4,15 5,30 6,43 5,15 5,66 5,50 

 
У 2014 році в результаті надходження місцеві бюджети отримали 456067,3 млн. грн., у 

2015 – 652031,0 млн. грн., у 2016 р. – 782748,5 млн. грн., у 2017 р. – 828158,8 млн. грн., у 
2018 р. – 1184278,1 млн. грн., у 2019 р. – 1299779,8 млн. грн., у 2020 р. – 1376661,6 млн. грн. 
Отже, за 7 років річна сума надходжень в бюджет від місцевих податків зросла більш ніж 
утричі [4]. 

Так як абсолютна сума надходжень місцевих податків і зборів щорічно зростає, 
питома вага податків та зборів у доходах місцевих бюджетів відповідно збільшується – з 
1,8% у 2014 році до 5,5% у 2020 році, що свідчить про збільшення питомої ваги приблизно у 
3 рази. При цьому, більшість зазначених коштів отримували бюджети великих міст, такі як 
Київ, Харків, Одеса та Львів. Динаміка доходів місцевих бюджетів і місцевих податків та 
зборів в Україні наведено на рисунку 1. Нами було проаналізовано надходження місцевих 
податків та зборів до бюджету м. Вінниця за той самий проміжок часу: з 2014 по 2020 рік. 
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Прогнозний обсяг доходів бюджету м. Вінниці на 2020 р. порівняно з фактичним обсягом 
бюджету міста 2014 р. збільшився у 9,8 разів – у 2014 році фактичний обсяг доходів за 
місцевими податками та зборами перевищив планові показники на 0,2% (7546,36 тис. грн. та 
7534,48 тис. грн. відповідно) [5]. 

 

 

Рис. 1. Динаміка доходів місцевих бюджетів і місцевих податків та зборів в Україні за 
2014-2020 роки [4] 

 
У 2020 році обсяг доходів ці показники становили 790749,05 тис. грн. – по плану та 

828303,74 тис. грн. – фактично, що говорить про перевищення виконання плану на 4,7%. 
Проаналізуємо, яку питому вагу внаслідок запроваджених змін, займуть місцеві податки та 
збори у складі загального фонду бюджету міста (табл 2). 

Таблиця 2 
Питома вага місцевих податків і зборів у доходах місцевого бюджету міста Вінниця за 2014-

2020 роки, тис. грн. [5] 
Показники Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Доходи 

місцевого 
бюджету м. 

Вінниця 

1793053 2249117 2993358 4336732 2712515 3340070 3153680 

Місцеві 
податки та 

збори 

7546,36 258305,1 417158,3 564571,8 687588,8 804182,7 828303,7 

Відношення 
місцевих 
податків і 
зборів до 
доходів 

місцевого 
бюджету м. 
Вінниця, % 

0,42 0,11 0,14 0,13 0,25 0,24 0,26 
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Протягом 2014-2020 рр. в загальному фонді бюджету м. Вінниця відбулося 
збільшення питомої ваги місцевих податків та зборів з 0,4% аж до 26,3%, за цей час середнє 
значення питомої ваги становить 16,3%. Із 2015 р. частка місцевих податків та зборів через 
надходження єдиного податку та зарахування плати за землю до складу податку на майно 
суттєво збільшилася – з 11,5% до 26,3% загального фонду бюджету міста. Отже, частка 
місцевих податків та зборів як у місцевих бюджетах України, так і в бюджеті міста  Вінниці 
поступово збільшується, що дає можливість наявній системі місцевого оподаткування, 
істотно впливати на формування доходів місцевих бюджетів. 

Порівняємо та проаналізуємо структуру місцевих податків та зборів у доходах міста 
Вінниці за останні 2 роки – 2019 та 2020 (табл. 3). 

Таблиця 3 
Структура місцевих податків та зборів у доходній частині м. Вінниця 

за 2019-2020 роки, тис. грн. [5] 
Податок 2019 2020 

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки 

65263,874 73795,68 

Орендна плата 123064,425 99414,07 
Туристичний збір 2050,46 926,16 

Земельний податок 125690,207 122235,9 
Транспортний податок 3241,079 1890,56 

 
У 2019 р. серед місцевих основними бюджетоформуючими податками і зборами були 

такі податки, як: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний 
податок, орендна плата, туристичний збір та транспортний податок. Ці податки та збори 
протягом аналізованого періоду виявили тенденцію до суттєвого зниження – максимальне 
зменшення сягнули 54% по туристичному збору, що особливо відчутно у зв’язку з 
пандемією COVID-19 через зменшення обсягу туристів. 

Структуру доходів місцевого бюджету і місцевих податків та зборів за 2020 рік 
відображено у рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура доходів місцевого бюджету і місцевих податків та зборів за 2020 рік [5] 
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Вважаємо, що за умов посилення роботи контролюючих органів щодо стягнення 
збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору та збору за 
провадження деяких видів підприємницької діяльності, надходження до бюджету дещо 
збільшаться. Проведений аналіз надходжень від місцевих податків і зборів за 2019-2020 роки 
показав позитивну динаміку збільшення податкових надходжень як у загальний, так і 
місцевий бюджети, але потрібно зауважити, що навіть у такому випадку місцеві податки та 
збори не відіграють важливої фіскальної ролі в наповненні місцевих бюджетів у зв’язку з 
низкою проблем, які з’являються у зв’язку з неврахуванням деяких моментів, що не 
дозволяють місцевим податкам та зборам приймати головну участь у формуванні доходів 
місцевих бюджетів, а саме: 

1) незначна фіскальна роль місцевих податків та зборів, як наслідок низька їх питома 
вага в доходах місцевих бюджетів, у валовому внутрішньому продукті; 

2) відсутність самостійних прав у органів місцевого самоврядування щодо 
запровадження на своїй території власних податків і зборів; 

3) незацікавленість місцевих властей у додатковому залученні коштів від справляння 
місцевих податків і зборів; 

4) відсутність взаємозалежності між рівнем суспільних послуг, які надаються на 
певній території із податковими зусиллями населення; 

5) нерозвиненість податків, які відображають політику місцевих властей (екологічні 
податки, плата за певні послуги місцевих органів влади); 

6) пряме втручання органів державної влади у діяльність органів місцевого 
самоврядування [6]. 

Також вважаємо, що за умов посилення роботи контролюючих органів щодо 
стягнення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору та збору 
за провадження деяких видів підприємницької діяльності, надходження до бюджету дещо 
збільшаться. 

Реорганізація системи оподаткування місцевими податками та зборами повинна бути 
спрямована на забезпечення фінансової стійкості місцевого самоврядування, що є однією з 
найважливіших умов ефективної діяльності територіальних громад. Пріоритети повинні 
віддаватися наповненню сільських, селищних, міських бюджетів саме через зростання ролі 
місцевих податків і зборів. Важливим напрямом удосконалення системи місцевих податків і 
зборів слід вважати створення інформаційної бази на основі використання сучасних 
комп’ютерних технологій, що забезпечить постійний моніторинг та контроль за 
надходженням місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів [7]. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що податкова система України потребує 
значних змін у своєму регламенту для покращення її функціональності. Процес 
реформування податкової системи в Україні є незавершеним, адже з метою підвищення 
ефективності її функціонування необхідною є адаптація системи оподаткування до 
європейських стандартів. 

Для забезпечення ефективного і своєчасного наповнення місцевих бюджетів, для 
максимального забезпечення своїх потреб, політика держави повинна приділити увагу таким 
моментам: формування доходної частини на підставі об'єктивної оцінки їх податкового 
потенціалу, економічних та демографічних особливостей регіону;  закріпити бюджетні 
повноваження і відповідальність влади при формуванні доходної частини місцевих 
бюджетів, спрямовувати свої сили на досягнення фінансовій незалежності; забезпечити 
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підтримку і розвиток малого та великого бізнесу, створення відповідних стимулів для 
нарощення доходів, що допоможе збільшити не тільки надходження у місцеві бюджети, а і у 
загальний; запровадження диференційованої ставки податку; пошук альтернативних джерел 
наповнення доходної частини бюджетів фінансовими ресурсами;  вивільнення від 
оподаткування ту частину прибутку, яка інвестується у виробництво. 
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Abstract. The article considers the content, structure and dynamics of the loan portfolio of 
Oschadbank JSC. The main changes in the external regulatory environment of the bank are 
identified. The credit policy of Oschadbank JSC was assessed. The methods used by the bank in the 
process of credit risk management are given. 

Key words: credit policy, loan portfolio, competitive advantages, elements of credit policy, 
credit policy strategy, credit risk. 

 
Постановка проблеми. Пандемія COVID-19 одночасно активувала низку ризиків 

фінансового сектора: кредитний – через тимчасові фінансові труднощі позичальників, 
ринковий – через турбулентність на фінансових ринках та зміну вартості активів, 
операційний – через додаткові витрати на протиепідемічні заходи, організацію 
дистанційного обслуговування клієнтів та віддаленої роботи персоналу. Ризики кіберзагроз 
та шахрайства ще в доковідні часи входили до топ-5 системних ризиків фінансового сектора, 
а віддалений доступ клієнтів до банківських послуг збільшив ці ризики та сприяв 
вдосконаленню банками роботи в напрямах ІТ та безпеки. 

В умовах економічної нестабільності вкрай важливим стає питання якісного 
управління кредитним портфелем комерційного банку та своєчасне прогнозування настання 
кредитних ризиків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективне управління кредитною 
політикою банку є метою досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як 
Гуцал І.С., Сусіденко В.Т., Д`яконов І.І., Вовчак О.В., Коцовська Р.Р., Коробова Г.Г., 
Любар О.О., Гриценко О. та інші. І хоча безліч праць присвячено вивченню кредитної 
політики банку, це питання досі лишається актуальним та не повністю дослідженим. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз діяльності АТ «Ощадбанк» з 
огляду на ефективність формування кредитного портфеля в умовах економічної 
нестабільності. 

Виклад основного матеріалу. Банки досить швидко адаптувались до роботи в нових 
реаліях без погіршення якості обслуговування. Виклики пандемії навіть було 
трансформовано в переваги: знижено витрати на оренду приміщень, відбулося спрощення 
внутрішніх процедур та підвищення ефективності систем електронного документообігу, 
впроваджено віддалену роботу як новий корпоративний стандарт, досягнуто новий рівень 
комунікаційної ефективності через онлайн-спілкування. 

Ощадбанк належить до системно важливих банків України, посідає друге місце серед 
банків України за розміром активів та перше місце за обсягом чистого кредитного портфеля, 
а також займає другу позицію за пасивами. Ощадбанк також є найбільшим в Україні банком 
за кількістю відділень і другим за розмірами інфраструктури карткового бізнесу (кількість 
банкоматів та платіжних терміналів). 

Станом на кінець 2020 року розподіл активів Ощадбанку є наступним: 56% – 
інвестиційний портфель; 27% – чистий кредитний портфель; 17% – інші активи. Кредитний 
портфель представлено насамперед заборгованістю корпоративних клієнтів – 78% (частка у 
чистому кредитному портфелі), а також фізичних осіб – 14% та клієнтів ММСБ – 8%. 
Портфель строкових депозитів на 81% складається з коштів фізичних осіб, на 11% – з коштів 
клієнтів ММСБ та на 8% – з коштів клієнтів корпоративного бізнесу (рис. 1). Більша частина 
процентних доходів Ощадбанку формується за рахунок кредитів, наданих юридичним 
особам, та інвестицій у цінні папери. 
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Рис. 1. Структура кредитів та строкових депозитів АТ «Ощадбанк» у 2018-2020 рр. [7] 

 
Головним чинником, що вплинув на результат діяльності всієї банківської системи, 

було запровадження карантину та інших обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. У зв’язку з зазначеними 
заходами діяльність банківської системи зазнала змін, зокрема до банків застосовано 
законодавчі обмеження в напрямі кредитування в частині заборони щодо нарахування 
неустойки, штрафу, пені у разі прострочення позичальником виконання грошового 
зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит. Крім того, 
з боку Національного банку України запроваджено антикризові заходи під час 
реструктуризації кредитів для підтримки банківської системи на час дії обмежень, 
пов’язаних із поширенням COVID-19.  

Також важливо відзначити зміни регуляторного середовища, що відбулися у 2020 році 
[7]:  

• оновлення законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  

• запровадження ризик-орієнтованого підходу та інших новацій у процесі 
здійснення банками фінансового моніторингу;  

• оновлення регуляторних вимог у сфері управління ризиками в банках України, 
зокрема виокремлення як окремих суб’єктів системи управління ризиками CRO та CCO, 
запровадження нового процесу в банках – контролю оцінки майна, яке банк отримує в 
заставу, майна, яке банк набуває у власність в рахунок погашення заборгованості 
боржника/контрагента, доповнення функцій підрозділу управління ризиками та підрозділу 
контролю за дотриманням норм та ін. 

Кредитна політика АТ «Ощадбанк» визначає основні положення і обмеження 
діяльності Банку по веденню операцій, що містять кредитний ризик. При проведенні 
кредитної політики Банк керується засадами поєднання інтересів акціонерів Банку, його 
вкладників і клієнтів. 
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Банк, здійснюючи кредитну діяльність, має на меті формування безпечного 
кредитного портфеля шляхом мінімізації кредитного ризику і частки нестандартної 
заборгованості по кредитних операціях. 

АТ «Ощадбанк» прагне забезпечити клієнтам комплексне обслуговування, 
пропонуючи, в першу чергу, обслуговування поточних рахунків, депозитні продукти, а 
також кредитні операції і операції по фінансуванню зовнішньоекономічної діяльності. 

Кредитна діяльність проводиться АТ «Ощадбанк» відповідно до законодавства 
України, положень, інструкцій НБУ з дотриманням економічних нормативів діяльності 
комерційних банків, встановлених Національним банком України, а також відповідно до 
внутрішніх нормативних документів Банку. 

АТ «Ощадбанк» визначається стійкою структурою кредитних вкладень, основна їх 
частка була вкладена в енергетику – 30,9% у 2018 році, 32,01 у 2019 році та 23% у 2020 році. 
Це зумовлено великим попитом на кредитні ресурси саме в цій галузі. Зацікавленість банку 
вкладати саме в цю галузь обумовлена високою прибутковістю цих позик. 

Дещо змінювали свою частку кредити у виробництво та переробку харчових 
продуктів та напоїв, маючи рівень майже у 15% у 2018 році, частка цих кредитів скоротилась 
до 13% у 2019 році, але вже у 2020 році досягла рівня 17%. 

Ще одним вагомим напрямком кредитування є будівництво та нерухомість, показник 
цих кредитів коливався від 16,5% у 2018 році до 12,6% у 2020 році. Постійне та стрімке 
зниження частки цих кредитів протягом останніх років, свідчить про спад на ринку 
нерухомості України, спричинений перш за все світовою пандемією COVID-19. 

 

 
Рис. 2. Структура кредитного портфеля АТ «Ощадбанк» за галузевою ознакою 

 
За аналізований період в структурі кредитів фізичним особам АТ «Ощадбанк» за 

строками використання відбулися незначні зміни. Загальна сума кредитів наданих фізичним 
особам у 2020 році збільшилась на 64,7% порівняно із 2018 роком. До загального зростання 
призвели такі зміни у нарямках кредитування фізичних осіб: збільшення кредитування із 
використанням кредитних карток на 31%, більш ніж вдвічі збільшено суму автокредитування 
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фізичних осіб, та зростання на 22% іпотечних кредитів. Інші напрямки кредитування не 
зазнали значиних змін (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура кредитів АТ «Ощадбанк» фізичним особам  

 
З рис. 3 видно, що у 2020 році продовжує займати провідні позиції у структурі 

кредитування фізичних осіб кредити із використанням платіжних карток майже 40%. Ще 
більше зростає частка автокредитування  у 2020 році складає вже 25%. А також укріплює 
свої позиції іпотечне кредитування – 19%. 

Якісне оцінювання кредитного портфеля має на меті насамперед максимально 
знизити ризик неповернення позики, що веде до значних втрат для банків і може привести 
його до банкрутства. 

Основними методами, що застосовуються в процесі управління кредитними ризиками 
АТ «Ощадбанк» є [7]: 

• оцінка фінансового стану контрагента банку, у т.ч. визначення внутрішнього 
кредитного рейтингу / скорингового балу Контрагента, на етапі розгляду питання щодо 
прийняття рішення з кредитування та протягом періоду кредитування; 

• оцінка умов здійснення кредитної операції, в тому числі забезпечення; 
• розрахунок та встановлення лімітів кредитування позичальників / груп пов’язаних 

контрагентів банку; 
• акредитація незалежних оцінювачів заставленого майна позичальників банку; 
• регулярний моніторинг наявності та стану предметів забезпечення; 
• оцінка ризиків кредитного портфелю банку; 
• регулярна управлінська звітність; 
• акредитація страхових компаній; 
• акредитація об’єктів будівництва та забудовників/управителів. 
Висновки. Оцінка кредитного ризику для цілей управління ризиками АТ «Ощадбанк» 

є комплексною і вимагає використання певної моделі, оскільки експозиція кредитного 
ризику змінюється залежно від змін ринкових умов, очікуваних грошових потоків і часу. 
банк оцінює кредитний ризик, використовуючи ймовірність дефолту, експозицію під 
ризиком та збиток від дефолту, з урахуванням прогнозної інформації. 
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Abstract. This article is the second in a series of articles devoted to the existing problems in 
the development of the industry in Kazakhstan. The authors assess the role of the state and its 
functions in the context of reforms and structural changes. A number of the main economic 
functions of the state in the modern market economy are highlighted. 

Keywords: state regulation of the economy, Keynesianism, monetarism, pure competition, 
welfare state, efficient state, production efficiency. 

 
Постановка проблемы. Возвращаясь к проблемам развития индустрии Казахстана, 

обратимся к другому мнению, выдвигаемому рядом экспертов, – «вреду» вмешательства 
государства в экономику и необходимости создать «чистые» рыночные условия, только при 
наличие которых страна сможет достичь желаемых высот промышленного развития. В чем 
трудно не согласиться с таким мнением, так это в том, что, несмотря на активную 
индустриальную политику государства, по итогам на 2021 год промышленного процветания 
страны не наступило. Тут следует разобраться в трех, связанных с названным, вопросах: 

1. Что это такое «чистые» рыночные условия? 
2. Какова роль государства в экономике? 
3. Нужно ли государство для развития промышленности? 
Формирование целей статьи. Определение роли и функций государства в контексте 

реформ и структурных изменений в казахстанской экономике. 
Анализ последних исследований и публикаций. Оценивая преимущества и недостатки 

«чистой» рыночной экономики, обратимся к пониманию «чистых» рыночных условий 
классиками экономической науки Т. Ману, Д. Юму, А. Смиту, Д. Рикардо, Дж. Миллю, 
Л. Вальрасу, А. Маршаллу и др. 

«Чистая» рыночная экономика – это свобода выбора и конкуренции при ограниченной 
роли государства. Поведение участников рынка эффективно для получения максимума 
выгоды и механизмом этого является взаимодействие спроса и предложения через цены, при 
равенстве которых на рынке наступает равновесие. Гармония частных рынков приводит к 
общему равновесию» [1]. 

Преимущества такой модели, общеизвестны: исчезает вероятность дефицита товаров 
и услуг, регулируемых только спросом и предложением; равный доступ к факторам 
производства (земле, труду и капиталу), которые не принадлежат государству и продаются 
свободно; максимум выгоды достигается путем рационального использования всех ресурсов 
(материальных, трудовых, финансовых), а также за счет достижения высокой 
производительности труда; рынок постоянно развивается и адаптируется к новым 
потребностям, изобретая новые товары и улучшая существующие и др.  

Однако уже во второй половине 19 века, усложнение устройства общества и его 
запросов, рост эффективности производства через увеличение его масштабов, естественным 
путем привел свободный рынок к «высшей» форме капитализма – монополистической и его 
негативным последствиям, отмеченным К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. Лениным, 
Дж. Кейнсом и др.: регулярные кризисы перепроизводства с инфляцией и безработицей; 
создание монополий и олигополий; отсутствие или ограниченное предложения многих 
недорогих, но социально важных товаров и услуг; социальное неравенство через расслоение 
общества по доходам; не рациональному использованию ресурсов и их быстрому 
истощению; отсутствие полной информацией о рынке и товарах, и как следствие, 
манипулирование поведением потребителей с помощью рекламы и иных инструментов 
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маркетинга; механизм ценообразования не работает для определенной категории товаров, 
это так называемые «общественные блага», которые не могут быть оценены и проданы на 
рынке (например, национальная оборона); свободному рынку присуща социальная 
безответственность; переизбыток рабочей силы, так как свободный рынок создает столько 
рабочих мест, сколько требуется для удовлетворения его нужд и др. 

Все это показало, что свободный рынок самостоятельно не в состоянии наиболее 
эффективно распределять ресурсы и решать свои проблемы. Поэтому, в 20 веке произошло 
переосмысление роли государства в экономике и сформировалось два течения – 
кейнсианство и монетаризм, которые в своей обновленной форме (нео-) существуют и 
сегодня. Основная суть этих подходов сводится к антикризисному управлению экономикой 
путем проведения стимулирующей денежно-кредитной политики с целью стабилизации 
совокупного объема производства, занятости и уровня цен. 

Кейнсианство обосновывает политику прямых государственных расходов для 
стимулирования спроса, а также изъятие государством сбережений с помощью системы 
налогов и займов. Решающее значение в стимулировании частных инвестиций Дж. Кейнс 
придавал прямым государственным бюджетным расходам в виде общественных работ [2]. 

Основная идея монетаризма – наличие прямого влияния изменения денежной массы 
на уровень цен. По мнению М. Фридмана, «деньги важны для динамики цен» и, что 
немаловажно, «именно денежная масса, а не процентные ставки, влияют на состояние 
денежного рынка или условия кредитования». Современный монетаризм касается 
макроэкономических эффектов денежной массы и, следовательно, функционирования и 
политики центральных банков [3]. 

Именно поэтому, в последние десятилетия в наиболее развитых странах мира (США, 
ЕС, Японии) на постоянной основе центральными банками проводится политика 
количественного смягчения, предполагающая увеличение денежной массы для 
стимулирования роста экономики. 

Изложение основного материала. Вопрос о роли государства в экономике актуален и 
важен и сегодня. Свидетельство этого – рост числа законодательных актов, регулирующих 
макроэкономическую ситуацию в стране. Так, если в 1966 году в ФРГ при оформлении 
заказа на строительство нужно было учесть 48 законов и распоряжений, то в 1996 году – уже 
225 [4]. Современное государство выступает крупнейшим предпринимателем, играет роль 
крупного банкира, который сосредоточил в своих руках большую часть ссудного капитала, 
прогнозирует и гибко регулирует экономические процессы в масштабе всей страны. 

Расширение и активизация экономических действий государства является 
результатом развития самого общества. В историческом аспекте можно выделить несколько 
этапов эволюции роли государства в экономике: государство как «ночной сторож»; 
государство как «инструмент макроэкономического регулирования»; «социальное 
государство»; «эффективное государство» в условиях глобализации экономики. 

Если в 17-19 веках функции государства сводились к обеспечению правовой базы для 
взаимоотношений субъектов рынка, контролю за выполнением контрактов, сохранению 
имущества граждан, обеспечению их безопасности, то к концу 19 столетия возникла идея о 
необходимости реализации политики в интересах не только господствующего класса, а всех 
членов общества [1]. Сфера экономических функций государства расширяется. 
Экономическая функция государства приобретает антикризисную направленность и 
нацелена на создание социально ориентированной рыночной экономики. Ряд государств 
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принимают антимонопольное законодательство, стимулирует развитие приоритетных 
отраслей, лицензируют производство многих видов товаров, контролируют экспорт и импорт 
ряда товаров, и т.д. Более того, государство обеспечивает внешние условия 
функционирования экономики. Так, во-первых, государство выполняет функцию защиты 
страны. Во-вторых, объединяет общество и обеспечивает стабильность в условиях 
социальной и имущественной дифференциации. В-третьих, государство выступает и 
активным субъектом экономических отношений, взяв на себя некоторые экономические 
функции, обеспечивающие целостность экономической системы страны. В-четвертых, 
государство препятствует негативным тенденциям, присущим рыночной экономике. 

В 50-70 годах 20 века главенствующими целями государства стали полная занятость, 
стабильность цен и равновесие платежного баланса. Государство активнее вмешивалось в 
регулирование не только экономических, но и социальных отношений, а во многих странах 
Западной Европы сформировалась идеология государства всеобщего благосостояния. 
Государственная политика выходила из следующих предпосылок: 

1. Наиболее эффективной является не чисто рыночная, а смешанная форма 
экономики. Необходимость вмешательства государства в экономику обусловлена 
«недостатками рынка». 

2. Необходима скоординированная макроэкономическая политика, поскольку сам по 
себе рынок не способен привести к стабильным макроэкономическим результатам. 

3. Чисто рыночные условия не могут привести и к равномерному распределению 
доходов. Этой связи государство, с одной стороны, должно регулировать распределение 
доходов, а с другой – защищать тех, кто потерял источник дохода или переживает другие 
сложности. Государство должно заботиться о создании и развитии здравоохранения. 

Главная особенность современного этапа – постепенный переход от политики 
«социального государства» к политике «эффективного государства». Суть политики 
«эффективного государства» нашло свое отражение в двух основных положениях. Во-
первых, государство в результате невероятно раздутых расходов, повлекших увеличение 
дефицита государственного бюджета, должно существенно сузить круг своих обязанностей, 
переложив решение ряда задач, которые оно недавно выполняло, на другие хозяйствующие 
субъекты. Во-вторых, расход по пенсионному обеспечению, медицинскому страхованию, 
страхованию от безработицы и другие социальные выплаты не должны обеспечиваться 
только за счет средств государственного бюджета эти расходы должны быть равномерно 
распределены между всеми субъектами. 

В итоге, выделим ряд основных экономических функций государства в условиях 
рыночной экономики: 

• законодательно-регулирующая функция, связанная с созданием правового поля для 
обеспечения равного участия каждого индивида и нормальных условий функционирования 
всей экономики; 

• обеспечение экономической и национальной безопасности страны, 
конкурентоспособности национальной экономики; 

• контролирующая функция, связанная с контролем за исполнением законов и иных 
правовых актов, стандартов и пр.; 

• стабилизационная функция, которая предусматривает формирование условий 
устойчивого развития с целью преодоления кризисных явлений и поддержания 
сбалансированности структуры экономики; 
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• координирующая функция, обеспечивающая взаимодействие рынка и государства с 
целью эффективного функционирования всех участников; 

• функция стимулирования и поддержки конкуренции в экономике; 
• социально-направляющая функция, которая предусматривает социальную 

ориентацию производства и распределения, включая разработку социальных стандартов и 
гарантий населению; 

• ориентирующая функция, которая предусматривает обоснование и разработку 
стратегии развития национальной экономики, включая формирование системы 
прогнозирования, индикативного планирования и экономического программирования; 

• распределительная функция, которая предусматривает осуществление 
корректировки распределения ресурсов с целью изменения структуры национального 
продукта; 

• управленческая функция, т.е. управление различными объектами государственной 
собственности, включая объекты с долевым участием; 

• информационная функция, которая предусматривает обеспечение равного доступа 
всем участникам рынка к информации; 

• предотвращение или устранение негативных результатов деятельности участников 
рынка (например, загрязнение природной среды) [1]. 

Какова же роль государства в современной экономике? Весь предыдущий опыт 
развития мировой экономики показал, что никогда не было и не может быть «чистой» 
рыночной экономики в смысле модели спроса и предложения. Вопрос в том, какая степень 
регулирования рынка была бы оптимальной. 

В мировой практике сложились определенные модели государственного 
регулирования экономики, для которых характерны различные степени участия государства 
в экономике. Так, например, традиционно либеральной позиции придерживаются в США, 
Канаде, Великобритании, а в таких странах, как Швеция, Япония, Германия, предусмотрены 
широкие масштабы государственного влияния на экономическую жизнь. 

Для американской модели характерно создание благоприятных для бизнеса «правил 
игры», при этом наблюдается косвенное регулирование рынков через денежно-кредитные и 
налогово-бюджетные рычаги, создаются приемлемые условия существования для бедных с 
помощью дотаций, пособий и т.д. В достаточно успешной английской модели рыночной 
экономики значительная часть объектов производства имеет высокую долю госучастия, а 
госструктуры делают крупные закупки и влияют на рыночный спрос. 

В Германии и Швеции сокращение имущественных неравенств является одной из 
важных задач государства. В частности, шведы выделяют под эти цели значительную часть 
общенационального дохода, обеспечивая население рабочими местами, образованием и 
страховкой. Японская экономика основана на национальных идеях коллективизма, 
солидарности и ответственности, которые использует государство в регулировании темпов и 
пропорций развития национальной экономики. 

Проблемы трансформации переходных экономик актуализировали изучение роли и 
функций государства в контексте реформ и структурных изменений. Можно выделить два 
фокуса представлений о роли государства в периоды трансформаций: в одном – обоснование 
необходимости расширения масштабов и усиление государственного вмешательства, в 
другом – негативная оценка влияния этого вмешательства. 
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Сторонники усиления роли государства используют две базовые аргументации. 
Первая основана на том, что повышение роли государства в процессе распределения и 
перераспределения ВВП имеет объективный характер и не связано непосредственно с 
особенностями переходного периода, а увеличение государственных затрат отражает 
расширение и усложнение экономических и социальных функций государства. Второй 
аргумент строится на доказательствах необходимости государственного вмешательства в 
кризисные периоды, рост роли государства в формировании институциональных основ 
рыночной экономики. Примером может быть концепция «догоняющего» развития, которая 
выявляет закономерности преобразований в странах, осуществляющих прорыв в развитии с 
целью приближения своего уровня до уровня передовых стран. Согласно правилам этого 
развития, нельзя просто идти путем развитой страны, требуется осуществление глубоких 
структурных реформ. 

В «догоняющем» обществе выделяют негативный и позитивный аспекты 
деятельности государства: отрицательный заключается в устранении препятствий к 
экономическому росту, положительный – в создании институтов, обеспечивающих 
экономический рост, а также в прямом участии государства в экономической жизни. 

Основные аспекты положительной функции государства в постиндустриальном мире: 
обеспечение политической стабильности и экономической свободы; создание гарантий прав 
частной собственности; заимствование институтов развития; проведение целенаправленной 
структурной политики, в том числе по диверсификации экономики. 

Другой подход к определению границ государственного вмешательства в 
экономическую жизнь заключается в том, что их расширение производит угнетающее 
действие на темпы экономического роста и снижает эффективность реформ. Вмешательство 
государства должно сводиться к осуществлению им трех главных видов деятельности: 

1. Поддерживающая – правовое обеспечение рыночной деятельности, создание 
инфраструктуры, поддержания конкурентной среды и т.д. 

2. Компенсационная – компенсация недостатков или отрицательных последствий 
функционирования рынка путем проведения антимонопольных и экологических 
мероприятий, организации системы защиты нетрудоспособных и малообеспеченных слоев 
населения, борьбы с безработицей и т.д. 

3. Регулирующая – регулирование экономических и социальных отношений с целью 
реализации определенных целей. 

Выводы. В итоге, можно отметить, что на сегодня во всех странах мира, как в 
развитом, так и в «догоняющем» обществах, вмешательство государства в экономику 
является уже неотъемлемой и незаменимой частью нормальной экономической жизни. 
Относительно «чистые» рыночные условия существовали лишь на заре становления 
капиталистической экономики и возвращение к ним в современном обществе объективно 
невозможно. На постсоветском пространстве период 90-х годов, когда государство почти 
полностью ушло с рынка, фактически уже был эпохой «дикого» капитализма. 
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НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ 

ПРЕДМЕТІВ ОБЕРНЕНИМИ МЕТОДАМИ ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ 
 

DEPRECIATION OF LOW-VALUE AND FAST-WEARING ITEMS BY REVERSE 
METHODS OF REDUCING THE RESIDUAL VALUE 

 
Анотація. Розглянуто особливості використання малоцінних та швидкозношуваних 

предметів у процесі виробництва. Доведено подібність малоцінних та швидкозношуваних 
предметів до необоротних активів. Обгрунтовано доцільність нараховувати амортизацію на 
малоцінні та швидкозношувані предмети. Запропоновано нараховувати амортизацію 
малоцінних та швидкозношуваних предметів за допомогою обернених методів зменшення 
залишкової вартості. 

Ключові слова: малоцінні та швидкозношувані предмети, амортизація, необоротні 
активи, оборотні активи, методи амортизації. 

 
Abstract. The peculiarities of using low-value and fast-wearing items in the production 

process are considered. The similarity of low-value and fast-wearing items to non-current assets is 
proved. The expediency of calculating depreciation on low-value and fast-wearing items is 
substantiated. It is proposed to calculate depreciation of low-value and fast-wearing items using 
reverse methods of reducing the residual value. 

Keywords: low-value and fast-wearing items, depreciation, non-current assets, current assets, 
depreciation methods. 

 
Постановка проблеми. Підприємства в процесі своєї діяльності використовують 

необоротні і оборотні активи. Оборотні активи – це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у 
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом 
операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1].  

До оборотних активів відносяться грошові кошти і різні види запасів, зокрема 
сировина, матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети (далі – МШП), запасні частини, 
будівельні матеріали, паливо, напівфабрикати, поточні біологічні активи і інші. Особливістю 
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https://studbooks.net/33510/ekonomika/gosudarstvo_institut_makroekonomicheskogo_regulirovaniya
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їх є те, що вони можуть бути використані чи приймати участь у процесі виробництва один раз 
і повністю переносять свою вартість на виготовлену продукцію за один операційний цикл.  

Необоротні активи – всі активи, що не є оборотними [1]. Необоротні активи – це 
активи, що призначені для реалізації чи споживання протягом більш як одного операційного 
циклу чи протягом більше дванадцяти місяців з дати балансу. 

Необоротні активи включають основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, 
нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові біологічні активи, 
довгострокову дебіторську заборгованість і ін. 

Особливістю необоротних активів є те, що вони багато разів можуть бути використані у 
процесі виробництва, приймають участь у декількох операційних циклах і частинами 
переносять свою вартість на виготовлену продукцію. До необоротних активів відносять 
активи, що мають строк використання більше 1 року. 

Вартість оборотних активів списується у витрати при їх відпуску у виробництво. 
Вартість необоротних активів розподіляється частинами протягом строку їх використання. 

У складі оборотних активів обліковуються МШП, які можуть приймати участь у 
декількох виробничих циклах, мають строк використання до 1 року і можуть мати будь-яку 
вартість. Вони подібні до необоротних активів, але використовуються до 12 місяців. МШП на 
відміну від інших оборотних активів можуть багато разів використовуватись у процесі 
виробництва. 

Вартість МШП доцільно розподіляти протягом строку їх використання шляхом 
нарахування амортизації, як і по необоротних активах. 

Методи амортизації необоротних активів встановлені Податковим кодексом України 
[2] і П(С)БО 7 “Основні засоби” [3]. В світовій практиці відомі також і інші методи 
амортизації необоротних активів. 

Пропонується нараховувати амортизацію МШП оберненими методами зменшення 
залишкової вартості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку МШП і їх використання у 
процесі виробництва розглянуто в працях багатьох вчених [4; 5; 6; 7], проте вони потребують 
подальшого дослідження в сучасних умовах. 

Мета статті – обгрунтувати необхідність нараховувати амортизацію на МШП 
оберненими методами зменшення залишкової вартості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Податковим кодексом України [2] і П(С)БО 
7 “Основні засоби” [3] передбачено можливість підприємствам нараховувати амортизацію на 
необоротні активи за методом зменшення залишкової вартості і методом прискореного 
зменшення залишкової вартості (або метод 200% зменшення залишкової вартості).  

За методом зменшення залишкової вартості річна сума амортизації визначається як 
добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату 
початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Вона обчислюється як різниця 
між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта 
від результату ділення ліквідаційної вартості об’єкта на й ого первісну вартість.                                                    

За методом прискореного зменшення залишкової вартості річна сума амортизації 
визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної 
вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка 
обчислюється виходячи із строку корисного використання об’єкта  і подвоюється. У світовій 
практиці використовують різні варіанти методу прискореного зменшення залишкової вартості, 
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які встановлюються  організацією за допомогою прискорюючого коефіцієнта від 1 до 3 [8; 9; 
10; 11; 12].   

Отже, застосовуються два види методів зменшення залишкової вартості: 
1) метод зменшення залишкової вартості без використання прискорюючого 

коефіцієнта; 
2) методи зменшення залишкової вартості з використанням прискорюючого 

коефіцієнта.  
П(С)БО 9 “Запаси” визначено, що для цілей бухгалтерського обліку запаси включають 

МШП, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного 
циклу, якщо він більше одного року [13]. 

Вартість МШП, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів 
(списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких 
предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного 
використання [13, п. 23]. 

Амортизацію за методами зменшення залишкової вартості можна нараховувати не 
тільки по необоротних активах, а і по МШП. На відміну від інших оборотних активів, МШП 
можуть багато разів приймати участь у процесі виробництва і використовуватись декілька 
періодів (до 12 місяців), а тому їх вартість доцільно розподіляти по цих періодах. Це дасть 
змогу точніше вираховувати витрати за період і собівартість продукції. 

Хоча МШП обліковуються у складі оборотних активів, але вони можуть мати будь-яку 
вартість, а тому списання їх у витрати лише в одному періоді при відпуску у виробництво 
може значно завищити собівартість продукції в цьому періоді і відповідно занизити її 
собівартість в інших періодах. 

Це порушує принцип бухгалтерського обліку нарахування та відповідності доходів і 
витрат, бо здійснені витрати за період повинні відповідати отриманим у цьому періоді 
доходам [14]. 

По МШП можна нараховувати амортизацію за оберненими методами зменшення 
залишкової вартості. Вони є протилежними до методів зменшення залишкової вартості. Їх 
можна використовувати в управлінському обліку. 

Кожному методу зменшення залишкової вартості відповідає обернений метод 
зменшення залишкової вартості. 

Таким чином, обернені методи зменшення залишкової вартості також можуть бути 
двох видів:  

1) без використання прискорюючого коефіцієнта; 
2) з використанням прискорюючого коефіцієнта.  
Також можна використовувати обернені методи зменшення залишкової вартості з 

прискорюючим коефіцієнтом від 1 до 3.  
Для визначення амортизації за оберненим методом зменшення залишкової вартості 

необхідно спочатку вирахувати амортизацію за методом зменшення залишкової вартості і 
переставити навпаки: перший рік в останній, другий в передостанній і т.д. 

На прикладі розглянемо нарахування амортизації МШП за оберненим методом  243 % 
зменшення залишкової вартості. Первісна (початкова) вартість МШП – 25000 грн, строк 
експлуатації 12 місяців, ліквідаційна вартість – 1000 грн. Отже, вартість МШП, що підлягає 
амортизації, становить 24000 грн (25000 – 1000 = 24000). 

МШП мають строк експлуатації до 1 року, а періодами їх амортизації будуть місяці. 
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Місячна сума амортизації за методом 243% зменшення залишкової вартості 
визначається за формулами:       

МСА = Пзв х МНА, де МСА – місячна сума амортизації; Пзв – первісна (залишкова 
вартість); МНА – місячна норма амортизації. 

МНА = 100% : n х 2,43, де n – кількість місяців корисного використання об’єкта, 2,43 – 
прискорюючий коефіцієнт. 

Таким чином, місячна норма амортизації становить 20,24 % ((100% : 12) х 2,43 = 20,24 
%). Потрібно спочатку розрахувати амортизацію за методом 243 % зменшення залишкової 
вартості (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розрахунок суми амортизації МШП за методом 243 % зменшення залишкової вартості 

Місяць Первісна (залишкова) 
вартість, грн 

Місячна норма 
амортизації, % 

Місячна сума 
амортизації, грн 

1 24000 20,24 4858 

2 19142 20,24 3874 
3 15268 20,24 3090 

4 12178 20,24 2465 
5 9713 20,24 1966 
6 7747 20,24 1568 
7 6179 20,24 1251 
8 4928 20,24 997 
9 3931 20,24 796 
10 3135 20,24 635 
11 2500 20,24 506 
12 1994 20,24 1994 
х Разом х 24000 

 
В табл. 2 розглянуто розрахунок амортизації МШП за оберненим 243 %  методом 

зменшення залишкової вартості. 
Таблиця 2 

Розрахунок суми амортизації МШП за оберненим методом 243 % зменшення 
залишкової вартості 

Місяць Первісна (залишкова) 
вартість, грн 

Місячна норма 
амортизації, % 

Місячна сума 
амортизації, грн 

1 1994 20,24 1994 

2 2500 20,24 506 
3 3135 20,24 635 

4 3931 20,24 796 
5 4928 20,24 997 
6 6179 20,24 1251 
7 7747 20,24 1568 
8 9713 20,24 1966 
9 12178 20,24 2465 
10 15268 20,24 3090 
11 19142 20,24 3874 
12 24000 20,24 4858 
х Разом х 24000 
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В табл. 1 і 2 наведено порядок нарахування амортизації МШП за прямим і оберненим 
методами 243 % зменшення залишкової вартості. В оберненому методі 243 % зменшення 
залишкової вартості місячні суми амортизації є протилежними до прямого методу 243 % 
зменшення залишкової вартості. 

Висновки. МШП обліковуються в складі оборотних активів. Проте вони подібні до 
необоротних активів. МШП можуть бути будь-якої вартості, мають строк використання до 1 
року і приймають участь у виробничому процесі більше як один раз. Згідно П(С)БО 9 
“Запаси” вся вартість МШП списується у витрати при їх відпуску у виробництво. Проте по 
МШП доцільно нараховувати амортизацію і розподіляти їх вартість по періодах, зокрема по 
місяцях. Для цього можна використовувати різні методи амортизації, що передбачені для 
необоротних активів. МШП можна амортизувати за оберненими методами зменшення 
залишкової вартості. Розглянуто приклад нарахування амортизації на МШП за допомогою 
оберненого методу 243 % зменшення залишкової вартості.  
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МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

ПІДПРИЄМСТВА    
 

METHOD OF FINANCIAL ANALYSIS OF MONEY FACILITIES OF 
ENTERPRISE 

 
Анотація. У статті досліджено етапи фінансового аналізу грошових коштів 

підприємства. Виділена загальна класифікація факторів, що мають суттєвого впливу на зміну 
ефективності використання грошових коштів. Наведені задачі аналізу грошових потоків на 
підприємстві, які пов’язані з визначенням джерел та обсягів грошових надходжень, пошуком 
резервів їх зростання, обґрунтуванням обсягів та пріоритетності грошових видатків, забезпе-
ченням збалансованості та синхронності між позитивними та від’ємними грошовими потока-
ми, підтримкою стану динамічної платоспроможності підприємства, прискоренням обороту 
грошових коштів, підвищенням ефективності їх використання. 

Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, фінансові потоки,  
 
Abstract.  In the article probed the stages of financial analysis of money facilities of 

enterprise. General classification of factors which have substantial influence on changing of 
efficiency of the use of money facilities is selected. The tasks of analysis of money streams on an 
enterprise, which are related to determination of sources and volumes of money receipts, search of 
backlogs of their growth, ground of volumes and priority of money charges, providing of balanced 
and synchronousness, between positive and negative money streams, support of the state of 
dynamic solvency of enterprise, acceleration of turn of money facilities, increase of efficiency of 
their use, are resulted. 

Keywords: money facilities, money streams, financial streams  
 
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку економіки нашої держави 

характеризується такими негативними рисами, як криза неплатежів, погіршення 

https://studopedia.info/5-62682.html
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платоспроможності підприємств, значний розмір заборгованості підприємств перед 
партнерами, державою і своїми працівниками. Одна з причин цього – недостатнє володіння 
підприємствами методами управління своїми грошовими коштами. Можна отримати 
прибуток (позитивний результат фінансово-господарської діяльності), але при цьому 
своєчасно не одержувати  надходження грошових коштів від покупців, і, наслідок чого, не 
мати можливості розрахуватися навіть за зобов’язанням, що виникають в результаті 
здійснення основної діяльності, пов’язаних з очікуваними і вже отриманими доходами. На 
такий стан економічної діяльності підприємств впливають різноманітні як об’єктивні, так і 
суб’єктивні фактори.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань фінансового аналізу 
грошових коштів присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема 
М.Т. Білухи, І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, Є.В. Мниха, 
Л.В. Нападовської, Ю.І. Осадчого, П.Г. Пономаренка, Г.В. Ситника, В.В. Сопка та ін.  

Напрацювання цих науковців охоплюють широкий діапазон питань, пов’язаних з 
теорією, методикою та організацією фінансового аналізу грошових коштів, що у свою чергу, 
вимагає поглибленого дослідження та поєднання даних направлень. 

Формулювання цілей. Метою дослідження є визначення методики фінансового аналізу 
грошових коштів підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Економічний аналіз грошових коштів являється одним з 
найвагоміших основних засобів виявлення внутрішніх резервів підприємства, поліпшення 
його фінансово-економічного стану, вагомим інструментом обґрунтування управлінських 
рішень, у процесі прогнозування господарської діяльності. Також, економічний аналіз 
повинен застосовуватися не тільки з точки зору оцінки поточного рівня ефективності 
використання грошових коштів, але й для дослідження прогнозних показників діяльності 
підприємства. 

За умов впровадження до практики ведення фінансово-господарської діяльності 
певного управлінського рішення необхідно здійснювати поточний та перспективний аналіз 
грошових коштів. Фінансовий аналіз ефективності використання грошових коштів на 
підприємстві повинен здійснюватися перед реалізації певного економічного рішення. До 
нього входять п’ять взаємопов’язаних етапів (рис. 1).  

Ефективність використання грошових коштів не залишається постійною, а змінюється 
під впливом часу та різних економічних факторів.  

Ми можемо виокремити загальну класифікацію факторів, що мають суттєвого впливу 
на зміну ефективності використання грошових коштів, за наступними напрямками:  

• підвищення технічного рівня;  
• удосконалення організації торгівлі; 
• удосконалення організації праці; 
• удосконалення управління; 
• зміни обсягу й асортименту продукції;  
• галузеві фактори.  
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Рис. 1. Основні етапи фінансового аналізу ефективності використання грошових 
коштів підприємства 

 
Дана класифікація надає можливості дослідити взаємозв’язок факторів випливу на 

фінансово-господарську діяльність підприємства. Призначення фінансового  аналізу 
грошових коштів у тому, щоб виявити вплив даних факторів на зміну показників 
ефективності діяльності. 

Динамічний підхід до управління грошовими коштами в сучасній теорії фінансового 
управління поступово виділяється в окрему область дослідження, оперуючи терміном «гро-
шові потоки», який в цілому, ідентифікується з рухом грошових коштів і спроможний опису-
вати функціонування підприємства в динаміці. Грошові потоки слід розглядати, як систему 
розподілених в часі надходжень та видатків грошових коштів, що генеруються у процесі гос-
подарської діяльності підприємства і супроводжують рух вартості, виступаючи зовнішньою 
ознакою його функціонування. Вивчення грошових потоків підприємства дозволяє дослідити 
механізм його функціонування, оскільки грошові потоки віддзеркалюють весь комплекс фун-
кціональних зв’язків, що виникають в процесі діяльності підприємства. 

Метою управління грошовими потоками є досягнення підприємством стану фінансо-
вої рівноваги та стійкого економічного зростання.  

В зв’язку з цим, аналіз грошових потоків на підприємстві передбачає вирішення за-
дач, пов’язаних з визначенням джерел та обсягів грошових надходжень, пошуком резервів їх 
зростання, обґрунтуванням обсягів та пріоритетності грошових видатків, забезпеченням зба-
лансованості та синхронності між позитивними та від’ємними грошовими потоками, 
підтримкою стану динамічної платоспроможності підприємства, прискоренням обороту гро-
шових коштів, підвищенням ефективності їх використання. 
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Фундаментальний зв’язок руху грошових коштів з відтворювальними процесами, що 
відбуваються в підприємстві, визначають механізм формування грошових потоків.  

Нагальною необхідною пре умовою аналізу грошових коштів є  ґрунтовно описаний 
механізм формування грошових потоків підприємства, здійснення його декомпозиції на:  

• зовнішній механізм (який представляє комплексну дію факторів зовнішнього сере-
довища на процес формування грошових потоків);  

• внутрішній механізм (в основі якого лежить структура і лагова динаміка операцій-
ного, фінансового та інвестиційного циклів підприємства), елемент ризику.  

На основі поглибленого аналізу внутрішнього механізму формування грошових пото-
ків від операційної діяльності підприємства виділяються та ідентифікуються окремі компоне-
нти, які визначають мінливість грошових потоків в часі, а саме: мінімально-стабільний (гара-
нтований), умовно-стабільний, варіативний компоненти позитивного грошового потоку та 
умовно-стабільний, змінний, варіативний, екстраординарний компоненти вихідного грошо-
вого потоку. 

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна визначити, що загальна методика 
аналізу грошових коштів повинна завбачати застосування таких щільно взаємопов'язаних 
показників як: 

•  ліквідності, які відображають здатність підприємства вчасно і в повному об’ємі 
здійснити розрахунки по своїм борговим зобов'язанням; 

• оборотності, які відображають стан ефективності використання грошових коштів за 
певний період часу; 

•  рентабельності, які віддзеркалюють спроможність підприємства акумулювати  
прибуток у процесі використання грошових коштів; 

• фінансової стійкості, які розкривають ступінь залежності підприємства від 
залучених джерел фінансування. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

APPROACHES TO THE FORMATION AND EFFECTIVE USE OF FINANCIAL 
RESOURCES OF THE ENTERPRISE 

 
Анотація. У статті досліджено сутність фінансових ресурсів підприємства. 

Проаналізовано джерела утворення фінансових ресурсів. Розглянуто сучасні підходи до їх 
формування. Запропоновано механізм аналізу ефективності використання фінансових 
ресурсів підприємства. 

Ключові слова: фінансові ресурси, підприємство, джерела формування, 
використання фінансових ресурсів, ефективність, управління.   

 
Abstract. The article analyzes  the essence of financial resources of the enterprise. The 

sources of financial resources formation are analyzed. Modern approaches to their formation are 
considered. The mechanism of the analysis of efficiency of use of financial resources of the 
enterprise is offered.  

Key words: financial resources, enterprise, sources of formation, use of financial resources, 
efficiency, management. 

 
Постановка  проблеми. В сучасних умовах господарювання за наявності кризових 

явищ як у національній, так у світовій економіці актуалізуються питання стабілізації 
діяльності та покращення ефективності функціонування суб’єктів підприємництва.  

В свою чергу, успішність виробничо-господарської та комерційної діяльності 
підприємства визначною мірою залежить від раціонального формування та ефективного 
використання його фінансових ресурсів, що є основою розвитку суб’єкта господарювання, 
оскільки саме вони є тим ресурсом, який безпосередньо з невеликим часовим інтервалом 
перетворюється у будь-який інший необхідний вид ресурсів.  

Отже, за таких умов  вирішального значення набуває застосування сучасних 
принципів, підходів та механізмів, формування й використання фінансових ресурсів 
підприємства, що дозволять отримувати високі фінансово-економічні результати 
господарювання. 
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Аналіз  останніх  досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні проблеми і 
питання формування і використання фінансових ресурсів підприємства викладені у працях 
багатьох дослідників, серед яких можна виділити таких, як: Абрамова І., Бражник Л., 
Віленчук О., Гайбура Ю., Глушко А., Дема Д.,  Демко І., Меренкова Л.,  Хачатурян С. та 
багатьох інших. 

Не дивлячись на значні наукові здобутки із даної проблематики, є необхідність 
подальшого дослідження особливостей формування, управління та використання фінансових 
ресурсів підприємства за сучасних нестабільних умов економічного розвитку, що значною 
мірою обумовлює дефіцит вказаних ресурсів та низьку ефективність їх використання. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності фінансових 
ресурсів підприємства, джерел їх утворення, сучасних підходів до формування та 
забезпечення ефективного використання  фінансових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Без належного фінансового забезпечення неможливо 
досягти успіху діяльності та подальшого ефективного розвитку підприємства. Основою 
належного фінансового забезпечення наявність необхідного обсягу саме фінансових ресурсів 
у складі ресурсного потенціалу підприємства. 

В економічній літературі фінансові ресурси трактуються як грошові кошти, які є в 
розпорядженні підприємства, грошові доходи і надходження підприємства, грошовий капітал 
підприємства, грошові фонди, частина коштів підприємства в фондовій і не фондовій 
формах. 

Отже, фінансові ресурси - це мобілізовані з власних і зовнішніх джерел грошові 
кошти, які знаходяться у розпорядженні підприємства у фондовій та не фондовій формах та 
призначені для виконання його фінансових зобов'язань, фінансування поточних витрат і 
витрат, пов'язаних з розширеним відтворенням [7, с. 80]. 

Фінансовим ресурсам підприємств притаманні такі властивості: 
• фінансові ресурси мають стадію утворення; 
• фінансові ресурси відображають відношення до власності; 
• фінансові ресурси мають джерела формування та цілі використання; 
• від джерел формування та напрямів використання залежить структура фінансових 

ресурсів [9, c. 78]. 
Характерні риси фінансових ресурсів підприємства проявляються в тому, що вони: 
• є обмежено мобільними,  
• є джерелом доходу, 
• є об’єктом економічного управління, 
• є об’єктом купівлі-продажу, права власності та розпорядження, 
• підпадають під систематичний вплив фактора ризику, 
• мають специфічні правила формування і використання підприємствами різних 

організаційно-правових форм, 
• мають трансформаційну здатність, 
• мають цільових характер використання, 
• можу мати сезонність формування та використання, 
• є виробничим та інвестиційним ресурсом [1, с. 11; 2, с. 780]. 
Формування фінансових ресурсів – це частина загальної фінансової стратегії 

сучасного підприємства, що полягає у забезпеченні необхідного рівня самофінансування 
його виробничого розвитку [11, с. 31-32].  
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Для формування фінансових ресурсів підприємство використовує різні джерела: 
• генерування всередині підприємства: внески засновників у статутний фонд, 

нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування, резервний фонд; 
• залучення із зовні: випуск акцій, облігацій, банківський та комерційний кредит, 

бюджетні субсидії, страхові відшкодування, інші види ресурсів. 
Стартовим джерелом формування фінансових коштів завжди є статутний капітал, що 

являє собою суму капіталу, яка необхідна для того, щоб підприємство розпочало свою 
діяльність: він створюється за рахунок державних коштів, виручки від продажу акцій, а 
також приватних капіталів. 

Найбільшим за величиною джерелом формування власних фінансових коштів діючого 
підприємства виступають доходи від його господарської та іншої діяльності. Переважна 
більшість підприємств має три основних види доходів: звичайний, капітальний, дивідендний. 

Звичайний доход (прибуток) – формується за рахунок грошових надходжень від 
основної діяльності підприємства. 

Капітальний доход – це доход від перепродажу (реалізації) підприємством різних 
активів (нерухомості – землі, майна; фінансових активів — акцій та облігацій тощо) після 
певного періоду їх використання. 

Якщо підприємство купує акції іншої фірми, воно звичайно одержує дивіденди. Ці 
дивіденди називають дивідендним доходом. 

Важливим джерелом формування і підтримання на необхідному рівні власних 
фінансових коштів є амортизаційні відрахування на реновацію (повне відновлення) основних 
засобів підприємства. Щорічний абсолютний розмір амортизаційних відрахувань залежить 
від їх норми і балансової вартості основних засобів. Значення цього джерела фінансових 
коштів підприємства істотно зростає за умови застосування методу прискореної амортизації 
активів. 

За потреби (через недостатність власних коштів) підприємство може скористатися 
внутрішнім (короткостроковим і довгостроковим) чи міжнародним кредитом у грошовій або 
товарній формі з умовою його повернення і сплати певного відсотку (кредитної ставки). 
Проте останнє вимагає ретельного економічного обгрунтування доцільності (ефективності) 
залучення такої форми позички [3, с. 16-17]. 

Таким чином, фінансові ресурси на підприємстві спочатку формують у процесі 
утворення статутного капіталу, а згодом - у результаті реалізації продукції, виконання робіт, 
надання послуг. Одержані кошти інвестують для забезпечення виробничо-господарської 
діяльності, розширення та розвитку виробництва.  

Структура та розмір фінансових ресурсів залежать від обсягу виробництва та його 
ефективності. Зв'язок між розміром фінансових ресурсів та обсягом виробництва є двояким, 
оскільки основним регламентуючим фактором розширення виробництва є величина 
фінансових ресурсів, і навпаки [4, с. 471].  

Отже, можна виділити такі підходи до формування фінансових ресурсів:  
• забезпечення мінімально необхідного рівня: адже недостатній розмір фінансових 

ресурсів призводить до скорочення обсягу виробництва, зниження рівня використання 
виробничих потужностей, недостатнього забезпечення матеріальними, трудовими та іншими 
ресурсами і, як наслідок, до ще більшого скорочення фінансових ресурсів; 

• забезпечення достатнього рівня:  достатній розмір фінансових ресурсів 
забезпечує: фінансову стійкість, платоспроможність, стабілізацію обсягів виробництва, а 
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також можливість його розширення, високий рівень використання виробничих потужностей, 
достатній рівень забезпечення матеріальними ресурсами; 

• забезпечення максимально допустимого рівня ресурсів: надлишковий обсяг 
фінансових ресурсів сприяє збільшенню обсягів виробництва, розширенню наявного 
асортименту продукції та освоєнню нових видів, повному використанню наявних 
виробничих потужностей, повному забезпеченню підприємства необхідними товарно-
матеріальними цінностями, що забезпечить зростання обсягів фінансових ресурсів, проте 
може також призвести до перевитрат і недоцільного їх використання та до скорочення 
обсягів виробництва [4, с. 471; 5]. 

Ефективність використання фінансових ресурсів підприємства сьогодні   повинна 
орієнтуватись на цілісну систему принципів управління фінансовими ресурсами суб’єкта 
господарювання, які б орієнтувалися на нові умови функціонування, такі як: забезпечення 
конкурентної переваги як основної мети розвитку підприємства; оцінка ресурсного 
потенціалу підприємства як сукупності трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, що 
забезпечують можливість реалізації його цілей; одноманітність техніко-економічних 
механізмів розподілу ресурсів на усіх рівнях технологічної структури; зіставлення 
фінансового потенціалу з цільовими стратегічними орієнтирами і прийнятним рівнем ризику 
для забезпечення фінансової безпеки підприємства; системність управління фінансовими 
ресурсами і ризиками [11, с. 32]. 

Загальна оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, 
передбачає проведення: 

• оцінки активів за степенем їх ліквідності  і пасивів за ознакою терміновості їх 
погашення та коефіцієнтний аналіз рівня ліквідності підприємства; 

• аналізу фінансової стійкості та платоспроможності; 
• аналізу рівня ділової активності підприємства. 
Такий механізм аналізу дає можливість кількісно оцінювати вплив якості управління 

фінансовими ресурсами на рівень рентабельності та динаміку розвитку підприємства. 
Аналіз формування та ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 

правомірно визначити основою прийняття управлінських рішень у напрямі підвищення 
ефективності діяльності суб’єкта господарювання. При цьому проведення аналізу повинне 
мати систематичний характер для забезпечення можливості своєчасного та оперативного 
реагування суб’єкта господарської діяльності на зміни ринкової кон’юнктури [4, с. 472-473].  

На сучасному етапі розвитку значний негативний вплив на ефективність 
використання фінансових ресурсів мають фактори кризового стану як вітчизняної, так і 
світової економіки (політична, територіальна, фінансова, енергетична, сировинна кризи, 
світова пандемія), що існують незалежно від дій підприємства. Але разом з тим, 
підприємство має внутрішні резерви підвищення ефективності використання фінансових 
ресурсів, на які воно може впливати, зокрема це: формування власних ресурсів, розширення 
можливостей застосування залученого капіталу, використання тривалих господарських 
зв’язків, вдосконалення системи розрахунків, раціональна організація збуту, систематичний 
контроль за оборотністю коштів у розрахунках тощо [2, с. 781]. 

Висновки. Для фінансування та забезпечення ефективності господарської діяльності 
підприємству необхідно мати достатній обсяг фінансових ресурсів – тобто, грошових коштів, 
які  мобілізуються з власних і зовнішніх джерел та  знаходяться у розпорядженні 
підприємства у фондовій та не фондовій формах. При цьому, формування фінансових 
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ресурсів підприємства – це складний динамічний процес, орієнтований на найраціональніше 
використання внутрішніх можливостей суб’єкта господарювання та максимальну взаємодію 
із зовнішнім середовищем та забезпечення якісного використання наявного фінансового 
потенціалу. Ефективність використання фінансових ресурсів підприємства визначається 
рівнем його добробуту та положення на ринку, фінансовою стійкістю, ліквідністю та 
платоспроможністю. Застосування сучасних підходів до формування та використання 
фінансових ресурсів дозволить підприємству досягти довгострокових позитивних 
результатів і мати стійке фінансове забезпечення. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 
 

ON THE THEORY OF THEORETICAL ASPECTS OF ENSURING THE 
EFFICIENCY OF BANKS 

 
Анотація: У статті розглянуто сутність поняття « ефективність банківської 

діяльності» через критичний огляд наукових погляд. На основі проведеного аналізу 
запропоноване власне визначення «ефективність банківської діяльності». Визначено фактори 
внутрішнього та зовнішнього середовища, що впливають на визначення ефективності 
банківської діяльності. Доведено, що дохідність банківської діяльності є основним чинником 
що визначає загальну ефективність банківської діяльності.  

Ключові слова: банківська діяльність, ефективність банківської діяльності,  фактори 
впливу на ефективність банківської діяльності, дохідність банківської діяльності.  

 
Abstract: The article considers the essence of the concept of "banking efficiency" through a 

critical review of scientific views. Based on the analysis, the own definition of "banking efficiency" 
is proposed. The factors of the internal and external environment that influence the determination of 
the efficiency of banking activity are determined. It is proved that the profitability of banking is the 
main factor determining the overall efficiency of banking. 

Keywords:  banking activity, efficiency of banking activity, factors influencing the 
efficiency of banking activity, profitability of banking activity.  

 
Постановка проблеми: Банківська діяльність за своєю суттю є різновидом 

підприємництва, а тому, як мінімум направлена на отримання прибутку, а отже і 
забезпечення ефективності функціонування.  

В сучасних умовах господарювання ефективність підприємницької діяльності, і 
банківська діяльність не є виключенням, є базисом для забезпечення стабільного та 
прогнозованого розвитку економіки держави в цілому. Ефективність діяльності банків є 
синтетично агрегованим показником, який потребує постійного моніторингу та адаптування 
до змін середовища функціонування.  Ми можемо стверджувати, що ефективність діяльності 
конкретного банку є показником що впливає на ефективність діяльності всієї банківської 
системи України, а отже потребує аналізу та не втрачає своєї актуальності.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій: Питанням вивчення проблематики 
ефективності банківської діяльності присвячено праці багатьох українських дослідників, 
зокрема: Герасимович А. М., Алексеєнко М. Д. та Парасій-Вергуненко І. М.; Катан Л.І. та 
Мішенський В.В.; Примостка Л.О.; Гуляєва Л.П. та Ніколенко Ю.В.; Владичин У.В.; 
Короленко Р.В.; Прийдун Л.М.; Парасій-Вергуненко І.М.; Гнидюк І.В. та інші.  

Формування цілей: Метою статті є вивчення сутності поняття «ефективність 
банківської діяльності» та визначення його ключових складників.  

Виклад основного матеріалу: Проведемо аналіз змісту поняття «ефективність 
банківської діяльності» звернувшись до робіт науковців та дослідників.  

В підручнику авторів А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко 
«Аналіз банківської діяльності» міститься загальна теза, що за допомогою показників 
прибутковості функціонування банку, можна судити про ефективність діяльності банку. 
Тобто автори ототожнюють загальну прибутковість або збитковість із ефективністю. Такий 
підхід ми вважаємо занадто загальним та таким, що потребує відповідного уточнення. 

Автори Л.І. Катан та В.І. Мішенський зазначають, що одним із найважливіших 
показників ефективності функціонування банку є банківський прибуток. Управління 
прибутковістю належить до однієї з основних цілей функціонування банків на сучасному 
етапі. Саме прибутковість є головним індикатором вдалого та результативного менеджменту. 
Цілі управління прибутковістю обумовлені основним завданням функціонування банку як 
фінансового посередника, який здійснює традиційні і нетрадиційні банківські операції і 
послуги з метою отримання прибутку із врахуванням допустимого рівня ризику. 

В монографії «Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі» 
автора Примостки Л.Л. зазначається, що аналіз ефективності банківської діяльності є  
складною проблемою як у теоретичному, так і в прикладному аспектах. Зокрема, 
прибутковість, яку традиційно заведено сприймати як свідчення ефективної діяльності, є 
лише одним з аспектів оцінювання діяльності банку, і тому вона не може вважатися 
остаточним показником ефективності. Для банків як установ, діяльність котрих значною 
мірою залежить від довіри клієнтів і котрі розпоряджаються суттєвою частиною суспільного 
капіталу, важливе значення мають характеристики надійності та стабільності. 

Гуляєва Л.П. та Ніколенко Ю.В. звертають увагу, що стратегічними цілями діяльності 
банків у контексті підвищення ефективності їх діяльності можуть стати: підтримання 
конкурентоспроможності на банківському та фінансовому ринках (національному та 
міжнародних); підвищення якості, асортименту банківських послуг; формування стійких 
взаємовигідних стосунків банку з клієнтами; утримання реальних та активне залучення 
нових клієнтів; збільшення обсягів діяльності банку; забезпечення стійкості банку до змін 
зовнішнього середовища; мінімізація негативного впливу ризиків на діяльність банку; 
підвищення якості управління діяльністю банку; підтримання прибутковості діяльності, 
оптимізація доходів та витрат.  

Владичин У.В. зазначає, що визначення ефективності банківської системи потребує 
проведення аналізу різноманітних показників та чинників внутрішнього і зовнішнього 
середовища банківської діяльності. Одним із важливих чинників, який впливає на розвиток 
банківської системи, є її структура власності, оскільки власність банківської системи 
визначає орієнтири та характер її розвитку, а також функціонування економіки країни 
загалом. 
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Важливо відзначити, ще й таку думку, що ефективність банківської діяльності можна 
розглядати як на мікрорівні - ефективність роботи банківських відділень чи окремого банку, 
так і на макрорівні - ефективність роботи усіх банків України. Ефективність діяльності 
банків визначається передусім спроможністю виконувати покладені на них зобов’язання. 

У праці Л.М. Прийдун «Ключові аспекти забезпечення ефективності банківської 
діяльності» міститься порівняльний аналіз поглядів вчених на означене питання. Зокрема, 
автор зазначає, що А. Буряк визначає ефективність банківської діяльності  як поєднання 
внутрішньої (оптимальної організації використання ресурсів) та зовнішньої (відповідність 
отриманих результатів цілям) ефективності. С. Хайлук  трактує ефективність банківської 
діяльності як можливість та вміння виробити і продати максимальну кількість банківських 
продуктів заданої якості при мінімальних витратах. В. Саркісян вважає, що це здатність 
задовольняти потреби чи очікування клієнтів або самого банку при дотриманні ретельно 
налагодженого банківського механізму та умов взаємодії між виробником і споживачем 
банківського продукту. На думку Н. ефективність банківської діяльності є сукупністю цілей, 
дій, спрямованих на ефективну роботу банківської установи через координацію та ефективне 
використання ресурсів, а також вибір максимально дієвих методів та способів її 
забезпечення. В. Коваленко вбачає в ефективності банківської діяльності розв’язання таких 
конфліктних завдань, як: «одержання оптимального прибутку – підтримання на достатньому 
рівні ліквідності – забезпечення надійності (мінімізація ризиків)» за умови забезпечення 
належного виконання функцій, покладених на банківську систему. 

Таким чином, після аналізу стількох поглядів ми можемо однозначно стверджувати, 
що по-перше в Україні не існує єдиного погляду на розуміння сутності поняття 
«ефективність банківської діяльності». Більшість дослідників визначають ефективність 
банківської діяльності за аналогією із ефективністю підприємницької діяльності і в цьому є 
відповідний економічний зміст.  

По-друге в Україні законодавчо неврегульоване питання визначення ефективності 
банківської діяльності, або єдиної методики її розрахунку. Так, Національний Банк України 
як регулятор висуває вимоги до забезпечення стійкості банківської системи загалом, та 
діяльності банку зокрема. Проте стійкість банку чи стійкість банківської системи не є 
тотожними до ефективності банківської діяльності.  

По-трете. Розбіжність поглядів та неоднорідність підходів до розуміння сутності 
ефективності банківської діяльності, спричинює значну невизначеність у співставному 
розрахунку ефективності діяльності різних банків, особливо коли такі розрахунки проводять 
різні дослідники.  

Отже, враховуючи вищенаведене, ефективність банківської діяльності можна 
визначити, як спроможність банку (банківської системи) управляти власними активами та 
пасивами під впливом визначених факторів внутрішнього та зовнішнього середовища з 
метою відповідності нормативним вимогам щодо забезпечення фінансової та економічної 
стійкості та забезпечення прийнятної для власників прибутковості та ринкової вартості.   

В наведеному визначенні нами не враховується ще такий показник, на якій звертають 
увагу українські та іноземні дослідники, як довіра клієнтів до банку. Але цей показник є 
доволі емпіричним за своїм характером та надто залежним від конкретних умов визначення.  

Як вже зазначалось, на банк діють фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, 
що впливають на визначення ефективності банківської діяльності.   
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До факторів внутрішнього середовища належать ті, що прямо залежать від самого 
банку, контролюються та змінюються самим банком в процесі його діяльності. За 
загальноприйнятою класифікацією такі фактори можна можна поділити на організаційні 
(структура банківської установи, структура діяльності, організаційні процедури тощо); 
фінансові (прибутковість, стійкість, ліквідність тощо): маркетингові (імідж, реклами, 
відносини з громадськістю тощо); управлінські або фактори менеджменту (кадри; якість 
управління; відкритість та здатність до інновацій тощо).  

До факторів зовнішнього середовища належать ті, що знаходяться поза межами 
впливу банку, ним не контролюються та не можуть бути ним змінені, а також є однаковими 
для всієї банківської системи України. Зазвичай такі фактори можна поділити на таку групи: 
економічні (стан економіки держави, умови господарювання, курси валют тощо); політичні 
(відносини з іншими державами, законодавча база, політична стабільність тощо); соціальні 
(рівень доходів населення, довіра до банківської системи, соціальний захист тощо) та 
ринкові (розвиток інфраструктури, рівень конкуренції, рівень інноваційності тощо).  

Всі ці групи факторів як внутрішнього, так і зовнішнього впливу постійно чинять 
вплив на діяльність банку та потребують відповідного менеджменту.  

Зазначимо, що наведений перелік не є вичерпним, окрім того, не можливо виділити 
якійсь окремі фактори що є більш важливими ніж інші. В кожний конкретний момент часу та 
у конкретній ринковій ситуації змінюється значення та важливість відповідного фактору, а 
отже ми не можемо стверджувати що найбільш важливим внутрішнім фактором впливу на 
ефективність є прибуток, а зовнішнім – рівень інфляції.  

Таким чином, з точки зору розуміння змісту ефективності банківської діяльності, 
важливо моніторити та реагувати на всі фактори впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища.  

До речі, відзначимо, що деякі дослідники не погоджуються із наведеним групуванням 
факторів зовнішнього впливу. Зокрема, І.М. Парасій-Вергуненко відносить до зовнішніх 
факторів програмні, надзвичайні, сезонні, циклічні та довгострокові. 

Програмними факторами є економічне становище країни, її економічна політика, 
розвиток ринку цінних паперів та міжбанківського ринку, організація системи 
рефінансування, повноваження та ефективність роботи контрольних органів. Надзвичайними 
факторами вважають страйки, наслідки стихійних лих, військові конфлікти, революційні, 
політичні та економічні події. 

Сезонні зміни, як правило, пов'язані з сільськогосподарськими роботами та 
функціонуванням інших сезонних галузей. У банків збільшуються вклади восени, після 
збирання врожаю, та підвищується попит на кредитні ресурси навесні. Циклічні зміни 
зумовлені піднесенням або спаданням ділової активності товаровиробників та підприємців у 
економіці країни. Довгострокові коливання можуть охоплювати кілька економічних циклів 
та бути результатами таких факторів, як зрушення в споживанні, заощадженні, інвестиційних 
процесах, кількості населення, його зайнятості, науково технічному рівні виробництва, тощо.  

Ми не погоджуємось із таким поділом, оскільки по-перше він є вичерпним, тобто поза 
його межами залишаються інші фактори впливу, зокрема відносини із іншими країнами, 
соціальний стан населення тощо. По-друге в класифікації фактори поділяються за різними 
ознаками впливу.  

Тому вищенаведену класифікацію факторів зовнішнього впливу на банківську 
діяльність за характером інституційного впливу (політичні, соціальні, економічні та ринкові 
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фактори) доцільно доповнити факторами часового пливу (сезонність, циклічність коливання 
економіки) та факторами очікуваності впливу (прогнозовані фактори та форс-мажор).  

Як ми вже зазначали, в Україні питання ефективності банківської діяльності 
законодавчо не унормоване, проте держава чинить відповідний вплив на банківську систему. 
Такий вплив окрім того, що визначає загальні для системи «правила гри», також закладає 
відповідне підґрунтя для прибутковості, стійкості, довіри клієнтів тощо.  

Основою розвитку банківської системи є відповідна ресурсна база, оскільки ведення 
фінансово-кредитної діяльності банку здійснюється виключно у межах  наявних ресурсів. 
Нормативи НБУ, що побудові на основі методичних рекомендації в області банківського 
регулювання, відомих як Базель ІІ та ІІІ, прямо визначають вимоги до регулятивного 
капіталу банку, а найголовніше мінімальні вимоги до капіталу та ліквідності. 
Загальновідомо, що найбільш надійним і стійким джерелом ресурсів для здійснення 
банківської діяльності є власний капітал банку, а отже відповідність цим вимогам прямо 
впливає на ефективність банківської діяльності. Основним банківський ресурсом є гроші, 
залучені у вигляді депозитів та видані у вигляді кредитів. Ліквідність, як синтетичний 
показник, що здатний вказати можливість швидкого переводу активів в готівкові кошти без 
істотної втрати вартості активів, також опосередковано визначає ефективність банківської 
діяльності, оскільки гроші самі по собі є найліквіднішим активом.   

Отже, на підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що дохідність банківської 
діяльності є основним чинником що визначає загальну ефективність банківської діяльності.  

Таким чином, ми визначили сутність поняття «ефективність банківської діяльності», 
визначили основні фактори внутрішнього та зовнішнього впливу на ефективність 
банківської, а також проаналізували роль держави у ефективності банківської системи.  В 
наступному питанні приділимо увагу забезпеченню дохідності діяльності банку шляхом 
відповідних організаційно-економічних заходів.  
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ  
 

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE: 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES 

 
Анотація. У статті досліджено теоретичні та методичні підходи щодо сутності 

фінансового стану підприємства та його оцінки. Зазначено що управління фінансовим 
станом є важливою складовою фінансового менеджменту на підприємстві. Проаналізовано 
сучасні методики проведення оцінки фінансового стану підприємства. Окреслено коло 
проблем застосування деяких фінансових показників та надані певні пропозиції щодо їх 
розв’язання. 

Ключові слова: фінансовий стан, фінансова діяльність, фінансовий менеджмент, 
оцінка фінансового стану, комплексний аналіз фінансового стану. 

 
Abstract. The article investigates theoretical and methodological approaches to the essence 

of the financial condition of the enterprise and its evaluation. It is noted that financial management 
is an important component of financial management in the enterprise. Modern methods of assessing 
the financial condition of the enterprise are analyzed. The range of problems of application of some 
financial indicators is outlined and certain proposals for their solution are given. 

Key words: financial condition, financial activity, financial management, assessment of 
financial condition, comprehensive analysis of financial condition. 

 
Постановка проблеми. В умовах розвитку економіки України з високим ступенем 

невизначеності загальноекономічного середовища, важливим елементом у системі управ-
ління підприємством є оцінка його фінансового стану. Незалежно від виду діяльності, форми 
власності фінансовий стан підприємства являється однією із найважливіших характеристик 
суб’єкту господарювання. Достовірні, якісні та своєчасні результати оцінки фінансового 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (19)_4 (20) 2021 

56 

стану дозволяють прийняти вірні управлінські рішення щодо ефективного використання 
ресурсів підприємства, здійснювати фінансові інвестиції або залучити інвесторів, укласти 
вигідні контракти,  визначати резерви які дозволять не лише не втратити свої позиції але й 
розвиватися. Тому обрання методики проведення оцінки фінансового стану, вибір певної 
системи показників, інформаційне забезпечення дослідження є необхідною складовою 
фінансового менеджменту на підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істотний внесок у розвиток та 
вдосконалення теорії та методики фінансового стану підприємства зроблені вітчизняними та 
зарубіжними фахівцями: Азаренкова Г.М., Баканов М.І., Барнгольц С.Б., Бланк І., 
Бутинець Ф.Ф., Єфімова О.В., Зав’ялова З.М., Кірейцева Г.Г.,  Ковальов В.В., Коробов М.Я, 
Лахтіонова Л.А., Мец В.О., Поддерьогін А.М., Савицька Г.В.,  Шеремет А.Д. та ін. 

Наукові дослідження даної тематики продовжуються і висвітлюються у публікаціях 
науковців: Денисенко М.П., Коломієць Н.О., Крючко Л.С.,  Паянок Т.М., Райковська І.Т., 
Савченко А.М. та ін.. Значущість досліджень не зменшується, адже зміни у законодавчому 
полі, вимоги сьогодення потребують адаптації та удосконалення методики та механізмів 
оцінки фінансового стану. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних та методичних засад оцінки фінансового 
стану підприємства в Україні.  

Теоретико-методичною основою написання статті є концептуальні положення 
фундаментальних і прикладних наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених в сфері 
фінансового-господарського аналізу, фінансів підприємств і фінансового менеджменту. 

Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан підприємства значною  мірою 
характеризує його успіх як у основній сфері діяльності, так і у відносинах із партнерами, 
банками, інвесторами.  

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі економічної  діяльності. 
Визначення його на певну дату допомагає дізнатися, наскільки правильно підприємство 
управляло фінансовими ресурсами протягом періоду, що досліджується, ефективність 
використання майна, джерел фінансування, виробничий потенціал. 

Проведемо аналіз поглядів щодо поняття «фінансовий стан підприємства» (табл.1) 
Таблиця 1  

Сутність поняття «фінансовий стан підприємства» 
Автор, джерело Визначення поняття «фінансовий стан підприємства» 

Базілінська О.Я. [1]  Фінансовий стан підприємства розглядається як сукупність показників, що 
характеризують наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів 
підприємства 

Бланк І.О. [2]  Фінансовий стан – це рівень збалансованості окремих структурних елементів 
активів і капіталу підприємства, а також рівень ефективності їх 
використання. 

Коломієць Н.О. [3] Фінансовий стан – це здатність ( спроможність) підприємства фінансувати 
свою діяльність.  

Коробов М.Я. [4] Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма 
показниками характеристика якості його діяльності.  

Крамаренко Г.О.,  
Чорна О.Є. [5] 

Фінансовий стан являє собою найважливішу характеристику економічної 
діяльності підприємства в зовнішньому середовищі. 
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Автор, джерело Визначення поняття «фінансовий стан підприємства» 

Поддєрьогін А.М. [6] Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом 
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і 
характеризується системою показників, що відображають наявність, 
розміщення і використання фінансових ресурсів. 

Савицька Г.В. [7] Фінансовий стан підприємства – економічна категорія, яка відображає стан 
капіталу в процесі його кругообігу та спроможність суб’єкта до саморозвитку 
на фіксований момент часу. 

Шеремет А.Д. [8] Це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи 
фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-
господарських факторів і характеризується системою показників, що 
відображають наявність розміщення і використання фінансових ресурсів.  

 
Узагальнюючи погляди науковців можна зазначити що, фінансовий стан підприємства 

це сукупність фінансово-господарських процесів, які характеризують здатність суб’єкта 
господарювання до функціонування та розвитку. 

Метою аналізу фінансового стану – є своєчасне виявлення та усунення негативних 
факторів що знижують ефективність фінансової діяльності та визначити резерви поліпшення 
фінансового стану підприємства. 

При цьому необхідно вирішити такі завдання[3]:  
1. На підставі вивчення взаємозв’язку між різними показниками виробничої, 

комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану з надходження фінансових 
ресурсів та їх використання з позиції поліпшення фінансового стану підприємства.  

2. Прогнозування можливих фінансових результатів, тобто прибутку та 
рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і 
позикових ресурсів, розроблення моделей фінансового стану за різних варіантів 
використання ресурсів.  

3. Розроблення конкретних заходів, які спрямовані на ефективніше використання 
фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства. 

Теоретичні та методичні засади оцінки фінансового стану підприємства і трактування 
його сутності, також, зафіксовано у нормативних актах відповідних міністерств (відомств). 

Серед діючих в Україні нормативних актів, які пропонують методики оцінки 
фінансового стану підприємств, що можуть бути використані як юридичною особою так і 
зовнішніми користувачами, на увагу заслуговують такі [9]: 

• Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану 
неплатоспроможних підприємств та організацій, затверджена Наказом Агентства з питань 
запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27 червня 1997 р. № 81; 

• Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення 
до банкрутства, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 р. № 
14 (у редакції від 26 жовтня 2010 р. № 1361); 

• Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного 
сектору економіки, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 2006 
р. № 170; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0014665-06
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0014665-06
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0014665-06


ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (19)_4 (20) 2021 

58 

• Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при 
перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств — емітентів облігацій (крім 
комерційних банків), схвалені Аудиторською палатою України (протокол засідання 
Аудиторської палати України від 23 лютого 2001 р. № 99) [7]; 

• Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за 
активними банківськими операціями (Постанова Правління Національного банку України від 
30 червня 2016 р. № 351); 

• Наказ «Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу 
фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації»  
від 26.01.2001 р. № 49/121 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 
2/23(z0188-13) від 04.01.2013 р.). 

У вітчизняній практиці виділяють різноманітні методи оцінки фінансового стану, такі 
як: коефіцієнтний; комплексний; інтегральний; беззбитковий; рівноважний. Найбільш 
розповсюдженим є коефіцієнтний аналіз. Саме коефіцієнти є складовою в усіх методиках.  

Під методикою оцінки фінансового стану підприємства розуміють послідовність 
певних прийомів та способів обробки інформації. 

Інформаційним джерелом для аналізу фінансового стану підприємства є фінансова 
звітність. Серед форм фінансової звітності важливе місце форма 1 «Баланс (Звіт про 
фінансовий стан)» та форма 2 «Звіт про фінансові результати», які відображають активи, 
зобов’язання і власний капітал підприємства на певну дату. 

Послідовність оцінки фінансового стану підприємства може бути представлений у 
чотири етапи: 

1етап - Підготовчій, який включає визначення мети оцінки фінансового стану 
підприємства, оскільки це вплине на подальший вибір підходів щодо її здійснення. 

2 етап – Інформаційний. На даному етапі здійснюється збір інформації та обирається 
методика оцінки й група показників, які дозволять висвітлити  фінансовий стан підприємства 
відповідно до поставленої мети. 

3 етап – Аналітичний. Цей етап передбачає розрахунок чітко визначених показників 
відповідно до методики та їх порівняння з нормативними значеннями. 

4 етап – Заключний. Узагальнення отриманих результатів, вивчення факторів змін та 
пошук резервів щодо зміцнення фінансового стану підприємства. 

Висновки. Отже, результати оцінки фінансового стану залежать, від особливостей 
проведення, методичного інструментарію, джерел інформації та системи показників, які 
використовуються під час дослідження. Відповідно, оцінка фінансового стану є безперечно 
необхідною складовою фінансового менеджменту підприємства. Але в умовах постійних 
кризових явищ в Україні за останні десятиліття, підприємства змушені скорочувати штат до 
мінімально необхідного, тому переважна більшість підприємств проводить оцінку 
фінансового стану лише за вимогою зовнішніх користувачів. Таким чином управлінські 
рішення приймаються інтуїтивно, без чіткого розуміння фактичного фінансового стану.  

Крім того, серед проблем оцінки фінансового стану для суб’єктів малого 
підприємництва, необхідно відмітити низький рівень інформативності фінансової звітності, 
яка складається у відповідності із НП(С)БО №25 як спрощена форма фінансового звіту і 
обмежує можливості отримання ґрунтовних висновків. 

 
 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0121-01
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0121-01
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENSURING COMPETITIVENESS OF THE 
ENTERPRISE 

 
Анотація. У тезах доповіді розглянуто важливу тему, що набуває все більшої 

актуальності у сучасних умовах господарювання – корпоративна соціальна відповідальність. 
Підкреслено необхідність впровадження КСВ в практику українського підприємництва, що 
дозволить зробити більш реальним перспективи розвитку конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств. 

Ключові слова: сталий розвиток, цілі сталого розвитку, корпоративна соціальна 
відповідальність. 

 
Аbstract: an important topic that is becoming increasingly important in modern business 

conditions – corporate social responsibility. The need to introduce CSR in the practice of Ukrainian 
entrepreneurship is emphasized, which will make the prospects for the development of 
competitiveness of domestic enterprises more realistic. 

Key words: sustainable development, sustainable development goals, corporate social 
responsibility. 

 
Актуальність теми. У сучасних економічних реаліях та умовах господарювання з 

кожним роком все частіше постає питання ініціювання корпоративної соціальної 
відповідальності. Запровадження соціальної відповідальності бізнесу, розглядається не 
лише з позиції проблем у соціальній сфері суспільства та важливості постійного 
забезпечення соціальними гарантіями всього працюючого населення, але й також з точки 
зору впровадження елементів корпоративної соціальної відповідальності для створення та 
реалізації конкурентних переваг компаній та підприємств. 

Мета дослідження є обґрунтування теоретичних основ концепції сталого розвитку 
підприємств для забезпечення конкурентоспроможності. 

Матеріали та методи дослідження слугує наукові праці вітчизняних та іноземних 
вчених у сфері сталого розвитку, матеріали статей та міжнародних науково-практичних 
конференції. При написанні тез використані наукові методи систематизації, аналізу та 
табличний метод.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання корпоративної соціальної 
відповідальності у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства знайшло своє 
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відображення у працях наступних закордонних та вітчизняних науковців: А.Б. Керолл, 
А.Л. Бержанір, Т.Р. Антошко, П.Р. Кругман, Н.Є. Ткаченко, Н.М. Шмиголь, К. Вайс, 
В.Р. Бараз та інші.  

Виклад основного матеріалу. В XXI столітті 80% найбільших світових компаній 
працюють на засадах корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), з метою досягнення 
цілей сталого розвитку. Підприємці, які реалізують програми корпоративної соціальної 
відповідальності (КСВ), отримують конкурентні переваги в різних областях своєї діяльності. 
Ці переваги проявляються не відразу, тому що різні соціальні проекти мають різний термін 
прояву своєї ефективності для бізнесу. Конкурентні переваги є критерієм 
конкурентоспроможності будь-якого підприємства, їх наявність і реалізація забезпечують 
економічну перевагу над конкурентами. 

Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств сприятиме покращенню 
конкурентних позицій не тільки самих компаній а й держави в цілому. Одним із аспектів 
підвищення конкурентоспроможності за рахунок реалізації концепції соціальної 
відповідальності бізнесу є те, що поліпшення відносин з адміністративними структурами і 
різними суспільними групами за рахунок реалізації програм соціальної відповідальності є 
найважливішою конкурентною перевагою.  

Крім того розвиток соціальної відповідальності українського бізнесу дозволить 
вітчизняним підприємствам інтегруватись у світову бізнес спільноту, а таку конкурентну 
перевагу важко переоцінити. Використання принципів соціальної відповідальності бізнесу є 
невід’ємною частиною розвитку ринкових відносин, дієвим інструментом у конкурентній 
боротьбі та обов’язковою умовою інтеграції української економіки до світового ринку.  

Кожне вітчизняне підприємство незалежно від галузевого сектору має свій прямий та 
непрямий вплив на навколишнє середовище та суспільство, а управляти цими впливами 
може прозора і ефективна система корпоративного управління. Оцінювання діяльності за 
інтегрованою системою ESG-стратегії (екологічні, соціальні та управлінські чинники) 
допомагає компаніям встановити цілі та виміряти ці впливи. ESG-чинники відносяться до 
трьох ключових критеріїв в оцінці стійкості компаній задля отримання сталих інвестицій. 

Індекс ESG прозорості українських компаній (ESG Transparency Index 2020) 
проводить Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) і Центр «Розвиток 
корпоративної соціальної відповідальності» за підтримки Центру міжнародного приватного 
підприємництва (CIPE). Індекс оцінює прозорість українських компаній за ESG критеріями 
(соціальними, екологічними та управлінськими). Так, ПАКУ і Центр «Розвиток КСВ» за 
результатами 2020 р. оцінили публічну інформацію у відповідності до ESG критеріїв на 
сайтах українських компаній, які увійшли до 50 найбільших платників податків, та компаній, 
які добровільно приєдналися до оцінювання.  

У ТОП-10 найбільш прозорих компаній потрапили 5 державних та 5 приватних 
компаній. Середній рівень розкриття інформації компаній України за показниками ESG 
становить 32%, а компаній з числа ТОП-10 – понад 60%. Найчастіше учасники Індексу ESG 
прозорості 2020 розкривають загальну інформацію про компанію, інформацію про захист 
довкілля та відносини з громадою. Найменш висвітлюваними, як і в минулому 2019 р., є 
питання прав людини, впровадження КСВ в ланцюг постачання та лідерство керівництва і 
компанії [6]. 

Компанії з найвищим рівнем прозорості на своїх сайтах [6]: ПрАТ «ВФ Україна» 
АТ «Перший український міжнародний банк» Група ДTEK АБ «УКРГАЗБАНК» ІП «Кока-
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Кола Беверіджиз Україна Лімітед» ДП «НАЕК «Енергоатом» МХП ПрАТ «Укргідроенерго» 
АТ «Українська залізниця» НАК «Нафтогаз України». Рівень підготовки нефінансової 
звітності залишається низьким, хоча кількість нефінансових звітів за 2020 рік вдвічі більша, 
ніж кількість нефінансових звітів за 2019 рік. У 2020 році їх підготували 12 компаній, 
а у 2019 році – тільки 6 компаній. У порівнянні з 2019 роком, з 23% до 44,4% зросла частка 
компаній, які оприлюднюють свої КСВ-стратегії або КСВ цілі. Значно зросла кількість 
компаній, які оприлюднюють інформацію про інтегрованість Цілей сталого розвитку до КСВ 
стратегій – з 8% до 17,8%. Кількість компаній, які розкривають інформації з питань прав 
людини, зросла з 27% до 50%. 

В рамках вимірювання соціальної відповідальності важливим є дружне ставлення 
компаній до родин. Дане дослідження  проведено Центром «Розвиток КСВ» на замовлення 
UNFPA Україна в рамках проєкту «Трамплін до рівності: Проєкт зі зміни соціальних норм та 
викорінення гендерних стереотипів задля сталого розвитку та добробуту жінок та чоловіків в 
Україні», що реалізується за фінансової підтримки Швеції [7]. Ввійшли у Рейтинг компаній, 
дружніх до родин 50 компаній з 16 галузей економіки, що продемонстрували свої політики і 
практики підтримки працівників, які мають родини. Здебільшого це виявились великі 
компанії з кількістю працюючих понад 250 осіб. 

Рейтинг визначає лідерів корпоративного сектору України, які впроваджують 
політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, балансу роботи та сім’ї та протидії 
гендерно зумовленому насильству та сприяють поширенню таких практик серед інших 
компаній. 

Висновками вимірювання соціальної відповідальності компаній, які є дружніми до 
родин стали галузеві лідери: StarLightMedia – серед ЗМІ; ELEKS – серед ІТ компаній; 
Польфарма ЮА – серед фармацевтичних компаній; EY – серед консалтингових компаній; 
Unilever Україна – серед компаній рітейла; Ferrexpo – серед металургійних компаній; 
Національна енергетична компанія «Укренерго» – серед компаній енергетичного сектору; 
«ВФ Україна» (Vodafone Україна) – серед телекомунікаційних компаній; Система Компаній 
Кока-Кола в Україні – серед компаній харчової промисловості; Danone Україна – серед 
компаній громадського харчування;  Представництво Electrolux Group в Україні (DC 
«Electrolux LLC» та Electrolux LLC Ukraine) – серед компаній електроніки та побутової 
техінки; Лореаль Україна – серед компаній оптової торгівлі; Драгон Капітал – серед 
фінансових компаній; Група логістичних компаній ZAMMLER – серед компаній поштових 
та логістичних послуг; МХП – серед агрокомпаній [7]. 

Крім того, окремі кампанії в рамках практик підтримки родин з дітьми:  надають 
дозвіл на перебування дітей з батьками на робочому місці в офісі, в т.ч. і створення дитячих 
кімнат (Mazars, ІТ-Інтегратор, ZAMMLER); формують культуру відсутності робочих 
контактів після завершення робочого часу та у відпустці (МетЛайф, Ашан, Ferrexpo); 
запроваджують щомісячні індивідуальні зустрічі з коучем, під час яких обговорюються і 
питання балансу роботи-сім'ї (Декатлон Україна); створюють кімнати для грудного 
годування (Nestlé) компенсують повну заробітну плату протягом відпустки по вагітності та 
пологам (Unilever Україна); закупили кисневі концентратори, які безкоштовно надаються в 
оренду і для членів родини (ЕРАМ); вводять kids month (цілий місяць присвячений дітям 
працівників/-ць, включає в себе подарунки для дітей залежно від їхньої вікової категорії та 
заняття з англійської/мистецтва/логіки) (ELEKS). 
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Результати дослідження «Future of Work 2030: як підготуватись до змін в Україні», що 
провів Центр «Розвиток КСВ» (Career Hub, експертна платформа) в межах програми 
«Мріємо та діємо» допомагають визначити ключові тренди майбутнього, які гратимуть 
вирішальну роль у роботі 2030, виокремивши перспективні напрями та індустрії роботи для 
молоді, спрогнозувати зміни в освіті, затребуваних навичках, професіях, форматі роботи 
тощо. Кожна з тем представлена у двох перспективах – глобальній та національній, що 
дозволяє побачити ширшу картину зміни роботи майбутнього та спрогнозувати напрям 
розвитку України.  

Отже, нині актуалізується попит на міждисциплінарні знання, креатив та м’які 
навички. Зростатиме попит і на мультифункціонального працівника (-цю). 

Внаслідок старіння населення та міграції фахівців за кордон в Україні відбувається 
скорочення робочої сили, такі перетворення сприятимуть популяризації нової управлінської 
культури, зміні комунікації та підходу в командах, зміні ролі лідерства, переходу до 
горизонтальних форм управління та роботи в командах (зменшення контролю й управління, 
зростання відкритості і делегування, відмова від статусів) [8]. 

Така діяльність соціально відповідальних підприємств в забезпеченні 
конкурентоспроможності їх господарської діяльності розвиває такі напрями та сприяє 
розвитку у наступних векторах: 

• підтримка влади у розвитку території, де розміщена організація; 
• формування доброзичливих взаємин з місцевими співтовариствами і сприяння їх 

розвитку, підтримка будь-яких ініціатив в цьому напрямку; 
• добросовісна сплата податків; 
• дотримання загальноприйнятих законодавчих та етичних норм ведення бізнесу; 
• виробництво в достатніх кількостях продукції і послуг, якість яких відповідає всім 

обов'язковим нормам, при дотриманні всіх законодавчих вимог ведення бізнесу; 
• реалізація корпоративних програм морального стимулювання персоналу; 
• реалізація благодійних та спонсорських проектів; 
• захист культурної спадщини; 
• участь у формуванні позитивної суспільної думки про бізнес тощо.  
Висновки. Отже, корпоративна соціальна відповідальність виступає важливим 

інструментарієм щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Завдяки 
реалізації заходів КСВ українські компанії зможуть сприяти підвищенню рівня своєї 
конкурентоспроможності, насамперед, через підвищення якості, енергетичної та 
матеріальної ефективності, зниження витрат, отримання нових знань та інноваційних рішень, 
залучення інвестицій, активізації мотивації працівників і зростання продуктивності праці, 
зменшення ризиків і покращання репутації компанії.  
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Abstract: The article provides a theoretical analysis of the content of strategic management 
and considers its role in the enterprise management system. 

Key words: management, strategic management, enterprise. 
 
Постановка  проблеми. В Україні триває системна економічна криза, внаслідок чого 

рівень невизначеності умов та перспектив функціонування підприємств сфери послуг 
залишається доволі високим. Суттєво знижується ефективність діяльності підприємств, яка 
виявляється у необхідності застосування сучасних засобів у сфері прийняття управлінських 
рішень в цілому, стратегічного менеджменту зокрема. Також є тенденції у зниженні 
показників прибутковості, зменшенні обсягів випуску продукції, скороченні чисельності 
персоналу, погіршенні загальних фінансових результатів господарювання тощо. Враховуючи 
вищенаведене варто відзначити особливу важливість стратегічних підходів до управління 
підприємством, себто до стратегічного менеджменту.  

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій. Основним аспектам стратегічного 
менеджменту присвячено праці таких вчених як:  Р. Акофф, І. Ансофф, Дж. Гелбрейт,  
П. Друкер, А.  Файоль, Г. Мінцберг, Дж. Стейнер, Д. Хассі, З. Румянцева та інших. Серед  
вітчизняних науковців питання стратегічного управління вивчались у працях В. Горбуліна,  
О. Іванілова, М.  Нижника, О. Кузьміна,  Л. Скібіцької  та О. Скібіцького,  В. Віханського, 
Я. Жаліло,  П.  Гордієнко,  В.  Шведа,  О. Омельченко, та інших.  

Мета статті. Стаття покликана проаналізувати сутність та з значення стратегічного 
менеджменту в системі управління підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Кризові умови розвитку економіки України та 
глобалізаційні процеси світової економіки вимагають реалізації кардинальних змін в 
менеджменті як на рівні підприємства, так і на рівні держави. Складність управління на 
сьогодні полягає в тому, що конкуренція, як важливий механізм ринку, стає все більш 
актуальним питанням в ринковій економіці. Тому для вітчизняних підприємств 
першочерговим завданням повинно стати питання акцентування уваги на стратегічному 
аспекті управління. Оскільки стратегічний менеджмент здійснює гнучке регулювання, 
своєчасні зміни, відповідно до викликів зовнішнього середовища і дозволяє досягти 
конкурентних переваг, що в сукупності забезпечить організації досягати своїх цілей у 
довгостроковій перспективі [1]. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою спрямованість на організацію 
майбутнього стає необхідною складовою стратегічного мислення менеджерів сучасних 
організацій, а стратегічний менеджмент розглядається як обов'язковий елемент загальної 
системи управління організацією. За умов конкуренції менеджмент організації самостійно 
визначає цілі на майбутнє, одержує конкурентні переваги, здійснює стратегічний вибір і 
послідовно втілює його в програму дій [2]. 

Для успішної реалізації діяльності будь-якого підприємства необхідні нові підходи в 
розробленні стратегічного менеджменту для досягнення швидкого прориву в економіці. 
Необхідний вибір такої стратегії, яка б супроводжувалась різким зниженням витрат, була б 
високотехнологічною, легко інтегрованою в існуючу систему виробництва та управління з 
високою швидкістю реалізації, яка була б наповнена новаторськими ідеями. Успішним 
інструментом для підприємства досягання поставлених цілей – розробка стратегічних планів 
[3]. 
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Стратегічні плани повинні бути зроблені так, щоб не тільки залишатися цілісними 
протягом тривалих періодів часу, але і бути достатньо гнучкими, щоб при необхідності 
можна було здійснити модифікацію і переорієнтування. Загальний стратегічний план варто 
розглядати як програму, що спрямовує діяльність фірми протягом тривалого періоду, даючи 
собі звіт про те, що конфліктна і постійно мінлива ділова і соціальна обстановка робить 
постійні коригування неминучими [4]. 

Підприємства, які застосовують механізми стратегічного менеджменту, мають самі 
високі темпи зростання. Натомість, підприємства, які ігнорували врахування стратегічних 
питань, як правило, не завжди справляються з проблемами.  Досвід роботи сучасних 
підприємств показує, що сформований порядок прийняття й реалізація стратегічних рішень 
не систематизований належним чином, а фахівці й керівники слабко озброєні методологією й 
технологією управління. Для вирішення таких питань повинна бути сформована система 
стратегічного менеджменту. Її основне призначення − вчасно формувати мету розвитку, 
ставити проблеми й завдання, знаходити способи й організовувати досягнення цілей [5]. 

Стратегію організації вважають центральним поняттям у теорії стратегічного 
менеджменту. Термін стратегія (з грецької – мистецтво генерала) запозичено з військового 
лексикону, де він означає теорію та практику ведення великих бойових дій. У сучасному 
лексиконі це поняття переважно тлумачиться, як розроблення перспективних заходів або 
підходів. У теорії менеджменту термін тривалий час вживали для характеристики управління 
ресурсами. В процесі еволюції він набув ширшого значення і найчастіше трактується як 
узагальнююча модель дій, які потрібно здійснити для реалізації місії організації, досягнення 
певних цілей шляхом координації та розподілу ресурсів [6]. 

Тому, стратегічний менеджмент – це управлінська діяльність по опрацюванню і 
реалізації рішень, направлених на повне та ефективне використання наявних ресурсів, 
спрямованих на виконання завдань поставлених перед організацією на перспективу [7]. 

В економічній науці існує значна кількість підходів до визначень теоретичних 
концепцій стратегічного менеджменту. Так, наприклад Л.І. Тараш справедливо зазначає, що 
класичні вихідні концепції стратегічного управління не змінюються, а доповнюються 
новими, сучасними концепціями, основними практичними передумовами появи яких є зміна 
факторів, умов і меж конкуренції. Щоб зрозуміти сутність, механізми реалізації та 
впровадження системи стратегічного менеджменту в управління суб’єктів господарювання, 
спочатку потрібно дослідити та проаналізувати наукові концепції розвитку стратегічного 
менеджменту [8]. 

Значна кількість публікацій присвячена концепціям розвитку стратегічного 
менеджменту. Основні положення даних проблем викладені в роботах вітчизняних та 
зарубіжних вчених, серед яких: І. Ансофф [9], М. Портер [10], Г. Мінцберг [11], А. Сміт [12], 
І.А. Ігнатьєва [13], Л.В. Хашиєва [14] та ін. Детальніше сутність до вивчення категорії 
«стратегічний менеджмент» див. табл. 1.  

Таблиця 1 
Підходи до вивчення категорії «стратегічний менеджмент» 

№ Автор Підходи до вивчення поняття «стратегічний менеджмент» 

1 І. Ансофф 
 

Уперше запропонував стратегічний аналіз та описав стратегічні 
«розриви» (різниця між уявленням майбутнього і тим, у якому стані 
підприємство перебуває).  

2 М. Портер 
 

Сформував теорію родових стратегій, з яких підприємство може 
обирати стратегію за певних умов і часових параметрів. Основною 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (19)_4 (20) 2021 

67 

парадигмальною постановою М. Портера виступає ідея «ланцюга 
цінностей» у процесі взаємодії внутрішнього та зовнішнього 
середовищ підприємства заради створення нових чи додаткових 
цінностей. 

3 
А. Сміт, 

Т.Арнольд 
 

Стратегічний менеджмент – це процес оцінки зовнішнього середовища, 
формулювання цілей, прийняття рішень, їх реалізація та контроль, 
сфокусовані на досягнення цілей в теперішнього та майбутнього 
зовнішньому середовищі організації 

4 Г. Мінцберг 
 

Стратегічний менеджмент - це принцип поведінки або слідування 
певній моделі поведінки. 

5 
Д. Шендел, 

 К. Дж. Хаттен 
[15] 

Стратегічний менеджмент - це процес визначення взаємодії організації 
з її оточенням виражається через використання обраних цілей і 
досягнення бажаного результату шляхом розподілу ресурсів організації 
відповідно до ефективному плану дій. 

6 А. Роувм 
[16] 

Стратегічний менеджмент є «процесом прийняття рішень, який 
об'єднує внутрішні організаційні можливості з погрозами і 
сприятливими можливостями, наданими зовнішнім середовищем» 

7 К. Хаттен 
[17] 

Стратегічний менеджмент – це процес формування цілей організації і 
управління для їх досягнення. 

8 
А. Томпсон, 

А. Стрікленд, 
[18] 

Стратегічний менеджмент - «план управління фірмою, спрямований на 
зміцнення її позицій, задоволення споживачів і досягнення 
поставлених цілей». 

9 
Ж. Пірса, 

 Р. Робертсон 
[19] 

Стратегічний менеджмент - набір рішень і дій по формулюванню і 
виконання стратегій, розроблених для того, щоб досягнути цілей 
підприємства. 

 
Висновки. Отже, проаналізувавши відомі твердження до визначення категорії 

«стратегічний менеджмент» доцільно зазначити, що в умовах сьогодення, концепції 
потребують вивчення та подальших досліджень з метою їх адаптації до сучасних реалій 
організації підприємницької діяльності. Категорія «стратегічний менеджмент» дістала 
подальшого розвитку на основі проаналізованих визначень сутності. Нами було оновлено 
концепцію «стратегічний менеджмент» в розрізі використання спеціалізованих програм, які 
дозволяють візуалізувати практичний аспекту створення управлінської стратегії в цілому та 
оптимізації бізнес-процесів зокрема. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП ТА 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЇХ ПОЯВИ 
 

THEORETIC-METHODOLOGICAL SURFACE OF INFORMAL GROUPS AND 
MAIN REASONS FOR THEIR APPEARANCE 

 
Анотація. У статті розглянуто сутність малих груп та наведено їх два основних види: 

формальні та неформальні групи. Наведено причини об’єднання людей у групи та основні 
риси груп. Проаналізовано сутність формальних та неформальних груп, наведено відмінності 
між даними групами, а також виділено ключові характеристики неформальних груп.  

Ключові слова: група, неформальна група, формальна група, управління персоналом.  
 
Abstract. The reasons for the merger are given people in groups and the main features of 

groups. The essence of formal and informal groups is analyzed, differences between these groups 
are given, and key ones have highlighted characteristics of informal groups.  

Keywords:  group, informal group, formal group, personnel management. 
 
Постановка проблеми.  Зміни  в сучасному світі призвели до корінного зрушення у 

підходах до розуміння групової поведінки в колективі. Повсякденна цифровізація та 
віддалений режим роботи призвели до того, що формальні групи почали набувати все більш 
«ефімерних» ознак. Натомість неформальні зв’язки між членами колективу тільки 
посилились. Перебування усіх в однакових «віддалених умовах роботи» призвели до 
активізації неформальних зв’язків, що оминають усталені бюрократичні процедури та 
спричиняють формування все більшої кількості неформальних груп та об’єднань.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями вивчення сутності 
неформальних груп, причинами їх виникнення та методичними аспектами функціонування 
присвячені роботи багатьох вчених, зокрема: Антипіної Г.С., Новикової С.С., Іващенко 
М.М., Бандурка А.М., Виханського О.С., Карамушки Л.М., Кредісова А.І., Моргулець О.Б., 
Черкасова В.В., Поліщук І.І., Шведа В.В., Лепейко Т.І.  та інших.  

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є аналіз сутності та змісту 
неформальних груп та основних їх ознак.  

Виклад основного матеріалу. Сучасна наукова еліта не може дійти згоди щодо 
єдиного визначення малої групи. Тлумачення малої групи як явища, намагалися 
сформулювати багато науковців. Г. С. Антипіна визначала малу групу, як мало численну по 
своєму складу соціальну групу, члени якої об’єднані спільною діяльністю та знаходяться в 
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стійкій особистісній взаємодії один з одним, що являється основою для виникнення як 
емоційних відносин, так і особливих групових цінностей і норм поведінки [1]. В. Г. Крисько 
сформулював визначення явища  малої групи як групи людей, чисельністю від кількох 
людей  до десятків, об’єднаних спільними цілями та завданнями, як правило, що знаходяться 
в особистому контакті один з одним, що призводить до виникнення групових цінностей та 
норм [2]. С. С. Новикова визначала малу групу, як об’єднання людей, що мають 
безпосередній контакт один з одним, спільні інтереси, емоційну або родинну близькість, які 
усвідомлюють свою приналежність до групи та здобули визнання у членів групи. Однак, на 
нашу думку, з безлічі визначень можна сформулювати найбільш точне, яке узагальнює 
погляди більшості науковців [3].  

Отже, мала група - це відносно відокремлене об'єднання двох або більше осіб, що 
знаходяться в досить стійкій взаємодії і здійснюють спільні дії протягом досить тривалого 
проміжку часу. Взаємодія членів групи базується на якомусь загальному інтересі і може бути 
пов'язано з досягненням спільної мети. При цьому група має певний груповий потенціал, або 
ж групові можливості, що дозволяють їй вступати у взаємодію з оточенням і адаптуватися до 
змін, що відбуваються в ньому.  

Для кращого розуміння сутності груп у колективі наведемо основний перелік причин, 
через які люди об’єднуються у групи. Варто погодитись із думкою Іващенко М.М., що таких 
причин є чотири.  

1. Особисті зацікавлення. Коли люди мають спільні інтереси, тоді, ймовірно, вони 
зацікавляться один одним. Симпатія посилюється, якщо у них подібна позиція, переконання 
або економічне становище. 

2. Діяльність груп. Окремі особи також прагнуть вступити у групу, оскільки їх 
приваблює діяльність групи. Тобто якщо працівникам компанії або студентам подобається 
футбол то існує велика ймовірність того, що в інституті або на підприємстві виникне власна 
футбольна команда.  

3. Мета групи. Мета групи також може слугувати причиною об’єднання людей. 
Яскравим прикладом цієї причини є волонтерська діяльність або програми спільного 
фінансування вирішення важливої проблеми. До речі, саме спільною метою пояснюється 
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або, так званих, квартальних 
комітетів.  

4. Потреба належності. Ще однією причиною приєднання до групи є потреба 
належності. Нові члени громади можуть вступити в Клуб нових членів комуни з метою 
познайомитися з новими людьми, або ж, щоб бути серед людей. Подібно до цього розлучені 
часто вступають у групи підтримки, щоб не бути самотніми. 

5. Вигода від перебування у групі. Зрештою, люди стають членами групи, бо 
часом вбачають у такому членстві якісь вигоди для себе [4].  

Як зазначає Лєонтьєва Л.С. у своїй праці «Теорія менеджменту», для кожної групи 
характерні певні важливі риси.  

Перша суттєва риса груп – певний спосіб взаємодії між їх членами. Ці характерні 
зразки діяльності та взаємодії визначають структуру груп. Спостерігаються різні способи 
взаємодії всередині груп, включаючи такі, як братерство, жіноча організація, клуб, танковий 
екіпаж в армії. 
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Друга важлива риса груп – членство, почуття приналежності до цієї групи. Згідно 
Мертону, люди, що входять до групи, сприймаються та іншими як члени цих груп. Група має 
свою ідентичність з погляду сторонніх. 

Групова ідентичність значно стійкіша, ніж можна припустити. Якщо ми зустрічаємо 
людину і дізнаємося, що він є членом релігійної групи (наприклад, євреїв-християн) або 
етнічної групи (наприклад, росіянин грецького походження), ми зазвичай припускаємо, що 
група має на нього вплив і вважаємо, що його вчинки здійснюються під тиском інших членів 
групи. Наприклад, якщо росіянин грецького походження голосує за грека в якості кандидата 
па який або пост, нам видається, що група зробила на нього певний тиск [5]. 

Сучасний менеджмент виділяє дві категорії груп, які є складі будь-якого колективу. 
Це формальні та неформальні групи.   

Ми вважаємо, що найкраще сутність та зміст формальних та неформальних груп 
розкрито у праці «Управління персоналом» авторів Поліщук І.І. та Шведа В.В. Так, автори 
зазначають, що формальні групи – це групи, які створені наказом керівника організації для 
виконання конкретних виробничих завдань. 

Створення формальних груп здійснюється по рівнях управління (по вертикалі і 
горизонталі). Так створюються підрозділи, відділи, департаменти, служби в організаційній 
структурі управління організації. 

У формальних групах взаємодія між членами групи має офіційний характер, а кожен з 
них має посадову інструкцію, у якій передбачаються їх права і обов’язки та відповідальність. 
Основна увага в них спрямована на посадові взаємовідносини. У цих групах є керівник 
(лідер), якому вище керівництво делегує права та відповідальність. Група діє на основі 
встановлених норм і правил поведінки. 

В той же час, за думкою авторів, неформальні групи групи створюються самі, 
спонтанно на основі людських взаємовідносин і психологічної сумісності, взаємоповаги. 
Неформальна група виділяє із свого складу лідера і надає йому владні повноваження. Така 
група не має формального оформлення у трудовому колективі організації. Сила 
неформальної влади лідера залежить від ставлення до нього членів групи і тому не є 
стабільною. Симпатії і антипатії між членами групи мають індивідуальний характер. 

Неформальна група може допомагати формальній у досягненні поставлених цілей за 
таких умов: 

• керівництво організації повинно визнавати наявність неформальних груп, 
працювати з ними і не загрожувати їх існуванню; 

• враховувати думку і пропозиції лідерів неформальних груп; 
• коли неформальний лідер протистоїть роботодавцю, його вплив може підірвати 

авторитет керівника; 
• при прийнятті непопулярних рішень необхідно визначити можливий 

негативний вплив неформальної групи; 
• для того щоб ослабити опір змінам з боку неформальної групи, необхідно 

залучати її до прийняття рішень; 
• не допускати чуток через недостатність інформації [6]. 
В той же час маємо відзначити, що деякі  автори виділяють певні види формальних 

груп. Зокрема, виділяють: групи керівників – така група складається з керівника 
підприємства (його підрозділу) і безпосередніх заступників і помічників керівника; 
функціональні групи – це групи які поєднують в собі  керівника і спеціалістів 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (19)_4 (20) 2021 

72 

функціонального підрозділу, які реалізують загальну функцію управління і мають близькі 
професійні цілі та інтереси; виробничі групи – це групи які мають у своєму складі керівника і 
працівників, зайнятих виконанням певного виду робіт на низовому рівні управління. Члени 
групи разом працюють над одним завданням, стимулом виступає спільний кінцевий 
результат, а відмінності між ними пов'язані з розподілом видів робіт між членами групи 
залежно від кваліфікації робітників.  

Також можна відзначити такий тип формальних груп, як комітет, тобто групу 
всередині підприємства, якій делегуються повноваження вищою ланкою керівництва для 
виконання будь-якого проекту чи завдання. Головна відмінність комітету від інших 
формальних структур полягає у груповому прийнятті рішення, що іноді є найефективнішим 
засобом вирішення складних проблем і досягнення цілей [7]. 

Якщо з причинами появи формальних груп є об’єктивними, то причини виникнення 
груп неформальних є багато в чому суб’єктивними. Так, сучасні дослідники виділяють такі 
причини, як:  

• незадоволення потреб у почутті приналежності. Незадоволеність працівників 
може виникати в тому випадку, коли робота не дає можливості встановлювати і 
підтримувати соціальні контакти; 

• необхідність взаємодопомоги – можливість звернутись до колег із порадою; 
• необхідність взаємозахисту – можливість отримати захист колег від чогось, що 

може завдати шкоди; 
• необхідність у тісному спілкуванні й симпатії – люди завжди прагнуть знати, 

що відбувається навколо них, а приналежність до неформальної організації дає можливість 
доступу до неформального каналу – чуток. Поряд із цим люди хочуть бути ближче до тих, 
кому вони симпатизують [8].  

Наведемо основні відмінності між формальними та неформальними групами (табл. 1.)  
Таблиця 1. 

Основні відмінності формальних і неформальних груп [7]. 
Класифікаційна 

ознака 

Характеристики 

Формальні групи Неформальні групи 

Мета Визначається організацією відповідно до 
місця групи у формальній структурі 

Задоволення соціальних потреб, що 
перебувають поза межами інтересів 
формальної організації (хобі, дружба, кохання 
тощо) 

Умови виникнення За заздалегідь розробленим проектом 
побудови організації Створюються спонтанно 

Лідер Призначається організацією Визнається групою 

Комунікації 
Формальними каналами з іншими 
структурними елементами та всередині 
групи 

Переважно неформальні канали як у групі, так 
і поза її межами 

Взаємодія між 
членами групи На основі виробничих завдань Розвиваються спонтанно 

Форми впливу на 
членів групи 

Всі форми, але переважають 
економічного та адміністративного 
характеру 

Переважно методи персонального 
психологічного впливу 

 
З наведеної таблиці ми можемо зробити висновок, що основними характеристиками 

неформальних груп є наявність неформального лідера, тобто особи яку інші члени групи 
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визнають як провідника ідей групи та її керівника. Варто відзначити, що лідер дуже часто 
виникає доволі спонтанно. Також важливою характеристикою є спільна ідея функціонування 
такої групи, яка доволі часто ототожнюється із опорам змінам що відбуваються або мають 
відбутися в організації. Соціальний контроль – тобто наявність певного, часто негласного та 
неформалізованого, кодексу норм поведінки членів такої групи. Вид та норми соціального 
контролю визначаються членами неформальної групи, іноді навіть буз участі лідера.  

Висновки. Таким чином, ми можемо стверджувати, що неформальні групи 
неформальні групи являють собою спонтанно утворені соціальні  об’єднання, які 
створюються з певною метою так, як правило, існують до моменту досягнення спільної для 
групи мети. Учасники такої групи, підкорюються спільним правилам та нормам поведінки, 
та мають на чолі певного неформального лідера.  
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ИДЕЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА «УНИВЕРСИТЕТ 3.0»  

 
IDEOLOGICAL AND CONCEPTUAL PROVISIONS OF «THE UNIVERSITY 3.0 

PROJECT» 
 

Аннотация. В статье рассматривается модель предпринимательского университета 
(проект «Университет 3.0»), а также приводятся современные идейно-концептуальные 
положения предпринимательского университета в развитии высшего образования. 

Ключевые слова: университет, предпринимательский университет, информационно-
коммуникационные технологии, инновации. 

 
Abstract. The article examines the model of an entrepreneurial university (the «University 

3.0» project), and also provides modern ideological and conceptual provisions of an entrepreneurial 
university in the development of higher education. 

Keywords: university, entrepreneurial university, information and communication 
technologies, innovation. 

 
Постановка проблемы. За последние десятилетия в большинстве развитых стран 

университеты столкнулись с трансформаций их функций и деятельности, чтобы стать более 
инновационными и предпринимательских организаций, а также для формирования 
социальной и экономической ценности. 

В научной литературе это явление обосновывается двумя точками зрения. С одной 
стороны, университеты являются источниками знаний, инновации, технологии. С другой 
стороны, университеты создают благоприятные условия для развития инновационного 
предпринимательства  

Кроме того, трансформация университетов была мотивирована быстрыми 
изменениями в глобальном контексте (введение «третьей миссии»). Основываясь на этих 
тенденциях, западные университеты пытаются превратиться в инновационные и 
предпринимательские организации через предпринимательское поведение и компетенции. 

Анализ последних исследований и публикаций. Несколько авторов внесли свой вклад в 
соответствующие представления об этом явлении, используя смешанные точки зрения, такие 
как передача знаний, предпринимательское образование, стратегическое управление, 
академическое предпринимательство, предпринимательство выпускников, сотрудничество 
между университетами и промышленностью и другие (Б. Кларк, Й. Уисема, Г. Ицковиц, 
Дж. Ропке, П. Шульте).  

Формирование целей статьи. Целью данной работы является выявление современных 
концептуальных положений концепции «Университет 3.0»; 
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Изложение основного материала. В русскоязычном пространстве это явление 
рассматривается как университет нового поколения или «Университет 3.0». 

Правдоподобным объяснением реализации этой перспективы может быть то, что в 
постсоветском контексте предпринимательство не воспринималось обществом как часть 
роли университета. Кроме того, использование числового компонента в этой терминологии 
помогает сделать эволюционный процесс более заметным.  

Несмотря на некоторые концептуальные различия, обе терминологии отводят 
решающую роль радикальному пересмотру принципов управления университетами – 
повышению гибкости, сокращению бюрократии, готовности к риску, модернизации системы 
стимулирования, децентрализации принятия решений и автономии институтов, факультетов 
и кафедр. 

В данном случае проект «Университет 3.0» – субъект экономических и социальных 
систем, формирующий благоприятную среду для реализации предпринимательский 
потенциал сотрудников, студентов и выпускников, развитие предпринимательской культуры, 
где наряду с высоким уровнем образования и научных исследований активно развивается 
инновационное предпринимательство для экономического и социального развития [6]. 

Согласно этому определению, третья «предпринимательская» функция неотделима от 
образовательной и исследовательской, и ее реализация заключается максимизации 
социально-экономического эффекта. 

Как известно, концепция предпринимательского университета сформировалась 
совсем недавно. Тем не менее, за последние несколько лет идея продолжает развиваться при 
помощи новых теорий. 

На сегодняшний день весьма актуальна концепция интеллектуального 
предпринимательства, автором является Р. Червитц. В своей теории исследователь отмечает, 
что создание материального богатства является лишь одним проявлением 
предпринимательства [5].  

Предпринимательство может сводиться не только к бизнесу, но и быть установкой 
овладением мира, то есть процессом культурной инновации. Если рассматривать 
предпринимательство в таком положении, то, по мнению исследователя, увеличивается 
диапазон видов профессиональной деятельности, в которых может быть реализовано 
интеллектуальное предпринимательство.  

В качестве примера исследователь Г.А. Мкртычян отмечает, что интеллектуальное 
предпринимательство может быть реализовано в академической деятельности [5].  

Нередко в современном образовании творчество играет основу для реализации 
многих образовательных целей. Например, возросла роль студентов в формировании 
предпринимательского университета.  

Такой момент прослеживается в работах П. Шульте, который сформировал для 
учреждения образования пару основных целей:  

1) в результате обучения выпускники должны стать создателями рабочих мест;  
2) предпринимательский университет намерен сформировать 

предпринимательское мышление обучающихся посредством внедрения новых дисциплин [9, 
с. 7]. 

Помимо того, что предпринимательский университет направлен на формирование 
профессиональных кадров и научно-технических разработок, «Университет 3.0» имеет 
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функцию воспитания в воспитании специалиста более инновационного типа, обладающего 
креативностью и определенными предпринимательскими компетенциями. 

Однако развитие предпринимательского университета является не только 
преимущественно западным достижением. На сегодняшний день изучением 
предпринимательского университета занимается ряд отечественных исследователей.  

В данном случае стоит привести статьи О.В. Наримановой о перспективах развития 
проекта «Университет 3.0» на постсоветском пространстве, работы А.О. Карпова об 
определении современных миссий предпринимательского университета, а также статьи 
Е.М. Бекоевой об интеграции рынка труда и рынка образовательных услуг для социально-
экономического развития [1; 2; 7]. 

По мнению О.В. Наримановой, одной из ведущих перспектив развития проекта 
«Университет 3.0» может стать развитие сетевых связей с бизнесом, что позволит выделить 
конкурентоспособные лаборатории для исследований, факультетов, кафедр определенных 
вузов [7]. 

При этом, несмотря на то, что предпринимательский университет находится на 
начальной стадии развития, его аналогом могут стать российские Университеты 
национальной технической инициативы, которые могут сформировать те сетевые связи. В 
свою очередь, университеты национальной технической подготовки имеют задачи, 
тождественные предпринимательскому университету: 

1) выполнение фундаментальных и прикладных исследований;  
2) формирование инновационной инфраструктуры (центры трансфера 

технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки и т.д.);  
3) подготовка кадров. [7]. 
А.О. Карпов отмечает, что на сегодняшний день существует несколько типов 

университетов: 
1) сетевой университет, который включает научно-образовательные партнерства, 

междисциплинарные исследовательские коллаборации, сетевые учебные программы и др.; 
2) креативный университет, который является системой творческих пространств или 

средой для привлечения талантов. При этом речь идет не только о создании культурной 
продукции, но и научных изобретениях; 

3) инновационный или предпринимательский университет, который расширяет 
образовательную миссию. Помимо обучения и научно-исследовательской деятельности, 
задачей университета является социально-экономическая инициатива, которая, в свою 
очередь, преобразует общество. 

При этом другой задачей предпринимательского университета является отслеживание 
или предвидение экономических инноваций в развитии науки для того, чтобы находится в 
состоянии динамического самообновления. 

Исследователь отмечает, что социальная роль предпринимательского университета 
состоит в воспитании специалистов инновационного типа, которые обладают 
компетенциями для перехода от исследований к разработкам с их последующей 
коммерциализацией [2, с. 73]. 

По мнению Е.М. Бекоевой, для расширения современного рынка труда требуется 
комплексный подход, который позволит сформировать интегрированные схемы 
взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг с целью дальнейшего 
трудоустройства студентов.  
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Такой подход, в свою очередь, может позволить избежать проблемы, связанные со 
снижением трудового потенциала молодого поколения.  

При этом исследователь считает, что существуют основные направления 
деятельности системы высшего образования в процессе интеграции рынка труда и рынка 
образовательных услуг:  

1) формирование универсальных компетенций обучающихся за счет увеличения 
их самостоятельной работы;  

2) переход роли преподавателя вуза из транслятора готовых знаний в тьютора;  
3) разработка и реализация инновационных технологий обучения; 
4)  усиление компетентностного подхода. [1]. 
Для формирований определенных теорий российские исследователи используют 

качественные социологические исследования. Например, в работе А.М. Носонова для 
выявления и анализа факторов влияния внешней среды на стратегию развития университетов 
был использован SLEPT-анализ [8]. Как известно, SLERT-анализ включает себя выявление 
определенных факторов: социокультурных, правовых, экономических, политических и 
правовых.  

В результате исследования было выявлено, что большое влияние на процессы 
коммерциализации университетских инноваций как на важный фактор формирования 
предпринимательских университетов оказывают вовсе не политические и экономические 
факторы, которые, в свою очередь, рассматривал Б. Кларк, а социально-культурные факторы. 
Прежде всего, в качестве социально-культурных факторов выступает демографическая 
ситуация в стране.  

Исследователь отмечает, что «низкая рождаемость в сочетании с высокой 
смертностью привели к старению населения, соответственно уменьшению трудовых 
ресурсов, в том числе высококвалифицированных. Миграционные тенденции 
характеризуются оттоком из России специалистов высшей квалификации» [8]. 

Однако исследователь считает, что существуют факторы, которые положительно 
влияют на формирование предпринимательского университета: 

1) устойчивость политической ситуации; 
2)  правительственная научно-технологическая политика; 
3)  развитие конкурентных технологий в ряде высокотехнологичных секторов 

экономики,  
4) высокий уровень развития рынка информационных технологий [4]. 
При этом стоит отметить, что трансформируются и основные цели 

предпринимательского университета. В качестве примера можно взять статью 
Г.Н. Константинова и С.Р. Филоновича «Что такое предпринимательский университет?» [3].  

В своей работе исследователи выделяют ряд ключевых проблем, которые стоят перед 
современными университетами. К сожалению, такого рода проблемы вынуждают 
университеты к переосмыслению их миссии. 

Первой причиной исследователи выделяют массовый характер университетского 
образования. Результатом такого положения становится увеличение подготовки и мотивации 
студентов, а также уровня интеллектуального и культурного развития. 

В качестве второй проблемы исследователи выделяют природу знаний. Для решения 
данной проблемы требуется необходимость переосмысления природы знаний, которые 
должен генерировать и передавать современный университет. Кроме естественнонаучного 
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знания все более востребованными становятся социальные умения, а также навыки 
интеллектуального предпринимательства.  

Переход к экономике знания порождает третью проблему, которая связана с 
распределением вознаграждений между учеными, генерирующими знания, и бизнесменами, 
внедряющими эти знания. Отсюда вытекают попытки расширить понятие капитала и 
добавить к понятиям финансовый и интеллектуальный капитал понятие социального 
капитала. 

Последнюю проблему выделяют как враждебное отношение представителей 
гуманитарной и естественнонаучной культур к представителям вновь сформировавшейся 
бизнес-культуры. В этой связи возникает вопрос о роли университета в преодолении этого 
цивилизационного разрыва между культурами. 

Тем не менее, исследователи отмечают, что идея предпринимательского университета 
может решить проблемы современного образования, возникшие в результате формирования 
«общества знания».  

По их мнению, предпринимательский университет трактуется следующим образом: 
«это высшее учебное заведение, которое систематически прикладывает усилия по 
преодолению ограничений в трех сферах – генерации знаний, преподавании и 
преобразования знаний в практику – путем инициирования новых видов деятельности, 
трансформации внутренней среды и модификации взаимодействия с внешней средой» [3, с. 
55]. 

Предпринимательский университет-это новая, нетронутая концепция 
университетского управления, которая в последние годы привлекает внимание 
профессиональной общественности. Получается, что вовлечение университетов в 
предпринимательство приносит преимущества по сравнению с традиционным подходом. 

Наиболее важным является применение знаний на практике, передача технологий, 
международное сотрудничество, трудоустройство выпускников, увеличение занятости, вклад 
в развитие региона, а также всего общества. 

Третья «предпринимательская» миссия требует от университетов способности быть 
гибкими, инновационными, брать на себя риски, а также развивать предпринимательскую 
культуру и систему управления. 

Поэтому центральной дилеммой при реализации стратегии Университета 3.0 должна 
стать попытка реформировать существующие университеты или создавать новые. 

 В первую очередь эта дилемма относится к централизованной системе высшего 
образования, где университеты не обладают автономией, в том числе финансовой.  

В связи с этим новое поколение университетов вынуждено изменять 
институциональные условия, в том числе подходы к финансированию образования и науки, а 
также по запросу субъектов инновационной системы, а не по решению государственных 
органов.  

Выводы. Таким образом, если преподавание и научные исследования были 
взаимосвязаны на протяжении веков, инновационная и предпринимательская перспектива 
помогает обновить компетенции, знания и навыки, необходимые на нынешних рынках труда 
и в предпринимательской экономике.  

Например, разрабатывая предпринимательский (инновационный) проект, студент 
сможет приобрести навыки, связанные с выявлением устойчивых возможностей, решением 
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проблем, управлением людей и сотрудничество с заинтересованными сторонами, сбор 
средств, принятие рисков и достижение устойчивых результатов. 

Предпринимательский университет становится основой глобальной 
конкурентоспособности национальных экономик, а его предпринимательская экосистема 
формирует новые, быстрорастущие отрасли индустрии, перспективные технологические 
рынки, экономически лидирующие административно-территориальные пространства. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

В ГРОМАДАХ 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF SOCIAL SERVICES IN 
COMMUNITIES 

 
Анотація. В статті досліджуються теоретико-методологічні засади надання 

соціальних послуг в громадах за умов здійснення адміністративної реформи. В роботі 
виокремлено три основі блоки, кожен з яких логічно розкриває сутність процесу надання 
послуг. Перший блок присвячено аналізу нормативної бази надання соціальних послуг, 
другий блок - алгоритму надання соціальних послуг, третій - висвітленню основних аспектів 
моніторингу якості надання соціальних послуг. 

Ключові слова: громада, соціальні послуги, соціальний захист.  
 
Abstract.  The article examines the theoretical and methodological principles of providing 

social services in communities under the conditions of administrative reform. The work 
distinguishes three bases of the block, each of which logically reveals the essence of the service 
delivery process. The first block is devoted to the analysis of the regulatory framework for the 
provision of social services, the second block - the algorithm for providing social services, the third 
- to highlighting the main aspects of monitoring the quality of social services.  

Keywords:  community, social services, social protection.   
  
Постановка проблеми. Адміністративна реформа, що набула остаточного 

територіального вираження у 2021 році призвела до зростання ролі місцевих громад у 
забезпеченні відповідного рівня життя населення. Конституція визначає Україну як 
соціальну державу, а отже забезпечення відповідного рівня соціального захисту та підтримки 
є однією із прерогатив мысцевої влади.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Швидкоплинність адміністративної 
реформи призвела до того, що питання надання соціальних послуг на рівні громад практично 
не досліджено сучасними українськими науковцями. Хоча і варто відмітити напрацювання 
Ж. Петрочко, Н. Тимошенко, С. Лукашова, Є. Козлова, О. Мороз, М. Онуфрик та інших, але 
швидкість новелізації даної сфери потребує подальших ґрунтовних досліджень.  

Формулювання цілей статті. Стаття присвячена аналізу базових теоретико-
методологічних засад надання соціальних послуг в громаді.  
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Виклад основного матеріалу. Перш за все зупинимось на аналізі основних 
законодавчих актів, що регулюють надання соціальних послуг у громадах.  Так, відповідно 
до доповіді Національного інституту стратегічних досліджень  сфера соціальних послуг в 
Україні регулюється, перш за все, Законами України «Про соціальну роботу з сім’ями, 
дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та 
державні соціальні гарантії» тощо. Її базові механізми розкриті у таких підзаконних актах як 
Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
із закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги та соціальних послуг дітям 
і молоді, іншими нормативно-правовими актами.  

Окремо відзначимо Закон України «Про місцеве самоврядування», який визначає 
мінімальний рівень соціальних потреб як гарантований державою мінімальний рівень 
соціальних послуг на душу населення в межах усієї території України. Соціальні послуги, у 
свою чергу (згідно з Законом України «Про соціальні послуги») – дії, спрямовані на 
профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх 
негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Тим самим, мінімальний рівень 
соціальних потреб являє собою мінімальний комплекс заходів щодо надання допомоги 
особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не 
можуть самостійно їх подолати. Тобто наявна дефініція поняття «соціальні потреби», яку дає 
Закон України «Про місцеве самоврядування», звужує соціальні гарантії та безпідставно 
обмежує конституційні права для всіх інших груп населення. До того ж, рівень потреб не 
може визначатися через обсяг гарантованих для їх задоволення послуг; навпаки, послуги 
мають ґрунтуватися на потребах населення, причому конкретної територіальної громади. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» відносить до повноважень 
місцевих органів влади, зокрема, здійснення функцій соціального захисту населення. Згідно 
закону місцеві органи влади визначають необхідний рівень обслуговування населення 
відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; проводять розрахунок коштів та 
визначають обсяг послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня 
мінімальних соціальних потреб. Оскільки в Законі не надано визначення мінімальних 
соціальних потреб, то слід застосувати дефініцію із Закону України «Про місцеве 
самоврядування». Отже, йдеться про те, що місцеві органи влади визначають обсяг послуг, 
необхідних для забезпечення гарантованого державою мінімального рівня соціальних послуг 
на душу населення в межах усієї території України [1].  

Крім вищенаведених законодавчих актів унормовують надання соціальних послуг такі 
Закони України, як: Закон України «Про психіатричну допомогу»; Закон України «Про 
соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк»; Закон України «Про волонтерську діяльність» та інші.  

Також варто відмітити такі Постанови Кабінету Міністрів України, як: Постанова 
Кабінету Міністрів України№ 676 від 17.07.2019 «Про Єдину інформаційно-аналітичну 
систему управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL)»;  Постанова 
Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності 
надавачів соціальних послуг»; Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 200 
«Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення 
конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг 
державного/комунального сектору»; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 
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№ 427 «Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про 
соціальні послуги» тощо.  

Велику роль у визначення рівня та обсягу соціальної послуги, що її має надавати 
орган місцевого самоврядування відіграють відповідні Державні стандарти соціальних 
послуг, що розробляються та затверджуються наказами Міністерства соціальної політики 
України, зокрема:  Наказ Міністерства соціальної політики України № 147 від 25.03.2021 
«Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги»; Наказ 
Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452 «Про затвердження 
Державного стандарту денного догляду» тощо.  

Також до законодавчої бази надання соціальних послуг належать і інші накази 
Міністерства соціальної політики, зокрема: Наказ Міністерства соціальної політики України 
№ 131 від 15.03.2021 «Про затвердження типової програми навчання фізичних осіб, які 
надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності»; Наказ 
Міністерства соціальної політики України від 24.03.2021 № 146 Про затвердження примірної 
форми договору про надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та 
компенсації надавачам вартості соціальних послуг тощо.   

Вся багатоманітність законодавчого регулювання надання соціальних послуг 
призводить до певної зарегульованості даного питання, оскільки в процесі надання послуги 
нівелюється позиція отримувача послуги. На сьогоднішній день не існує чітко розробленого 
алгоритму що дозволяє оперативно змінити наповненість тої або іншої соціальної послуги 
або  запровадити нову, реагуючи на запити споживачів соціальних послуг.  

Надалі перейдемо до визначення порядку планування та надання соціальних послуг у 
громадах.  

Варто відмітити той факт, що 2021 року дослідниками Дащаківською О.Ю., 
Криницькою І.П. та Максименко К.М. було розроблено та видано відповідний посібник 
«Керівництво із впровадження соціальних послуг для сімей з дітьми в громадах». І хоча 
автори зупинились переважно на розгляді питання соціальної допомоги сім’ям з дітьми, 
проте ми вважаємо що їх досвід та розробки можна поширити на весь спектр соціальних 
послуг, які законодавчо віднесені до компетенції громад.  

Отже, за змістом вищезазначеного Керівництва наявність структур для організації 
надання соціальних послуг дає змогу сьогодні створити всі необхідні для населення 
соціальні послуги, особливо в новоутворених громадах. Ці послуги повинні відповідати 
реальним  потребам населення та можливостям громади їх забезпечити. Для того щоб 
дізнатися, які саме послуги потрібно насамперед організувати в громаді,  проводиться 
визначення потреб населення в соціальних послугах [2]. 

Відповідно до вищенаведеного закону України «Про соціальні послуги», визначення 
потреб населення в соціальних послугах – це збір, узагальнення та аналіз інформації про 
наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці вразливих груп 
населення, осіб або сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть 
самостійно їх подолати, про їхні потреби у соціальних послугах, на основі результатів яких 
приймаються  управлінські рішення щодо організації надання таких послуг.  

Визначення потреб населення включає вивчення такої інформації:  
• y соціально-демографічні дані про вразливі групи населення та осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах (кількість осіб з розподілом за статтю, віком,  
проживанням на певній території тощо);  
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• y кількість фактичних і потенційних отримувачів соціальних послуг  із 
розподілом за підгрупами отримувачів, які потребують різних соціальних послуг; 

• результати оцінювання потреб сім’ї/особи в соціальних послугах;  
• y адміністративна, фінансова та інфраструктурна спроможність громади 

забезпечити надання соціальних послуг, інформація про надавачів соціальних послуг та їхні 
можливості тощо [3]. 

Автори Керівництва зазначають, що на основі цієї інформації визначаються необхідні 
для громади соціальні послуги, встановлюється приоритетність заходів, планується 
впровадження, розвиток і надання послуг, які стають важливою частиною соціального 
добробуту мешканців громади. Щоб організувати необхідні соціальні  послуги, органам 
місцевої виконавчої влади слід включити відповідні заходи до цільової програми розвитку 
соціальних послуг. Перелік заходів формується на основі проведеного визначення потреб [2].  

Визначення потреб у соціальних послугах на рівні громад проводиться згідно з 
періодами планування: щорічно – для короткострокового планування та комплексно кожні 
три роки – для укладання цільової програми розвитку на середньостроковий період.  

Визначення потреб населення громади в соціальних послугах належить  до 
повноважень виконавчих органів міських рад міст обласного значення, а також рад 
територіальних громад [3].  

Збір та аналіз даних здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту 
населення. Для цього при виконавчих органах місцевих рад створюється робоча група з 
визначення потреб громади в соціальних послугах [4].  

За збір даних, залежно від обсягу роботи, може відповідати одна особа або група осіб. 
До проведення консультацій, аналізу та підготовки пропозицій, прийняття рішення щодо 
розвитку соціальних послуг у громаді можна залучати представників різних відділів 
виконавчого комітету, закладів освіти, охорони здоров’я, громадських організацій тощо, які 
працюють із сім’ями та дітьми і в межах своїх повноважень володіють інформацією про 
вразливі групи населення в територіальній громаді. У великому місті визначення потреб у 
соціальних послугах може проводитися окремо в кожному районі міста, отже, в кожному 
районі і створюватиметься відповідальна група. 

Відповідно до порядку, пріоритетним методом визначення потреб є збір та аналіз 
адміністративних даних, наявних у громаді. Зокрема, для збору інформації проектом нового 
порядку запропоновано такі форми збору:  

• y соціально-демографічних даних про вразливі групи населення та осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах; 

• y інформації про надавача соціальних послуг;  
• y даних щодо забезпечення соціальними послугами їх отримувачів. 
Отже, насамперед необхідно зібрати інформацію, яка вимагається рекомендованими 

Міністерством соціальної політики формами. Після заповнення форм необхідно 
проаналізувати інформацію і визначити, якими послугами громада не забезпечена. Збору та 
аналізу адміністративних даних буде достатньо для щорічного визначення потреб та 
підготовки річного бюджету для надання соціальних послуг. 

Однак у адміністративних даних є свої обмеження: вони відображають інформацію 
кількісного характеру, яка вже потрапила в поле зору   структурного підрозділу з питань 
соціального захисту населення та  інших установ. Проте зібрані за таким методом дані щодо 
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потенційних отримувачів, незадоволених потреб, наявних у громаді перешкод до отримання 
послуг населенням не потраплять у поле зору громади.  

Щоб вирішити цю проблему, новий порядок додатково передбачає використання 
соціологічних методів збору інформації, а саме опитувань за кількісними та якісними 
методами [2].  

Ми вважаємо, що наведена авторами Керівництва методологія надання соціальних 
послуг у громаді є законодавчо врегульованою, методично виваженою та суспільно-
об’єктивною. Тому варто зосередитися у наступних дослідженнях на наповненні її 
практичними алгоритмами реалізації.  

Важливим аспектом надання соціальних послуг є забезпечення їх відповідного рівня, 
тобто проведення відповідного моніторингу.  

Питання моніторингу надання соціальних послуг регулює постанова Кабінету 
Міністрів України № 449 від 01.06.2020 «Про затвердження Порядку проведення 
моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» в редакції від 25.05.2021 року [5]. 

Відповідно до даної постанови, моніторинг надання соціальних послуг передбачає 
збір та оброблення інформації про надання соціальних послуг, проведення аналізу 
узагальненої інформації та планування роботи з розвитку системи надання соціальних 
послуг. 

Інформація про надання соціальних послуг складається із статистичних, 
адміністративних, оперативних даних про потреби жителів адміністративно-територіальної 
одиниці у соціальних послугах, про діяльність надавачів соціальних послуг та їх кількість. 

Збір даних моніторингу проводиться один раз на рік або щокварталу (щомісяця) 
відповідно до законодавства у сфері надання соціальних послуг, оперативних даних - за 
потреби. 

Під час проведення моніторингу надання соціальних послуг враховуються результати 
оцінки якості соціальних послуг, опитувань жителів адміністративно-територіальної одиниці 
щодо надання соціальних послуг, національних досліджень (за наявності), контролю за 
додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги». 

Опитування жителів адміністративно-територіальної одиниці проводиться 
регіональними органами соціального захисту населення за формою згідно з додатком за 
допомогою засобів зв’язку, інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-
телекомунікаційних систем або під час особистого прийому в приміщені органу соціального 
захисту населення, безпосередньо за місцем проживання/перебування особи за її 
попередньою згодою. 

Результати опитування оприлюднюються в офіційних друкованих виданнях, на 
офіційному веб-сайті, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на 
інформаційних стендах регіонального органу соціального захисту населення або в будь-який 
інший спосіб. 

Етапами проведення моніторингу надання соціальних послуг є: 
1) проведення аналізу інформації про надання соціальних послуг; 
2) проведення аналізу системи надання соціальних послуг з урахуванням потреб 

жителів адміністративно-територіальної одиниці громади у соціальних послугах; 
3) розроблення показників моніторингу надання соціальних послуг, згідно з формою, 

затвердженою Мінсоцполітики; 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (19)_4 (20) 2021 

85 

4) визначення пріоритетних результатів діяльності у сфері надання соціальних послуг 
з урахуванням відповідності соціальних послуг визначеним потребам у соціальних послугах 
адміністративно-територіальної одиниці та плану пріоритетних дій Уряду; 

5)планування розвитку системи надання соціальних послуг. 
Під час проведення моніторингу надання соціальних послуг використовуються дані 

щодо: 
• діяльності надавачів соціальних послуг (їх кількість, типи, потужність тощо); 
• потреб жителів адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах; 
• причин виникнення (зміни) потреб жителів адміністративно-територіальної 

одиниці у соціальних послугах; 
• динаміки потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах 

за видами порівняно з попереднім звітним періодом; 
• фактичної кількості наданих соціальних послуг за звітний період; 
• людських та бюджетних ресурсів, залучених для надання соціальних послуг; 
• соціальних груп, які отримують соціальні послуги; 
• програмного планування надання соціальних послуг і щодо місцевих програм 

проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг; 
• соціально-економічного розвитку регіонів; 
• цільового витрачання бюджетних коштів. 
Надавачі соціальних послуг: 
• проводять облік та аналіз, у тому числі порівняльний, показників діяльності з 

надання соціальних послуг; 
• подають в електронному вигляді щороку до 1 лютого місцевим органам 

соціального захисту населення дані обліку та результати аналізу показників діяльності з 
надання соціальних послуг. 

Місцеві органи соціального захисту населення: 
• проводять збір та узагальнення даних, поданих надавачами соціальних послуг, їх 

порівняльний аналіз; 
• подають в електронному вигляді щороку до 1 березня регіональним органам 

соціального захисту населення узагальнені дані моніторингу надання соціальних послуг та 
аналітичну записку, в якій зазначається інформація про зміни. 

Регіональні органи соціального захисту населення: 
• проводять збір даних моніторингу надання соціальних послуг, що надаються на 

рівні адміністративно-територіальної одиниці, та діяльності надавачів соціальних послуг, що 
функціонують на регіональному рівні; 

• узагальнюють дані моніторингу надання соціальних послуг і проводять їх 
порівняльний аналіз, у тому числі з урахуванням визначених потреб жителів 
адміністративно-територіальної одиниці в соціальних послугах; 

• подають в електронному вигляді щороку до 1 квітня узагальнені дані моніторингу 
надання соціальних послуг та аналітичну записку Нацсоцслужбі. 

Нацсоцслужба подає в електронному вигляді Мінсоцполітики узагальнений звіт за 
результатами аналізу моніторингу надання соціальних послуг, який містить зведені таблиці, 
графіки, а також аналітичну записку та структуровані пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства у сфері надання соціальних послуг та вдосконалення показників моніторингу. 
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Результати моніторингу надання соціальних послуг та їх результати порівняльного 
аналізу розміщуються на офіційних веб-сайтах суб’єктів моніторингу надання та оцінки 
якості соціальних послуг. 

Такий ґрунтовний та деталізований підхід створює відповідний базис для 
забезпечення якості соціальних послуг.  

Висновки. Таким чином в даній статті наведено базові теоретико-методологічних 
засад надання соціальних послуг в громаді.  Приділено увагу законодавчому регулюванню, 
наведено алгоритм надання соціальних послуг та висвітлено ключові питання моніторингу 
якості надання соціальних послуг. Ми вважаємо, що варто продовжувати удосконалювати 
механізм надання та забезпечення якості соціальних послуг, ще більше змістивши акценти у 
питаннях моніторингу на суб’єктивізацію одержувачів соціальних послуг із розробкою 
механізму їх зворотного впливу на наповненість відповідної послуги.  
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ОБ’ЄКТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, 

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОМАШНЄ 
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OBJECT AS AN ELEMENT OF A CRIMINAL OFFENSE THAT PROVIDES CRIMINAL 

RESPONSIBILITY FOR DOMESTIC VIOLENCE 
 

Анотація. У статті здійснено кримінально-правову характеристику об’єкту як 
елементу складу кримінального правопорушення, що передбачає кримінальну 
відповідальність за домашнє насильство, внесено пропозиції по удосконаленню чинної 
редакції Кримінального кодексу України. 

Ключові слова: насильство, домашнє насильство, кримінальне правопорушення, 
склад кримінального правопорушення, об’єкт кримінального правопорушення. 

 
Abstract. The article describes the criminal-legal characteristics of object as an element of a 

criminal offense that provides criminal responsibility for domestic violence, made suggestions to 
improve the current version of the Criminal Code of Ukraine. 

Keywords: violence, domestic violence, criminal offense, corpus delicti, object as an 
element of corpus delicti. 

 
Постановка проблеми. Відповідно до ст. 3 Основного Закону людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов'язком держави [1]. 

Одним з фундаментальних немайнових прав людини у вітчизняній правовій системі є 
право на сімю, з якою безпосередньо повязують наявність домашніх суспільних відносин та 
побуту. Враховуючи глибокі вікові традиції розвитку інституту сім’ї в країні, переважна 
більшість суспільних відносин до цього часу регулюється такими соціальними нормами 
неправого характеру як звичаї, мораль, релігія, культура, етика та інші. Разом з тим, такі 
норми в повній мірі не забезпечують належної соціальної стабільності, про що свідчать 
статистичні дані соціологічних досліджень, зокрема, що майже 70% жінок зазнають 
різноманітних форм сімейного насильства, 35% неповнолітніх систематично потерпають від 
жорстоких форм батьківського виховання. Понад 1/3 умисних убивств і тяжких тілесних 
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ушкоджень вчинюються саме в осередку сім’ї [2, с. 192]. Тому, цілком очевидним є 
необхідність врегулювання окремих відносин правом та надання їм правової охорони, в тому 
числі, кримінально-правовими засобами. Підтвердженням такої тези є криміналізація такого 
діяння як домашнє насильство та надання цьому явищу юридичного визначення, що, в свою 
чергу, обумовлює здійснення кримінально-правової характеристики його обєкту.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Суттєвий внесок у теоретичну розробку 
проблем кримінальної відповідальності за домашнє насильство здійснили такі вчені як 
П.С. Біленко, О.О. Біловол, О.С. Бондаренко, А.А. Вознюк, Н.І. Гнатюк, В.В. Голіна, 
О.О. Гриньків, Н.В. Довгань-Бочкова, О.О. Дудоров, З.А. Загиней-Заболотенко, О.І. Зінсу, 
В.О. Іващенко, О.О. Книженко, Н.І. Лесяк, Я.Г. Лизогуб, К. В. Мінакова, Т.П. Мінка, 
М.І. Панов, К.М. Плутицька, О.В. Степаненко, М.І. Хавронюк, О.В. Харитонова, 
С.В. Якимова та інші. Однак, динамічний стан правозастосування відповідної кримінально-
правової норми та окремі пов’язані з цим проблеми обумовлюють необхідність проведення 
подальших наукових розвідок в цій царині.  

Метою статті є здійснення кримінально-правової характеристики об’єкту як елементу 
складу кримінального правопорушення, що передбачає кримінальну відповідальність за 
домашнє насильство, внесення пропозиції по удосконаленню чинної редакції Кримінального 
кодексу України.  

Виклад основного матеріалу. В теорії кримінального права є загальновідомим, що 
ознаками об’єкта кримінального правопорушення є суспільні відносини, предмет і 
потерпілий. При чому, перша ознака об’єкта кримінального правопорушення є 
обов’язковою, решта виступають обов’язковим лише, коли прямо передбачені у диспозиції 
кримінально – правової норми. В кримінально-правовій науці існує класифікація об’єктів 
кримінальних правопорушень за різними підставами, при цьому однією з найпоширеніших є 
їх «вертикально-горизонтальна» класифікація. Так, «по-вертикалі» виділяють такі об’єкти: 
загальний, родовий і безпосередній; «по-горизонталі» – основний безпосередній та 
додатковий безпосередній, при чому останній має два підвиди– додатковий необхідний 
безпосередній об’єкт і додатковий факультативний безпосередній об’єкт) [3, с. 78].  

З метою більш чіткої характеристики суспільно-небезпечного діяння, з’ясування 
суспільно-політичного змісту кримінально-протиправних посягань, встановлення місця 
відповідної норми у системі інших кримінальних правопорушень, кваліфікації діяння тощо, 
передусім слід правильно встановити родовий об’єкт кримінального правопорушення, 
відповідальність за який передбачена ст. 126-1 КК України. Так, в якості родового об’єкта 
кожного кримінального правопорушення завжди виступає окрема група однорідних 
тотожних суспільних відносин, що утворюють певну сферу суспільного існування, та є 
складовою частиною загального об’єкта [4, с. 87].  

Розміщення норми, що передбачає кримінальну відповідальність за домашнє 
насильство у розділі ІІ Особливої частини чинного КК України, чи не одразу ж спричинило 
жваві наукові дискусії з питання обгрунтованості такої позиції. Так, А.А. Вознюк визначає 
основним безпосереднім об’єктом домашнього насильства суспільні відносини щодо 
кримінально-правової охорони фізичного та психологічного здоров’я одного з подружжя чи 
колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або 
близьких відносинах. Додатковим факультативним об’єктом цього злочину, на його думку, 
можуть бути право власності, воля, честь і гідність особи, сімейні та близькі відносини тощо. 
Водночас, як справедливо зазначає вчений, аналіз диспозиції статті, зокрема, передбачених у 
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ній суспільно небезпечних діянь, свідчить про те, що основний безпосередній об’єкт цього 
злочину не обмежується лише здоров’ям особи. Це дає підстави для дискусії щодо місця 
злочину, передбаченого ст.126-1 КК України, в системі Особливої частини КК України [5, с. 
8]. 

Криміналіст О.С. Бондаренко визначає основним безпосереднім об’єктом 
досліджуваного злочину здоров’я особи. Додатковим факультативним об’єктом можуть бути 
честь, гідність особи, її психічна недоторканість, сімейні відносини тощо. При цьому, вона 
слушно зауважує, що з огляду на викладене постає закономірне питання чому ж економічне 
домашнє насильство як форма домашнього насильства є злочином проти життя та здоров’я 
особи? Адже, за своєю сутністю і вираженням не направлене на безпосередній об’єкт 
фізичного чи психологічного насильства [6, с. 104]. 

Цікавою є точка зору Т.П. Мінки, яка визначає родовим об’єктом домашнього 
насильства є суспільні відносини з охорони життя та здоровя потерпілої особи. При цьому, 
вчена вважає, що основний безпосередній об’єкт цього кримінального правопорушення є 
альтернативним і залежить від характеру насильницьких дій та наслідків, які ними заподіяні. 
У випадку фізичного насильства безпосереднім об’єкт цього кримінального правопорушення 
є відносини, що забезпечують тілесну недоторканність, недоторканність життя та здоровя 
людини. В разі вчинення психологічного насильства безпосереднім об’єкт цього 
кримінального правопорушення є нормальний психоемоційний стан потерпілої особи. Якщо 
відбувається економічне насильство, то порушуються відносини власності, право на 
достойний життєвий рівень, право на працю, заборона примусової праці, право на освіту 
тощо [7, с. 99]. 

За результатами проведеного дослідження О.О. Біловол приходить до висновку, що 
об’єктом домашнього насильства виступає: 1) потерпілий, тобто подружжя чи колишнє 
подружжя або інша особа, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких 
відносинах, його невід’ємне благо – здоров’я; 2) права людини (потерпілого) на життя та 
охорону здоров’я, честі, волі та гідності, на освіту, недоторканність житла, господарську 
діяльність, достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, право власності, трудові права; 3) 
соціальні зв’язки між членами суспільства з приводу реалізації зазначених прав у формі 
правовідносин [8, с. 233]. В.О. Іващенко вказує, що безпосереднім об’єктом домашнього 
насильства є здоров’я людини. [9, с. 201]. 

Для встановлення сутності родового об’єкту кримінальних правопорушень, про які 
йдеться у розділі ІІ Особливої частини чинного КК України, в тому числі, домашнього 
насильства, необхідно, на нашу думку, провести системно-структурний аналіз суспільних 
відносин, що поставлені під кримінально-правову охорону. Так, визначальну роль для 
встановлення змісту і значення кожної складової суспільних відносин відіграє предмет цих 
відносин, який, у свою чергу, потрібно відрізняти від предмета кримінального 
правопорушення. Тому сутність суспільних відносин потрібно визначати, виходячи з 
характеристики їх предмета.  

Залежно від особливостей предмета всі суспільні відносини поділяються на 
матеріальні і нематеріальні. В якості предмета перших можуть виступати речі, гроші, цінні 
папери, що потрібно розглядати тільки з позиції їх соціальної функції, як засади визначення 
відносин; в якості предмета других – соціальні, духовні блага або цінності, включаючи ті або 
інші соціальні інститути, діяльність людей, а на певному рівні ієрархії відносин – інші 
відносини [10, с.2-48]. Таким чином, на нашу думку, суспільні відносини, які поставлені під 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (19)_4 (20) 2021 

90 

охорону у ст.126-1 КК України, відповідно до наведеної вище класифікації, відносяться до 
нематеріальних (формуються з приводу таких нематеріальних благ як фізичне, психологічне 
або економічне благополуччя в сім’ї). Потреба у створенні умов, за яких можливо 
забезпечити належний рівень реалізації сімейних прав громадян, формується через розробку 
відповідних кримінально-правових норм, об’єктом захисту яких, у даному випадку, 
виступають нематеріальні суспільні відносини. 

Основою формування нематеріальних суспільних відносин виступають певні 
соціально-правові інститути, що утворюються державою в особі її органів влади, в даному 
випадку у процесі (з приводу) здійснення державних заходів по забезпеченню дотримання 
окремих сімейних прав. Рушійною силою формування таких соціальних інститутів є 
усвідомлена необхідність (прагнення, бажання, переконання) у створенні в сфері реалізації 
громадянами своїх сімейних прав та свобод таких умов, які б забезпечували можливість 
безперешкодного використання громадянами таких і свобод, гарантували б однакові 
можливості у сфері їх реалізації.  

Однак, враховуючи назву розділу ІІ Особливої частини КК України, потрібно зробити 
висновок про те, що предметом суспільних відносин, що забезпечують життя, фізичну 
недоторканність та здоров’я особи, є група «природніх» прав людини на життя, фізичну 
недоторканність та здоров’я. Зроблений висновок демонструє невідповідність назви розділу 
ІІ Особливої частини КК України «Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я 
особи» групі тих суспільних відносин, що поставлені в ньому під кримінально-правову 
охорону, в частині закріплення кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Адже, 
основним безпосереднім об’єктом зазначеного кримінального правопорушення, є сімейні 
відносини, в яких виключається будь-яка форма насильства, додатковими об’єктами можуть 
бути відносини права на власність, на достатній життєвий рівень, на працю, на освіту . Тому, 
на нашу думку, більш логічним виглядало б розміщення кримінально-правової норми, що 
передбачає відповідальність за домашнє насильство в окремому додатково створеному 
розділі Особливої частини КК України, куди варто було б згуртувати інші кримінальні 
правопорушення, що посягають на сімейні правовідносини, зокрема, ст.ст. 150-1, 151-2, 164-
169 КК України. До речі, така ідея частково реалізована авторами проєкту Кримінального 
кодексу України, підготовленого робочою групою з питань розвитку кримінального права у 
складі Комісії з питань правової реформи, що діє відповідно до Указу Президента України № 
584/2019 від 7 серпня 2019 р. «Питання Комісії з питань правової реформи». У зазначеному 
проєкті кримінально-правовій охороні сімейних відносин присвячується окремий розділ  4.6. 
«Злочини та проступки проти сім’ї, дітей та інших вразливих осіб» Особливої частини 
КК України. 

Висновки. Виходячи із наведеного вище, слід зазначити, що криміналізація 
домашнього насильства та надання цьому явищу юридичного визначення є важливим 
засобом протидії такому суспільно небезпечному явищу, що, на жаль, має значну 
поширеність в нашому сьогоденні. Разом з тим, питання розміщення норми, що передбачає 
кримінальну відповідальність за домашнє насильство, у розділі ІІ Особливої частини КК 
України, є вельми дискусійним з наукової точки зору питанням. Важаємо цілком виваженим 
і обґрунтованим розміщення норми, що передбачає кримінальну відповідальність за 
домашнє насильство в окремому додатково створеному розділі Особливої частини КК 
України, куди варто було б згуртувати інші кримінальні правопорушення, що посягають на 
сімейні правовідносини.  
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ЩОДО МІЖНАРОДНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
IN REGARD TO THE INTERNATIONAL ARRANGEMENTS FOR HUMAN RIGHTS 

DEFENCE 
 
Анотація. У цій статті розглядається питання сутності ціннісних орієнтирів України 

та  правового статусу деяких міжнародних механізмів, які забезпечують дотримання прав та 
свобод людини.  
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Abstract. In this article it was initiated to consider an item of a subject matter of value 

orientations in Ukraine and legal nature of some international mechanisms which provide the 
respect of human rights and freedoms. 

Keywords: Ratification, values, European Court of Human Rights, mechanism for 
protection of rights and freedoms, Convention. 

 
Постановка проблеми. Ратифікація Україною, підписаної у 1950 році у Римі 

Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод – є важливим етапом на 
шляху входження (приєднання) нашої держави до європейського та світового правового 
простору. Це приєднання (17.07.97), – є основним нашим досягненням у галузі прав людини; 
це стало можливим у результаті незалежності та європейського розвитку держави. Разом із 
ратифікацією Конвенції до національної судової практики запровадились і правові засади 
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). 

За час діяльності ЄСПЛ ним було сформульовано значну кількість правових позицій 
щодо застосування положень Конвенції, принципів і доктрин, на підставі яких здійснюється 
захист гарантованих нею прав і свобод. А тому, безперечно, українському правозастосовцю 
для застосування цього міжнародного документа необхідні знання та розуміння практики 
ЄСПЛ, яка формується механізмом її застосування у професійній діяльності.  

Приєднання до Конвенції стало результатом довгого пошуку суспільством України 
шляху свого розвитку. Такий шлях віднайдено. У результаті подій 2014 року на Майдані 
сформульовано власну концепцію злагоди суспільства. Основою цієї доктрини стали 
«Європейські цінності». При цьому не визначено, що таке цінності узагалі і чим 
«Європейські цінності» відрізняються від традиційних цінностей нашого народу. У 
результаті цього цінності, які ми вибрали орієнтиром кожен тлумачить хто як їх розуміє. На 
це, мабуть, і розрахунок. 

Ми вважаємо, що питання щодо визначення дефініції «Європейські цінності» є 
актуальним, оскільки нерозуміння такого орієнтиру для розвитку не сприяє консолідації 
держави для розвитку в мабутнє, а навпаки – дезорієнтує людей. Це визначення необхідно 
обов’язково зробити для успішності реформ в суспільстві, та розуміння народом їх 
необхідності. Це є частиною базової легітимацією влади та пропонованих нею змін, тобто 
таких перетворень які в кінці-кінців дадуть можливість сказати, що жертви 2013-2014 років – 
не даремні. Розуміння постановленої мети держави є нагальним, оскільки глобалізація світу 
(яка стала основним бажанням нашої держави) припинилась з виходом Великобританії з 
Європейського союзу (далі – ЄС), а США – з Транстихоокеанського партнерства, ЮНЕСКО, 
Ради ООН по правам людини, Паризького договору по клімату, договору з Іраном, 
Міжнародного кримілаьного суду, а у 2020 році США застосували до цього санкції.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні і практичні питання 
міжнародних механізмів захисту прав людини досліджували та удосконалювали Арно А.Ж., 
Ейссен М.А., Константинеску Л.Ж., Ерделевський О.М. та інші. Вітчизняні вчені 
представлені Рабіновичем П.М., Буткевичем В.Г., Бисагою Ю.М., Муравйовим В.І., 
Супруном Д.М., Федоровою А.Л. та іншими.  



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (19)_4 (20) 2021 

93 

Метою статті є початок дослідження проблем та перспектив розвитку правового 
елементу (у структурі держави) за допомогою огляду механізму міжнародних 
правозастосовчих інститутів з огляду на обов’язковість застосування судами (при розгляді 
справ) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практику 
Європейського суду з прав людини як джерела права.  

Виклад основного матеріалу. Одновполярного світу на чолі із Заходом вже немає. А 
ми все-таки йдемо на Захід, на Захід 90-х років. 

Ми вважаємо, що цінністю для людини загалом є те, за що людина готова віддати 
щось головне у своєму житті чи саме життя. На тому «привабливому» Заході, про цінності 
якого ми розповідаємо, наприклад Голова Єврокомісії заявила, що однією з європейсткий 
цінностей є право вибору особою своєї статі ще з дитинства, рівні права трансгендерів 
(немовби вони не рівні), визначення батька та матері, як батько-1 та батько-2. Для нас, 
українців – під питанням актуальність таких «цінностей». 

З огляду на це змінити цінності і залишитись тією ж особою неможливо. Зміна 
цінностей людиною вимагає зміну моралі, світогляду. Тому ми вважаємо, що наша держава 
говорячи про «Європейські цінності», дай Боже, не має на увазі зміну суспільної моралі 
через зміну моралі (рос. «нравственности») окремої людини. 

Проте за будь-якої зміни парадигми розвитку держави одним з світоглядних 
орієнтирів є правова держава. Саме це і записано у ст. 1 Конституції [1] ще з 1996 року. 
Дійсно права людини це, мабуть, головне, але в сучасних умовах постає надто суттєве 
питання (хоча воно існувало і раніше) про співвідношення «прав людини» та «прав 
держави», як суспільних феноменів, на свою особливість.  

Говорячи про державву ми маємо на увазі організацію суспільства, суспільний договір 
для організації його життя. Що у контексті глобалізації є більш важливим: права окремої 
людини чи традиційність держави? На перший погляд все очевидно – зрозуміло, що права 
людини. Але при більш детальному вивченню цього питання стає зрозумілим, що 
глобалізація, на яку почала орієнтуватись Україна, зітре відмінності між будь-якими 
культурними феноменами, що неминуче призведе до знеособленні і самої людини з її 
правами. Нам це потрібно? Вважаємо, що ні, а тому не ототожнюємо «дорогу до Європи» і 
становлення правової держави, що наші законодавці зрозуміли ще у 1996 році. 

Стаття 55 Конституції [1] надає право людям звертатися до міжнародних механізмів 
захисту прав людини. Такі (міждержавні) органи вирізняються тим, що вони створюються за 
взаємною згодою кількох держав, як правило, оформленою міжнародною угодою, діють у 
межах такої угоди, яка визначає їхні повноваження і спеціальні правила процедури. Їх робота 
характеризується тим, що: а) вони мають вплив на уряди; б) найчастіше їхні рішення 
обов’язкові для виконання; в) вони змушують міжнародне співтовариство звертати увагу на 
порушення прав людини. 

Універсальні правозахисні механізми – це організації, які поширюють свою діяльність 
на увесь світ, незалежно від державних і реґіональних кордонів. Ці механізми тією чи іншою 
мірою пов’язані з основною на сьогодні міжнародною організацією світу – ООН. Це не 
випадково, оскільки: по-перше, її членами є майже всі держави світу, по-друге, відповідно до 
Статуту ООН однієї з основних цілей діяльності цієї організації є «утвердження віри в 
основні права людини, у гідність і цінність людської особистості». 

Дефініція «механізм захисту прав та свобод» розкривається як система правових 
засобів, метою яких є захист прав людини. Нагальність у такому захисті виникає при 
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учиненні правопорушення. Аналіз захисту особистих прав і основних свобод в рамках 
системи захисту прав людини ЄС указує на існування невирішеного питання щодо 
принципів захисту прав людини. Ураховуючи це ЄСПЛ у деяких випадках відхиляв принцип 
захисту прав людини (на національному рівні) в рамках права ЄС, а у деяких випадках – 
визнавав та здійснював захист вказаного принципу. За висновками суду у своїх діях він 
повинен керувався винятково правом Співтовариства і не повинен дотримуватись 
законодавства держав-членів [6].  

За таких обставин європейське правосуддя може не містити елементу правосуддя, а 
може доволі часто мати чіткий політичний характер, наприклад, вироки майже виключно 
щодо громадян Сербії, як частини бувшої Югославії, чи анонімність свідоцьких показань, які 
не можливо перевірити у Кримінальному суді в Гаазі. А тому набуває особливої актуальності 
набуває невід’ємний елемент будь-якої правової системи сучасності – контрольний механізм 
за дотриманням обов’язків суб’єктами права щодо виконання рішень правозастосовчих 
органів. Це пояснюється тим, що цей механізм накладає санкції за неналежне виконання 
існуючого порядку, але і, за необхідності, підтверджує цей порядок та уточнює його зміст. 

В цьому контексті, відповідний контрольний орган виступає не тільки як 
стабілізуючий та консервативний елемент існуючої правової системи, але й як її 
конститутивний фактор. У тій мірі, у якій створення будь-якого правила поведінки 
розраховане на подальше його застосування, а отже на отримання необхідного ефекту, 
діяльність контрольного органу забезпечує дотримання міри адекватності отриманого ефекту 
думці автору самого правила. Безумовним є те, що ефективність діяльності контрольного 
органу залежить від кола повноважень, які на нього покладені. Це в однаковій мірі 
стосується діяльності як національних, так й міжнародних контрольних органів.  

Одним з найголовніших досягнень міжнародного права останніх десятиріч вважається 
створення міжнародної системи гарантій дотримання прав людини, яка ґрунтується на 
загальновизнаних принципах, що знайшли своє закріплення в цілому ряді міжнародних 
договорів як універсального, так й регіонального характеру, а також на системі міжнародних 
органів, наділених контрольними повноваженнями за дотриманням закріплених прав, до 
яких відносяться міжнародні несудові органи та міжнародні судові інституції.  

Погоджуємось із фахівцями, які серед міжнародних несудових контрольних органів 
можна виділяють декілька їх типів. До одного типу відносяться ті організації, які займаються 
головним чином, або за власною ініціативою, або на прохання держави-учасниці договору, 
або, при певних умовах, за скаргою будь-якої особи чи групи осіб, збиранням інформації про 
дотримання іншими державами-учасницями договору закріплених прав та проведенням 
відповідного розслідування стосовно виявлених фактів. Доповіді, які вони готують, носять 
узагальнюючий характер щодо стану з дотриманням тих чи інших міжнародно-правових 
норм у відповідній державі, а висновки, які містяться у цих доповідях, мають характер 
рекомендацій щодо вдосконалення тих чи інших положень національної правової системи 
або зміни національної судової чи адміністративної практики. До таких міжнародних органів 
слід віднести, наприклад, Комітет по запобіганню расової дискримінації, який створений та 
діє в рамках Конвенції ООН про скасування усіх форм расової дискримінації, що набрала 
чинності 04.01.1969 року, Комітет проти тортур, який діє в рамках Конвенції проти тортур, 
що набрала чинності 26.06.1987 року, або Африканську Комісію з прав людини та народів, 
яка функціонує в рамках Африканської Хартії прав людини та народів, що набрала чинності 
21.10.1986 року [7].  
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До компетенції Комітету по запобіганню расової дискримінації та Комітету проти 
тортур, відноситься, по-перше, розгляд доповідей, які регулярно надаються йому державами-
учасницями відповідної Конвенції та містять перелік заходів, вжитих з метою належного 
дотримання прав, гарантованих цією Конвенцією, та по-друге, проведення розслідувань на 
предмет виявлення можливих порушень державою-учасницею прав, гарантованих 
Конвенцією, по фактам, які надані у його розпорядження будь-якою особою чи групою осіб, 
при умові, якщо держава-відповідач висловить на це свою згоду. По результатам 
проведеного розслідування, кожен із згаданих Комітетів складає доповідь, яка направляється 
зацікавленим сторонам та основні висновки якої включаються до щорічної доповіді, яку він 
готує для Генеральної Асамблеї ООН через посередництво Генерального Секретаря ООН.   

На відміну від вищезгаданих Комітетів, право на звернення до Африканської Комісії з 
прав людини та народів з проханням про проведення розслідування щодо дотримання 
державою-відповідачем прав, гарантованих Африканською Хартією прав людини та народів, 
має виключно держава-учасниця цього міжнародного договору. Однак, як і в попередньому 
випадку, висновки, які покладаються в основу доповіді, що готує Комісія по результатам 
розслідування, не носять юридично обов’язкової сили для держави-відповідача, а мають 
виключно характер рекомендації. 

Інший тип міжнародних несудових органів можна охарактеризувати повноваженнями 
тих організацій, діяльність яких у першу чергу зорієнтована на розгляд індивідуальних заяв 
про порушення державою-відповідачем прав, гарантованих відповідним міжнародним 
договором, а отже функції яких можуть бути визначені як «квазісудові». Характерною рисою 
таких міжнародних органів є те, що вони займаються розглядом конкретних справ щодо 
порушення конкретних прав, гарантованих відповідним міжнародним договором, а отже 
доповіді, які вони готують по завершенню процедури розгляду, носять не узагальнюючий 
характер, але стосуються безпосередньо індивідуального заявника. В той же час, окрім того, 
що право на представлення індивідуальної заяви до таких міжнародних органів 
обумовлюється необхідністю отримання згоди на це з боку держави-відповідача, висновки 
таких контрольних органів, як і в попередніх випадках, носять лише рекомендаційний 
характер. До квазісудових міжнародних контрольних органів у сфері прав людини 
відносяться Міжамериканська Комісія з прав людини, що створена в рамках 
Міжамериканської Конвенції з прав людини (набрала чинності 18.07.1978 року) та Комітет 
ООН з прав людини, що функціонує в рамках Факультативного протоколу до Міжнародного 
Пакту ООН про цивільні та політичні права (набрав чинності 23.03.1976 року) [7].  

Американська система захисту прав людини багато у чому нагадує європейську 
систему захисту, що існувала до дати набрання чинності Протоколом № 11 до Європейської 
Конвенції з прав людини і основних свобод 1950 року, а отже передбачає функціювання 
дволанкового механізму захисту індивідуальних прав. У цій дволанковій структурі, подібно 
до європейської системи захисту прав людини, саме на Міжамериканську Комісію з прав 
людини покладено виконання найбільшого обсягу повноважень, притаманних американській 
системі захисту. Відповідно до цього, Міжамериканська Комісія виконує переважно 
фільтраційну функцію контрольного механізму, здійснюючи аналіз індивідуальних заяв в 
першу чергу на предмет їх прийнятності, у відповідності до встановлених формальних 
критеріїв. В той же час, до компетенції Міжамериканської Комісії відноситься також розгляд 
заяв на предмет наявності чи відсутності проблем з дотриманням державою-відповідачем 
прав, гарантованих Міжамериканською Конвенцією.  



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (19)_4 (20) 2021 

96 

Комітет ООН з прав людини (з якого у 2020 році вийшли США) є єдиним 
міжнародним квазісудовим органом універсального характеру, діяльність якого присвячена 
розгляду індивідуальних заяв про порушення прав людини, закріплених в універсальному 
міжнародному договорі. Однак, незважаючи на подібну унікальність, цьому міжнародному 
органу притаманні два основні недоліки, властиві будь-якому міжнародному несудовому 
контрольному органу у сфері прав людини. По-перше, звернення до нього обумовлюється 
необхідністю висловлення на це згоди з боку відповідної держави-відповідача та, по-друге, 
висновки, до яких він приходить в результаті процедури розгляду індивідуальної заяви, 
мають суто рекомендаційний характер. 

Серед міжнародних судових контрольних органів також можна виділити два основні 
типи. До першого типу таких контрольних органів відносяться міжнародні судові інституції, 
діяльність яких непрямим чином стосується питань міжнародного захисту прав людини. До 
таких міжнародних судових інституцій можна віднести, наприклад, Міжнародний Суд ООН, 
який створений та діє на підставі Статуту, що є складовою частиною Статуту ООН від 
26.06.1946 року, або Суд Європейських Співтовариств, який створений та діє на підставі 
Договору про Європейське Співтовариство вугля і сталі, що набрав чинності 01.01.1952 
року, Міжнародний кримінальний суд, якийдіє на підставі Римського статуту від 17.07.1998 
року (набув чинності 01.07.2002 р.).  

Міжнародний Суд ООН є судом за домовленістю (фактично ad hoc) не приймає до 
свого розгляду заяви від фізосіб про порушення їх прав і свобод; на це мають право тільки 
держави. Діяльність цього Суду стосується тільки тих питань міжнародного захисту прав 
людини, які випливають предмету міждержавного спору, а звернення до нього 
обумовлюється необхідністю висловлення на це згоди відповідної держави-відповідача. 

Діяльність Суду ЄС подібно до Міжнародного Суду ООН лише опосередковано 
стосується питань міжнародного захисту прав людини, хоча на відміну від Суду ООН, право 
на доступ до Суду ЄС є відкритим на необумовленим. Практика Суду ЄС у питаннях захисту 
прав людини має суто економічний характер проблем (юисдикція), які виносяться на його 
розгляд. Це пояснюється відсутністю міжнародно-правових актів щодо захисту прав людини. 

Для Міжнародного кримінального суду визначено, що його юрисдикцією є 
кримінальна юстиція, з компетенцією переслідування відповідальних за геноцид, злочини 
проти людяності, військові злочини, застосування сили однією державою проти іншої. Він 
має довгу історії свого заснування – з кінця Другої Світової Війни. Особлива актуальність 
створення суду виникла після розпаду світової комуністичної системи та початком 
перерозподілу сфер впливу на користь «світових демократій». Поштовхом для створення 
суду стала війна в Югославії, яка фактично була припинена «гуманітарними» 
бомбардуваннями коаліції крії НАТО на чолі із США. Без санкції ООН. 

До іншого типу міжнародних судових контрольних органів слід віднести ті, які 
створені в рамках міжнародних договорів щодо захисту прав людини, а отже діяльність яких 
безпосередньо пов’язана із питаннями міжнародного захисту прав людини. До таких 
міжнародних судових інституцій, окрім ЄСПЛ можна віднести лише Міжамериканський Суд 
з прав людини, який створений в рамках Міжамериканської Конвенції з прав людини, що 
набрала чинності 18.07.1978 року. Подібні функції виконує Міжамериканська комісія з прав 
людини – консультаційний орган Організації американських держав, яка разом із 
Міжамериканським судом з прав людини контролює систему прав людини у рамках 
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Американської декларації прав та обов’язків людини (1948 р.), Американської конвенції з 
прав людиги (1969 р.). 

Висновки. Таким чином ЄСПЛ у структурі контрольних механізмів сучасної 
міжнародної системи захисту прав людини є достатньо унікальним органом, оскільки, на 
відміну від класичного міжнародного суду в сфері прав людини, право на звернення до нього 
не тільки є відкритим і не обумовлюється необхідністю висловлення на це згоди відповідної 
держави-відповідача. На відміну від контрольних органів, які тільки умовно можна віднести 
до судових, у сфері прав людини, його рішення є не тільки юридично обов’язковими для 
відповідача, але й безпосередньо впливають на розвиток правової системи конкретної 
держави. 
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СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  В УКРАЇНІ 
 

COMPONENTS OF THE MECHANISM OF REGULATION OF FOREIGN 
ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IN UKRAINE 

 
Анотація. Досліджено, що одним з пріоритетних напрямків державної економічної 

політики визначається сприяння ефективному розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств. Наведено основні складові механізму регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств в Україні. Наведено координаційні форми регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Перераховані вартісні важелі впливу на ведення 
зовнішньоекономічної діяльності. Приділена увага організаційним інструментам 
зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено міжнародний рівень зовнішньоекономічної 
діяльності. Розглянуто правові форми регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств. Предоставлена система регулювання зовнішньоекономічних зв’язків 
підприємств. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна політика, економічна політика, 
зовнішньоекономічна діяльність. 

 
Abstract.  It is investigated that one of the priority areas of state economic policy is to 

promote the effective development of foreign economic activity of enterprises. The main 
components of the mechanism of regulation of foreign economic activity of enterprises in Ukraine 
are given. Coordination forms of regulation of foreign economic activity in Ukraine are given. The 
listed levers of influence on conducting foreign economic activity are listed. Attention is paid to 
organizational tools of foreign economic activity. The international level of foreign economic 
activity is studied. Legal forms of regulation of foreign economic activity of enterprises are 
considered. The system of regulation of foreign economic relations of enterprises is provided. 

Keywords:  foreign economic policy, economic policy, foreign economic activity. 
 
Постановка проблеми. Сучасний етап економічного розвитку нашої країни 

обумовлений євроінтеграційним вектором державної політики, завдяки якому 
актуалізуються проблеми продуктивного застосування механізму взаємодії вітчизняної 
економічної системи зі світовим господарством в умовах глобалізації. Тому, одним з 
пріоритетних напрямків державної економічної політики визначається сприяння 
ефективному розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Основним фактором 
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якого є розширення фінансово-економічних взаємовідносин підприємств із партнерами з 
інших країн, що у свою чергу сприяє рівноправній інтеграції вітчизняної економіки до 
світового економічного простору.  

Проблематика збільшення експортної діяльності українських підприємств в умовах 
активізації євроінтеграційних процесів набуває підвищеної актуальності в сучасних 
економічних умовах. Проте, слід відмітити певну низку проблемних питань, що виникли, а 
саме: недостатню підготовленість українських підприємств до ведення конкурентної 
боротьби на світовому рівні; відсутність практичного досвіду практичної діяльності із 
закордонними партнерами; недосконалість методів аналізу закордонних ринків та 
підприємств; мінливість фінансово-економічного стану як нашої держави так і закордонних 
країн; відсутність надійних джерел ринкової інформації тощо.  

Водночас у що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на світовому рівні наявні 
ефективні методи одержання та аналізу економічної інформації, розвинута потужна 
інфраструктура у країнах їх знаходження щодо забезпечення інформацією стосовно 
діяльності як конкурентів так і партнерів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам дослідження 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств присвячені праці провідних вітчизняних і 
зарубіжних учених. Найбільш вагомий внесок у дослідження теорії і практики 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств зробили такі науковці, як: Н. Валькова, 
В. Галіцин, В. Лазарєв, Д. Ланде, П. Лун, О. Ляшенко, О. Матвієнко, З. Партико,   
Г. Почепцов, Е. Тофлер, А. Устенко, Е. Ющук та ін. 

Формулювання цілей. Метою статті є дослідження механізму регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан структури світового ринку  являється 
результатом об’єктивних процесів формування національних політик відносно 
зовнішньоекономічної діяльності, а також її місця в системі стратегічних пріоритетів 
окремих країн. Загальновідомою є пріоритетність і та особлива роль, яка належить 
менеджменту та управлінню  зовнішньоекономічної діяльності в розвинутих країнах світу.  

До основних складових механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств в Україні відносяться: координаційні форми регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в України, вартісні важелі впливу, організаційні 
інструменти діяльності, міжнародний рівень діяльності, правові форми регулювання 
діяльності. 

Координаційні форми регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 
включають: 

• концепції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України; 
• двосторонні довгострокові програми економічного і науково-технічного 

співробітництва; 
• двосторонні довгострокові програми галузевого співробітництва; 
• багатосторонні плани економічного і наукового співробітництва; 
• плани економічного і науково-технічного співробітництва; 
• щорічні протоколи економічного і науково-технічного співробітництва. 
Вартісні важелі впливу на ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

містять: 
• світові ціни на товари і послуги (моніторинг індикативних цін); 
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• валюта (вітчизняна та країн-партнерів); 
• валютний курс (офіційний валютний курс); 
• валютний коридор; 
• міжнародні розрахунки; 
• міжнародні кредити; 
• міжнародні платежі; 
• державні субсидії; 
• державні дотації; 
• державне страхування. 
Організаційні  інструменти зовнішньоекономічної діяльності підприємств  

складаються з: 
• підписання угод про спільне проведення геолого-пошукових робіт; 
• спільне проведення проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт; 
• угоди про спільне будівництво господарських об’єктів; 
• угоди про створення спільних підприємств (за галузями); 
• зовнішня торгівля; 
• міжнародна спеціалізація виробництва; 
• міжнародні науково-виробничі об’єднання; 
• міжнародна господарська організація та контракти. 
До міжнародного рівня діяльності ми можемо віднести: 
• міжнародні договори; 
• міжнародні угоди; 
• міжнародні протоколи. 
Правові форми регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

включають у собі: 
• закони; 
• постанови; 
• укази; 
• накази; 
• інструкції. 

Отже, виходячи із вищенаведеного видно, що для підвищення  ефективності  
функціонування  зовнішньоекономічної діяльності  необхідно  також впроваджувати більш 
дієве державне регулювання, яке передбачає не пряме керівництво, а створення  умов  для  
цивілізованих  взаємовідносин  з  незалежними суб’єктами господарювання.  

Система регулювання зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, що базується на 
сучасних підходах до вибору інструментів, які забезпечують реалізацію його функцій в 
заданих параметрах, що не суперечать інтересам держави наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Система регулювання зовнішньоекономічних зв’язків підприємств 
 
Наведена система складається із наступних підсистем: фінансової, інформаційної, 

кадрової, адміністративно-правової. До елементів системи регулювання 
зовнішньоекономічних зв’язків відносяться: товарні (товари) та інвестиційні (інвестиції) 
потоки, рух яких регулюється шляхом застосування програмно-цільового методу з 
урахуванням інструментів митного регулювання. 

Висновки. Отже, зовнішньоекономічна діяльність охоплює не тільки експорт-імпорт 
товарів та продукції, але й майнові інвестиції, оскільки переміщення інвестицій (у вигляді 
рухомого майна, цінностей) через митний кордон здійснюється на загальних підставах 
аналогічно переміщенню товарів. На інвестиції, які завезені в Україну у вигляді рухомого 
майна, поширюються митні пільги, що застосовані у практиці регулювання експорту-
імпорту товарів. 

Також, активізація залучення прямих іноземних інвестицій до підприємств припускає 
створення сприятливого інвестиційного клімату на основі застосування пільг (податкових, 
непрямого оподатковування, спеціальних пільг вільних економічних зон). Однак, 
законодавче забезпечення інвестиційного процесу не можна визнати обґрунтованим. Участь 
підприємств у даному процесі припускає відповідне організаційно-методичне забезпечення: 
створення кластерів (технопарків, експортно-орієнтованих зон) і стимулювання 
пріоритетних сфер інвестування; забезпечення гарантій збереження капіталу; застосування 
негайних заходів по встановленню прозорих процедур залучення іноземних інвестицій; 
підвищення ефективності залучення інвестицій до підприємств. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM IN 
OF UKRAINE TAKING INTO ACCOUNT CURRENT WORLD TRENDS 

 
Анотація. У статті досліджено сутність та види міжнародного туризму, розглянуто 

основні галузі розвитку ринку міжнародного туризму, проаналізовано сучасні тенденції 
розвитку міжнародного туризму, з’ясовувались причини розвитку туризму і фактори 
привабливості окремих держав, виявлено закономірності явища, туризму динаміку та 
тенденції в різних країнах, вирішені наукові обґрунтовані напрями проблем розвитку 
вітчизняної туристичної галузі, оцінка ефективності участі України в міжнародному 
туристичному бізнесі,  розвиток перспективних видів туризму в Україні, перспективи 
туризму України як  розвиток здоров’я та безпеки суспільства, стратегічні заходи щодо 
підвищення ефективності участі України в міжнародному туристичному бізнесі.  

Ключові слова: міжнародний туризм, туристична галузь України, рекреаційно-
туристична сфера, міжгалузевий комплекс, світова економіка, міжнародна торгівля, 
економічне зростання. 

 
Abstract. The article examines the nature and types of international tourism, considered the 

main areas of development of the international tourism market, analyzed current trends in 
international tourism, clarified the causes of tourism and the attractiveness of individual states, 
identified patterns, tourism dynamics and trends in different countries, solved scientific problems 
tourism industry, evaluation of the effectiveness of Ukraine's participation in the international 
tourism business development of promising types of tourism in Ukraine, prospects for tourism of 
Ukraine as the development of health and safety of society, strategic measures to increase the 
effectiveness of Ukraine's participation in international tourism business. 

Key words: international tourism, tourist branch of Ukraine, recreational and tourist sphere, 
intersectoral complex, world economy, international trade, economic growth. 

 
Постановка проблеми. Індустрія туризму, розвиваючись в умовах промислового 

середовища, сприятливому для світової економіки, приватного господарства та вільної 
торгівлі, позитивно впливає на підвищення ВВП держави і набула високої популярності у 
світовому господарстві. За масштабами прибутку індустрія туризму займає перші позиції в 
світовій економіці, випередивши міжнародну торгівлю автомобілями, продуктами 
харчування та технікою. Основою індустрії туризму, незважаючи на вплив сучасних 
тенденцій, залишається мале та середнє підприємництво, яке діє на основі високої 
конкуренції на ринку туристичних продуктів.  
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Україна об’єктивно має всі шанси для інтенсивного розвитку внутрішнього та 
іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, 
багатий природний, історико-культурний та туристично-рекреаційний потенціал. Але 
сьогодні в Україні майбутнє цієї важливої галузі економіки, яка, за підрахунками 
спеціалістів, щороку у вигляді податків могла би приносити в державний бюджет до 4 млрд 
дол. США. Причини такого становища є складна соціально-економічна ситуація в державі, 
відсутність механізмів стимулювання туристичної галузі,  ефективної стратегії розвитку цієї 
галузі як на національному, так і на регіональному рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням місця України на ринку 
міжнародного туризму займались відомі вітчизняні вчені. Аспекти міжнародного туризму 
досліджували різні вчені. Можна виділити роботи А. Ліманського, А.О. Александрової, 
О.В. Вавілової, М.Е. Немоляєвої, Г.А. Панирян та інших. Немоляєва М.Е. та Хадорков Л.Ф. 
свою монографію присвятили аналізу розвитку міжнародного туризму у СРСР. Г.А. Панирян 
роз’яснює методику формування ціни на міжнародному туристичному ринку, описує 
фактори, що на неї впливають, а також висвітлює основи міжнародного туристичного 
бізнесу. Д. Осипов торкається питання нових концепцій розвитку туризму. Лише 
А. Ліманський та Я. Ружковський досліджують міжнародний туризм з точки зору його 
динаміки, факторів, особливостей та тенденцій. 

Теоретичні та методологічні питання глобалізації та трансформацій світових економік 
знайшли відображення в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як А.А. Стриженко, 

А.Г. Коваленко, М.А. Плаксін, К.І. Рогозіна. Вивчення сучасного стану туристичної 
галузі проводилося багатьма вченими, зокрема він досліджувався в рамках таких інститутів, 
як Всесвітня торгова організація, Всесвітня торгова організація та інші проекти, покликані 
аналізувати стан цієї економічної галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Туристичні зв’язки у міжнародних 
державних відносинах набувають все більшої популярності, а прибуток міжнародного 
туризму вже зараз є одних з найбільш значних частин “невидимого експорту”. Поїздки в інші 
держави, на різні світові точки,  стали для мільйонів осіб популярним способом проведення 
вільного часу.  

Міжнародний туризм входить до трьох найбільших галузей, поступаючись 
нафтодобувній промисловості і автомобілебудуванню, питома вага яких в світовому експорті 
11% і 8,6% відповідно. У багатьох країнах туризм є основним джерелом прибутків, а 
чисельність працівників досягла найвищих показників чисельності лише через туристичний 
бізнес.  

Дохід з туристичної промисловості у світовому об'ємі становлять понад 500 мільярдів 
доларів США. Валова частка прибутку припадає на  країни Західної Європи та США. 
Незважаючи на не стабільну економіку і військові суперечки у різних частинах світу, 
розвиток туризму триває, а Європа в топі континентів , який відвідує найбільше туристів. 
Половина світового прибутку з туризму присвоює Європа. Серед п'яти найпопулярніших 
туристичних країн світу першою є Франція, далі США, Іспанія, Італія, Австрія. Іноземний 
туризм часто виступає як опора у економічному балансі окремих країн. Як ціла складова 
усього бюджету так, в Австрії приблизно 80% дефіциту економіки покриває дохід від 
іноземного туризму що накопичується в цій країні щорічно за товари та послуги. В Італії 
надходження від іноземного туризму в державний бюджет збільшують позитивне сальдо 
платіжного балансу на 120-130%. У Швейцарії прибуток від іноземного туризму займає за 



ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (19)_4 (20) 2021 

105 

своїми розмірами третє місце після надходженнь країни від продукції машинобудівної, 
хімічної та фармацевтичної промисловості.  

У країнах Європи велику частину у промисловості  займає туризм: в Іспанії – 4,3%, у 
Греції – 6,4%, країнах Центральної та Східної Європи – більш як 7,0%, Республіці Кіпр – 
25% тощо. У ВВП України ця частка складає менше 1%. Співвідношення між іноземними 
туристами і туристами, які від'їжджають з України, складає 1:10, а для позитивного впливу 
співвідношення повинно бути 1:3.  

У Міжнародному туризмі тенденція така, що найбільша кількість туристів у світі 
відвідує Європу – 74,2%, 16,7% подорожує Північною Америкою, 3,2 – Латинською 
Америкою, 3,4% приїздить на Близький Схід, 1,8% – в Африку, 1,7% – Азію та Австралію. 

А грошовій валюті розподіляється наступним чином: у європейські країни – 62,4%, 
країни Північної Америки – 16,4%, Латинської Америки – 11,7%, африканські країни – 2,5%, 
Азію та Австралію – 4,5%, на Ближній Схід – 2,5%. [4, с.1] 

У багатьох країнах світу дохід від іноземного туризму є основним джерелом 
отримання іноземної валюти. Окрім очевидних витрат на обслуговування, іноземні туристи 
витрачають кошти на придбання автомобілів, аудіо- і відеотехніки, сувенірів та інших 
товарів. Велику перевагу на економічний бюджет має і те, що гроші, залученні іноземними 
туристами, використовуються в економіці країни як засіб грошового обігу, так і, як засіб 
нагромадження. Так, за інформацією американських фахівців сума, отримана, наприклад, за 
обслуговування у готелі, витрачається таким чином: зарплата – 35-40%, адміністративні 
витрати – 7-10%, комісія турагентам - 5%, ремонт на утримання – 5-7%, податки – 10-12% і 
так далі, а кошти, отримані від продажу харчування, ідуть на купівлю продуктів – 35-37%, 
зарплату – 30-35%, страхування – 3-5%, повернення грошей кредиторам – 6% та ін. 

Розвиток індустрії туризму та створення національного ринку туристичних послуг 
відображається на територіальній організації туристичного ринку країни процесами 
заповнення географічного простору і функціонування місцевих ринків і сприятиме 
подальшій структуризації території,  територіальних ринків, що закріпиться процесами 
спеціалізації певних послуг. Представлені процеси повинні функціонувати у туристичній 
системі з головними координаторами туристичної сферами (міста Київ, Харків, 
Дніпропетровськ, Одеса, Львів) чіткою сформованим територіальними елементами 
географічної структури [2, c. 25-26].  

Туризм, згідно Закону України «Про туризм» № 325/95-ВР від 15.09.95 (із змінами та 
доповненнями від 14.07.2020) (1995р.)  визнаний одним з пріоритетних напрямків розвитку 
господарства країни, що надає державні поштовх на проведення функціональної, сучасної 
державної туристичної політики, спрямованої на розбудову індустрії туризму відповідно до 
європейських стандартів. Державну туристичну політику на ринках міжнародного та 
внутрішнього туризму формує Державна туристична адміністрація України шляхом 
заохочення інтересів державних і місцевих органів влади, комерційних та некомерційних 
організацій. Розбудовується структура підготовки кадрів для туризму.  

З метою зниження соціально-економічного напруження в галузі і в суспільстві, 
необхідне впровадження державної соціальної сфери в туристичну галузь. Ураховуючи 
досвід державної підтримки розвитку соціального туризму радянських часів і зарубіжний,  
досвід Франції, Німеччини, представлено дієві механізми соціалізації туристичної галузі 
України: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#n1074


ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 3 (19)_4 (20) 2021 

106 

• законодавчі – розробка та прийняття комплексної державної Програми розвитку 
соціального туризму в Україні, розрахованої на 10 років, основними етапами якої мають 
стати: прийняття законів України «Про соціальний туризм», «Про молодіжний та дитячий 
туризм», Концепції розвитку спеціалізованої туристичної інфраструктури (для інвалідів, 
родинного відпочинку, студентів тощо); 

• забезпечення умов для залучення до активного споживання туристичних послуг 
інвалідів, пенсіонерів, військовослужбовців, малозабезпечених та багатодітних громадян та 
їх родин, у тому числі через розвиток спеціалізованої туристичної інфраструктури для 
відпочинку людей з обмеженими фізичними можливостями, тощо;  

• створення дієвих механізмів для молоді та студентів, впровадження системи 
«культурних карток», (наприклад, введення знижок на тарифи на транспортні послуги для 
іноземних студентів, знижки на розміщення, харчування, страхування, туристичні послуги);  

• сприяння розвитку сучасної структури мандрівок та супутніх послуг, розрахованих 
на потреби молодіжного туризму та культурного обміну ( інформаційні служби, довідкова 
література, табори, хостели тощо). Пріоритетним напрямом може стати розбудова системи 
недорогих готелів – хостелів у туристичних центрах України; 

• створення умов для сезонного працевлаштування молоді в туристичній галузі 
(сезонні біржі праці, сприяння залученню молоді до сезонних робіт та їх оплата тощо), 
системи пільг для студентів та молоді з метою участі в практиці та обмінних програмах 
(пільговий відсоток на кредит, невелика застава тощо); 

• впровадження та популяризація міжнародної системи відпускних квитків для 
працівників комерційних підприємств, які потребують додаткового захисту, на зразок 
профспілкових туристичних путівок для працівників бюджетних установ; 

• залучення до розвитку  туризму органів місцевого самоврядування і заоохочення 
підприємців до розвитку соціального туризму (наприклад, наданням певних податкових 
пільг, преференцій) [3, c. 26-29].  

Ці механізми повинні стимулювати туристичний  обмін культурою  та молоддю 
різних країн світу й Україною, сприяти ефективному розвитку державної політики у 
туристичній сфері, створити привабливий імідж держави, зробити Україну відкритою для 
туристичних мандрівок для світового суспільства. 

Туристична привабливість України обумовлена різноманітністю її ресурсів (Чорне та 
Азовське моря, Карпатські та Кримські гори, ліси, річки та озера, національні парки та 
історико-культурні пам'ятки тощо), розбудовою сфери туризму, особливо готельно-
ресторанного бізнесу та санітарно-курортного комплексу. Географічна наближеність до 
основних лідерів туристичної сфери в Європі, наявність великої кількості транспортних 
зв’язків практично з усіма країнами континенту, спрощений візовий режим, зокрема для 
громадян країн ЄС, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії покращили доступність 
національних туристичних послуг. Поки національним туристичним товаром на ринку 
міжнародного туризму є відпочинок, лікувальний, культурний та екскурсійний туризм. 
Прикладом цього є програма «Намисто Славутича» розроблена більше 260 екскурсійних 
маршрутів, діють понад 100 курортів на основі мінеральних вод та лікувальних грязей. 
Рекламний напрям спрямований на просування даної сфери та сільським туризмом, шляхом 
поліпшення інформаційної популярності (каталоги, туристичні видання, карти, 
аудиовізуальна продукція, інформаційні мережі), участі в міжнародних заходах та 
проведення національних туристичних концертів, Організацією Чорноморського 
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співробітництва тощо. Оцінка приблизних позицій України на світовому ринку 
міжнародного туризму, виділеному за загальним принципом, який ґрунтується на оцінці 
середовища туристичної діяльності за параметрами:  

• політичної стабільностi (темпи та напрямки суспільного реформування, 
незворотність реформ); 

• соціально-економічної стабільності, що забезпечує розвиток загального 
добробуту і рівня економічного життя, надає передумови введення в культуру, до стилю 
життя населення туристичної сфери. Представлені механізми обумовлюють рівень 
інтегрованості країни до світової системи господарства (участь в економічних, політичних, 
військових союзах) [5, c. 8-10].  

Відповідно від іміджу  країни формується й туристичний імідж: унікальність, 
різноманітність природних та культурно-історичних ресурсів (показники кількості 
національних заповідних зон та пам'яток, що ввійшли до Світової спадщини), безпечність 
подорожування (розвиток готельної мережі, транспортні шляхи), що освітлюють 
показниками економічно-соціального характеру, які показують місце туризму в економіці 
країни та участь в конкурентних перегонах у світовій туристичній сфері (величина 
туристичного потоку, надходження від туризму) та доступність національного туристичного 
товару (обмін валюти, візовий режим тощо). 

Стосовно ресурсної бази, то в кожній країні вона представлена унікальним історико-
культурним надбанням та характерним сполученням природних умов та ресурсів, які дають 
можливість створювати як турпродукт масового, так і нестандарстного та елітарного ринків. 

Таблиця 1 
Оцінка результатів реалізації заходів з розвитку міжнародної туристичної діяльності 

України 
Заходи з розвитку міжнародної 

туристичної діяльності в Україні 
Термін реалізації 

заході в 
Результат реалізації заходів 

1.Забезпечення державної і 
регіональної підтримки туризму, 
залучення до його розвитку як 
державних, так і підприємств, а також 
окремих громадян. 

До 2022 року  1.Створення нових робочих місць.  
2.Розвиток усіх галузей пов’язаних з 
туризмом.  

2. Створення перспективної 
туристичної інфраструктури з метою 
надання якісних і різноманітних 
послуг туристам. 

Протягом 10 
років 

1.Створення нових робочих місць.  
2. Збільшення місцевих доходів;  
3. Розвиток галузей економіки. 

3. Забезпечення пріоритетності 
вітчизняного та іноземного (в'їзного) 
туризму на основі використання 
туристичних ресурсів, національної 
культурної спадщини українського 
народу. 

Протягом 10 
років 

1.Зільшиться кількість туристів. 
2.Доходи у країні від туризму 
зростуть у декілька разів. 

4.Розвиток інформаційної і 
маркетингової діяльності. 

Протягом 2 
років 

1.Збільшення дохідної частини 
бюджету за рахунок податків 2. 
Широкі можливості для залучення 
іноземної валюти і різного роду 
інвестиції.  

5. Підготовка та підвищення 
кваліфікації кадрів для потреб 
туристичної діяльності. 

Протягом 5 
років 

1.Забезпечить зростання рівня життя 
місцевого населення;  
2.Збільшаться валютні надходження 
в країну. 
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Таким чином, аналіз туристичних зв’язків та тенденцій їх розвитку дозволяють 
стверджувати наявність і постійність сусідських туристичних обмінів навіть за однотипності 
пропозиції турпродукту. Білорусь, Молдова, частково Румунія, Польща для субрегіону є 
країнами-генераторами. Найпотужнішим реціпієнтом в субрегіоні виступають Болгарія, 
Україна, Угорщина, Словаччина. Активна позиція Польщі, Угорщини, а також Словаччини 
на ринку міжнародного туризму субрегіону говорить про розвиток індустрії туризму, яка 
забезпечує як прийом іноземних туристів, так і потреби вітчизняних туристів в послугах 
зарубіжного туризму. Україна на субрегіональному ринку також займає активну позицію, 
про що свідчать значні обсяги туристичних потоків між країнами сусідами [6, c. 19-21]. 

В умовах нових реалій входження України в структуру ЄС туристично-рекреаційне 
районування стає інструментом не тільки великих, ай середніх і навіть дрібних 
управлінських рішень: на підставі туристично-рекреаційного районування та знання 
тенденцій туристського і рекреаційного ринку можна ефективно планувати і здійснювати 
інвестиції на рівні окремих туристських компаній і банків, а також держави [1, с.68]. 

Висновки. Сьогодні сфера туризму як сукупність підприємств обслуговування та 
інших організацій, діяльність яких спрямована на задоволення попиту на туристичні товари 
та послуги, працює в умовах великої конкуренції, поміж могутніх економічних держав, 
відвойовуючи маленькі сектори національного та міжнародного ринків. 

Окрім  необхідність розвитку цієї галузі в Україні, в тому числі іноземного та 
внутрішнього туризму, обумовлено  потребою збереження навколишнього середовища, 
природних ресурсів, людського потенціалу та його духовності, розв’язання проблем 
зайнятості та безробіття, що є сьогодні проблемою для малих міст Україна. 

Щодо стратегії розвитку курортів як територій, де в залежності від особливостей 
природних ресурсів, безумовно, повинна розвиватися як курортна та лікувальна галузь, так і 
сучасна курортно-рекреаційна індустрія, орієнтована на забезпечення якісного 
обслуговування. 

Потрібно не тільки  зрівняти в правах ці дві основні функції курортів, але й визначити 
реальні можливості бюджету та можливості курортних ресурсів прийняти рішення щодо 
пріоритетного відпочинку або лікування по південній  курортній території, провести 
реконструкцію і визначити оптимальну кількість відповідних установ. З урахуванням цього 
слід переглянути характер використання майна та землі, які знаходяться в державній і 
приватній власності. Необхідно  припинити процес знищення земель курортного та 
рекреаційного призначення і природних лікувальних ресурсів. Створити сприятливий клімат 
для залучення інвестицій у туристичну галузь. Провести прозору приватизацію на тендерній 
основі не рентабельних, курортно-рекреаційних установ. Внаслідок чого курортна галузь 
стане вагомим джерелом поповнення державного бюджету. 
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Abstract. The issues associated with the establishment of special economic zones in 

Kazakhstan are discussed in this article. The writers evaluate the role of special economic zones in 
the country, as well as their aims and chances for development. The authors present an algorithm 
for the establishment of special economic zones in the context of the state's industrialization and 
diversification policy. 

Keywords: special economic zones, investment climate, industrialization, economic 
diversification, national development agencies, special economic zone development objective 
indicators 

 
Анотація. У цій статті розглядаються питання, пов'язані зі створенням в Казахстані 

спеціальних економічних зон. Автори оцінюють роль спеціальних економічних зон в країні, 
а також їхні цілі та шанси на розвиток. Представлено алгоритм створення спеціальних 
економічних зон у контексті політики індустріалізації та диверсифікації держави. 

Ключові слова: спеціальні економічні зони, інвестиційний клімат, індустріалізація, 
диверсифікація економіки, агенції національного розвитку, об'єктивні показники розвитку 
особливої економічної зони 

 
The formulation of the problem. The country's government along with a number of experts 

have recently addressed the issue of the efficacy of the operations of the country's special economic 
zones. There has been an insufficient amount of attracted investments, as well as the inability to 
meet other target indicators set for special economic zones, during the years of their existence. As a 

http://www.tourism.gov.ua/publ.aspx?id=2085
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result, the option of either cutting financing for the formation of special zones construction or the 
possibility of closing and liquidating them entirely, is being considered. 

Stating the article's objectives. Clarification of the role, purposes, and activities of special 
economic zones in the context of Kazakhstan's economic reforms and structural changes, as well as 
identifying their future development potential. 

The analysis of recent research and publications. A number of international publications 
(Jean-Pierre Singa, Abdul Raheem, Yue-man Yeung, Joanna Lee, Thomas, William Milberg and 
Matthew Amengual, etc.) [1-5] as well as several Russian authors (Andrianov V.D., Kuznetsov 
A.N., Zimenkov R.I., Kuznetsov Yu.I., Popova S.V. and etc.) reveal the theoretical and practical 
underpinnings for the creation of free and special economic zones [6-9]. 

The world statistics of the level of development and special issues are illuminated in 
analytical publications of the World Bank [10]. 

Hence, the issues raised in this article are of an applied nature and determine specific 
problems of the functioning of special economic zones in Kazakhstan, for which there are not 
enough publications provided by local researchers. 

Discussing the main findings. By the end of the twentieth century, the employment of an 
instrument of state economic control known as the creation of zones on a country's territory with a 
specific institutional content "free" for private capital had become commonplace in global economic 
practice. 

Currently, the Law of the Republic of Kazakhstan dated April 3, 2019. № 242-VІ LRK 
«About special economic and industrial zones» is in force [11], which determines the foundations 
of state regulation in the field of creation, functioning and abolition of SEZs. It defines SEZs - 
special economic zones as follows: a special economic zone is a segment of the Republic of 
Kazakhstan's territory with clearly defined limits where a special legal regime of a special economic 
zone exists for the performance of priority activities. 

Nowadays, reproaches are often heard about the effectiveness of the activities of special 
economic zones (SEZ) and, in general, about the policy of attracting investments. Such attention is 
probably required to maintain this activity at an appropriately high level, at the same time, it is 
necessary to evaluate the following: “For what purpose were the SEZs created? What is the 
expected effect of their activity? What are ways of developing them further?" 

The state's action in creating special economic zones (SEZs) during the last two decades is 
only a minor component of the overall effort to create a favorable business climate. At the same 
time, the whole package of investment-attractive policies is aimed at completing the economy's 
structural diversification and removing Kazakhstan's reliance on raw commodities. More 
significantly, each component of this system, including the SEZ, contributes to the shared goal's 
attainment. 

If we go beyond the declared aims of building SEZs to consider their potential contribution 
to the system's ultimate goal of attracting investment, we can see that their true goal is to provide 
platforms for the execution of internationally competitive investment projects. It is crucial to 
emphasize that this does not mean "attracting investment," because the SEZ management 
businesses do not have a genuine opportunity in terms of organization and budget from the outset, 
namely "creating prepared sites". 

Practical work on "attracting investments" is carried out by many government agencies, such 
as the Investment Committee and the Kazakh Invest National Company, embassies, development 
institutions, local executive bodies. The preparation of infrastructure and legislation in some SEZs 
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has already been completed, while in others this work has just begun or is in progress. The 
difficulties here lie mainly in the length of procedures for the allocation and development of funds 
required for the construction of infrastructure. It is possible that the state will still manage to 
complete this work and thereby, achieve the genuine goals of creating a SEZ for the primary reason 
of preparing a "platform" for investors. In such situation, evaluating the impact of their labor will 
almost certainly be required. The major goal of the study, however, will not be to destroy the SEZ 
after considerable budgetary amounts have been spent on it, but to adapt its operations. At the same 
time, their competitiveness in other nations' SEZs is in doubt, as their special treatment has been 
diminished since Kazakhstan's entrance to the EEU in 2017. Furthermore, Kazakhstani investment 
sites are notably inferior in terms of logistics than SEZs with access to the sea or those are located 
along major global trade routes.. 

If we deviate from the declared results of SEZ activity (volumes of investments, production 
and export of products, number of employees, etc.) and give a third-party assessment of the possible 
effect of their work, it should be noted that this effect may still prevent the economy from achieving 
its structural reform goals. According to Jurong Consultants, a Singaporean firm, the stage of 
creating free economic zones alone could take up to 16 years, while the period of their 
development, that is, filling with investor participants, is not limited to any time frame and can take 
up to 30 or even 50 years, based on international experience. 

At the same time, in Kazakhstan, in contrast to global practice, not free, but special 
economic zones are created [12]. Thus, whereas eight of them should have only industrial projects, 
the ninth SEZ is a tourist zone, the tenth is an innovation park, the eleventh is a construction one, 
and two more specialize in trade and logistics. [13, 14]. Whereas in the leading international free 
economic zones, such as, for example, in Dubai and Ajman (UAE), there are no such restrictions, 
and the overwhelming number of participants are trading and intermediary companies. Therefore, 
the filling of our SEZs by investors will go slowly at first, given the weak pace of infrastructure 
construction, and then, “spontaneously” from taking into account the country's industrialization. 

According to the report by Finprom.kz, currently, 13 special economic zones function in the 
country. The "oldest" SEZ - "Astana - a new city" - is almost 20 years old. It was followed by the 
SEZ "Seaport Aktau" (19 years old) and the SEZ "Park of innovative technologies" (both almost 18 
years old) [15]. 

They are followed by the SEZ "Astana - a new city" and the SEZ "Chemical Park Taraz". 
The country's special economic zones were established with the goal of accelerating the 

growth of industries and attracting international investment; tax incentives include 0% CIT, land 
tax, and property tax. They are given a free land allotment with infrastructure and the right to 
acquire property for the duration of the SEZ's existence for development. Foreign labor is not 
required for projects with an investment volume of more than 1 million MCI since it is not subject 
to limits. 

The reasons for this do not lie in the SEZs themselves, but in the policy based on the 
"passive" role of the state in the development of industry and its structural diversification. While 
creating favorable conditions for the arrival of investments, Kazakhstan will still not follow the path 
of high-quality industrial development, since the goals of foreign and domestic business rarely 
coincide with the goals of the state. Over the past twenty years, the diversification of the country's 
economy, did not take place. However, this was not only the "fault" of the SEZ, a much greater 
responsibility for this is borne by two ineffective state programs of industrialization for 2010-2014 
and 2015-2019, insufficient effectiveness of programs to support small and medium-sized 
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businesses in 2008-2019 and other state programs, and also a weak effect from the activities of 
development institutions and national companies [16-17]. 

It is clear that waiting and hoping for an economic miracle is not enough. The last two 
decades have shown that there is no need for a “frenzied” flow of foreign investors who are only 
eager to create a new industry in a foreign country, “burying” it in their own. No international funds 
and banks have a vested interest in the industrialization of Kazakhstan and will not provide any 
financial support. 

In this case, the natural question is: "What can we do?" 
First, it is necessary to understand what "industrialization" is. This is not a large number of 

"all sorts" of plants and factories. This does not mean that all types of industry are developed in the 
country, as in the United States or China. An industrially developed country can also be one in 
which there are vertically and/or horizontally integrated one or several industries based on natural 
competitive advantages and producing products from the initial to the final stages. Additionally, the 
more stages of successively connected redistributions of the last manufacturing level are 
concentrated in a country, the more industrially developed it is considered.  

Based on this understanding of the industrialization of the country, it is possible to 
determine a number of successive steps and the role of the state in its development. 

First, it is necessary to once again identify the country's natural competitive advantages. In 
Kazakhstan, they are practically known to everyone - the presence of oil and gas, non-ferrous and 
ferrous metals, agricultural land, forest resources. 

Secondly, it is vital to determine the priority industries for the development, based on 
natural competitive advantages. They are practically determined within the framework of two 
industrialization programs - oil and gas processing, metallurgy, mechanical engineering, chemical, 
nuclear and food industries. Certain types of light industry can be added to the list, for example, the 
pulp and paper industry.  

Thirdly, it would be reasonable to build a technological map of the sequential processing of 
raw materials into finished products, we are talking here about the formation of industry clusters, 
with the definition of existing industries and industry niches. 

Fourth, to form a common package of projects in various industries and their industry 
niches, followed by selection at the first stage of the most economically feasible of them for the 
implementation of projects.  

The fifth step will involve the formation of teams for the implementation of projects based 
on a technocratic approach, taking into account the restriction of individual rights of the executive 
team, following the example of South Korean "chaebols". 

For the sixth step, it is suggested to provide financing for the implementation of these 
projects from internal sources of investment on a returnable basis with a long payback period 
(depending on the project from 5 to 25 years), which can be represented by funds from the National 
Fund, the Fund of the First President, development institutions and national companies.  

Seventh, establish personal responsibility and ensure publicity (transparency) of activities 
for the implementation of such projects. 

Eighth, the potential locations for such projects can be the very same SEZs with prepared 
infrastructure facilities and preferential regimes, which will guarantee the economic effect of their 
operation.  
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Finally, it is necessary to remove the sectoral specialization of the SEZ and leave it to the 
investors to decide for themselves where they want to implement their project, based on their 
economic interests. [18]. 

Nonetheless, certain details and mechanisms, research methodologies, project selection and 
team selection will certainly require additional study 
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