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ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ  
МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ РОЗРОБКИ  
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ  

МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Предмет дослідження – сукупність теоретичних і практичних аспектів ви-
користання основних інструментів маркетингу в системі розробки та впроваджен-
ня ефективної маркетингової стратегії. Метою написання статті є з’ясувати та 
вдосконалити основні теоретичні підходи у використанні маркетингових інстру-
ментів, запропонувати їх покроково на кожному з етапів розробки маркетингової 
стратегії для підприємства. Методологія дослідження полягає в застосуванні 
сукупності методів, а саме: критичного аналізу, абстрагування, порівняння, уза-
гальнення, дедукції та синтезу. Використані методи дали змогу узагальнити 
наукові підходи до визначення категорії «маркетингова стратегія”, детально 
розглянути та зіставити сучасні маркетингові інструменти в системі розробки та 
впровадження ефективної маркетингової стратегії. Результати роботи. Основни-
ми етапами створення маркетингової стратегії, поданими в статті, є: визначення 
ринкових можливостей, безпосереднє формування стратегії за допомогою STP- 
аналізу та формування маркетингової програми (комплексу 4P). Для кожного 
етапу визначено перелік інструментів, які має реалізувати підприємство для 
досягнення ефективної маркетингової стратегії. Відтак, на першому етапі було 
запропоновано такі інструменти планування стратегії, як SWOT-аналіз, аналіз 
п’яти сил М. Портера та 5C-аналіз, які допомагають комплексно визначити вну-
трішні сильні та слабкі сторони підприємства, вплив чинників зовнішнього се-
редовища, на які підприємство не спроможне вплинути, та зрозуміти власних 
споживачів, внутрішні бізнес-процеси. Впродовж другого етапу, етапу STP-аналізу, 
було запропоновано використовувати наступні інструменти позиціонування під-
приємства: «Ціннісну пропозицію» А. Остервальдера та «Стратегічний годинник 
Боумана”. Відтак, користуючись результатами попередніх етапів, підприємство 
матиме достатньо інформації для формування комплексу маркетинг-мікс. Висно-
вки. Застосування описаних у статті інструментів дасть змогу компаніям більш 
ефективно створювати маркетингову стратегію, акцентуючи увагу на внутрішніх 
бізнес-процесах підприємства, детально вивчаючи основні недоліки та позитивні 
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сторони продукту та позиціонуючи його відповідно до поточних потреб спожи-
вачів з метою покращення конкурентного становища фірми та максимізації 
прибутку.

Ключові слова: маркетингова стратегія, аналіз маркетингового середо
вища, інструменти маркетингу, сегментування, позиціонування, таргету
вання.

Олейник Анна Владимировна,
Студентка магистерской программы Национального университета  
«КиевоМогилянская Академия». 

Использование основных инструментов маркетинга в системе  
разработки и внедрения эффективной маркетинговой стратегии

Предмет исследования – совокупность теоретических и практических аспек-
тов использования основных инструментов маркетинга в системе разработки и 
внедрения эффективной маркетинговой стратегии. Цель написания статьи – 
определить и усовершенствовать основные теоретические подходы в использо-
вании маркетинговых инструментов, предложить их пошагово на каждом из 
этапов разработки маркетинговой стратегии для предприятия. Методология 
исследования заключается в применении совокупности методов, а именно: кри-
тического анализа, абстрагирования, сравнения, обобщения, дедукции и синте-
за. Данные методы позволили обобщить научные подходы к определению кате-
гории «маркетинговая стратегия», подробно рассмотреть и сопоставить 
современные маркетинговые инструменты в системе разработки и внедрения 
эффективной маркетинговой стратегии. Результаты работы. Основными этапами 
создания маркетинговой стратегии, поданными в статье, являются: определение 
рыночных возможностей, формирование стратегии с помощью STP-анализа и 
формирования маркетинговой программы (комплекса 4P). Для каждого этапа 
определены перечень инструментов, которые должны использоваться предпри-
ятием для достижения эффективной маркетинговой стратегии. Следовательно, 
на первом этапе были предложены следующие инструменты планирования стра-
тегии, как SWOT-анализ, анализ пяти сил М. Портера и 5C-анализ, которые 
помогут комплексно определить внутренние сильные и слабые стороны предпри-
ятия, влияние факторов внешней среды, понять собственных потребителей, 
внутренние бизнес-процессы. В течение второго этапа, этапа STP-анализа, было 
предложено использовать следующие инструменты позиционирования предпри-
ятия: «Ценностное предложение» А. Остервальдера и «Стратегические часы 
Боумана». Следовательно, пользуясь результатами предыдущих этапов, пред-
приятие будет иметь достаточно информации для формирования комплекса 
маркетинг-микс. Выводы. Применение описанных в статье инструментов по-
зволит компаниям более эффективно создавать маркетинговую стратегию, ак-
центируя внимание на внутренних бизнес-процессах предприятия, детально 
изучая основные недостатки и положительные стороны продукта и позициони-
руя его в соответствии с текущими потребностями потребителей с целью улуч-
шения конкурентного положения фирмы и максимизации прибыли.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, анализ маркетинговой 
среды, инструменты маркетинга, сегментирование, позиционирование, 
таргетирование.

Oliynyk Anna,
Master`s programme student at National University of KyivMohyla Academy.

The use of marketing tools for effective marketing strategy 
development and implementation
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The subject of research is a mix of theoretical and practical aspects in terms 
of the use of marketing tools for effective marketing strategy development and 
implementation. The purpose of the research is to figure out and enhance the key 
theoretical approaches during marketing tools usage, suggest step-by-step marketing 
tools instructions for each particular stage of marketing strategy. Methodology. 
The article was written with the use of the methods of critical analysis of scientific 
literature and Internet sources, abstraction, generalization, the ascent from abstract 
to the concrete, comparison, analysis and synthesis. Previously mentioned methods 
gave an opportunity to generalize the scientific approaches to the definition of 
‘marketing strategy’ category, consider in detail and compare modern marketing 
tools for effective marketing strategy development and implementation. The results 
of the work. Marketing strategy development consists of three main stages: 
determinating of market opportunities, building the strategy itself with the help 
of STP-analysis (segmentation, targeting, positioning) and shaping the marketing 
program (4P marketing mix). For each stage of the strategy is determined a range 
of tools, that company should implement in order to reach an effective marketing 
strategy. For instance, for the first stage were proposed such strategic planning 
tools as SWOT-analysis, Porter’s five forces model and 5C-analysis. All tools 
mentioned above help the company to identify its strengths and weaknesses 
comprehensively, to understand its consumers, inner business-processes and 
influence of external environmental factors, which company is not capable of 
changing. During the second stage (STP-analysis) were offered company positioning 
tools like the Value Proposition Canvas (by A. Osterwalder) and Bowman’s Strategic 
Clock. Consequently, using the results of previous stages a company will have 
enough information for establishing the 4P marketing mix. Conclusions. The use 
of mentioned above instruments will allow companies to develop marketing strategies 
more effectively, by focusing on company business issues and, at the same time, 
carefully considering the main negative and positive points of the product following 
ongoing consumer needs for the purpose of profit maximization and the company`s 
performance improvement.

Key words: marketing strategy, marketing environment analysis, marketing 
tools, segmentation, positioning, targeting.

Вступ та визначення проблеми. За сучасних умов стратегія необ-
хідна ледве не в кожній діяльності людини: бізнесі, громадській чи 
політичній сфері, наукових дослідах, спорті і т. д. Лише в бізнес-
середовищі частота та швидкість, з якими гравці вибувають з ринку, 
та розрив у показниках між лідером та аутсайдерами стають все 
більш значущими. Більшість керівників постійно побоюються появи 
молодих компаній, що здатні підірвати їх становище на ринку. У 
зв’язку з цим визначальну роль відіграє вибір інструментів для роз-
робки та впровадження оптимальної стратегії, яка б враховувала всі 
конкурентні умови бізнес-середовища. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню розробки та 
впровадження ефективної маркетингової стратегії приділена увага в 
переважній більшості маркетингової навчальної літератури, зокрема 
таких зарубіжних фахівців, класиків маркетингу, як: Ж. Ж. Лам-
бена, І. Ансоффа, Ф. Котлера, Г. Кавасакі, Дж. Шонессі, Дж. Кол-
лінз, Р. Румельт та С. Годін. Серед українських вчених істотний 
внесок у дослідженні вищезазначених питань зробили: Г. Багієв, 
В. Тараснвич, Н. Куденко, І. Решетникова та інші. 

Невирішені частини проблеми. Незважаючи на значний інтерес 
дослідників до маркетингової стратегії та основних інструментів її 
розробки, багато аспектів даної теми потребують додаткової уваги, 
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зокрема дослідження інструментів на кожному з етапів впроваджен-
ня маркетингової стратегії.

Мета та завдання статті. Удосконалити теоретичні підходи у ви-
користанні основних маркетингових інструментів у системі розробки 
та впровадження ефективної маркетингової стратегії з урахуванням 
сучасних напрямків розвитку стратегічного маркетингу. Для досяг-
нення поставленої мети були окреслені наступні завдання роботи, а 
саме: визначити поняття маркетингової стратегії, її складові та оха-
рактеризувати основні інструменти, що найбільше трансформують 
процес розроблення та реалізації ефективної маркетингової стратегії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розробка ефективної 
маркетингової стратегії – ключова складова в процесі планування 
маркетингу на підприємстві. За словами Р. Румельта, «Хороша стра-
тегія — це не просто те, що побуджує йти вперед до досягнення 
високої цілі. Хороша стратегія передбачає вміння чесно та відкрито 
визнавати труднощі та проблеми, з якими стикається фірма, та ство-
рювати конкретні методи їх усунення [7, c. 11]”. Розглянемо трак-
тування поняття маркетингової стратегії в працях відомих науковців. 
Мартін Рівз у своїй праці «Стратегії теж потрібна стратегія» трактує 
дане поняття як «засіб досягнення цілі». «Стратегія за своїм при-
значенням — це спосіб вирішення завдань, тобто вибір оптимальної 
стратегії залежить від конкретних завдань, що ставить перед собою 
фірма, а також середовища, в якому вона функціонує» [6, c. 12].

Подібної думки дотримується й один із провідних науковців у 
сфері маркетингу Ф. Котлер, де в своїй праці «Основи маркетингу» 
дає наступне тлумачення: «маркетингова стратегія — це логічна 
схема маркетингових заходів, за допомогою яких компанія прагне 
досягти маркетингових цілей» [4, с. 129]. На його думку, стратегія 
маркетингу складається з трьох частин: 

1) Цільових ринків. Маркетингова стратегія має точно визначити 
сегменти ринку, на яких компанія сконцентрує свої зусилля;

2) Комплексу маркетингу – стратегії для таких елементів комп-
лексу маркетингу, як: нові товари, канали збуту, реклама, стиму-
лювання збуту, ціни та розподіл товару;

3) Рівня витрат на маркетинг – бюджету маркетингу, необхід-
ного для втілення в життя всіх вищезазначених етапів стратегії 
[4, c. 598].

Інше трактування, що часто ототожнюється з поняттям марке-
тингової стратегії, – це визначення високої ефективності роботи 
підприємства як хорошої стратегії. Однак М. Портер провів чітке 
розмежування між ефективною роботою підприємства та маркетин-
говою стратегією. За його словами: «Конкурентна стратегія — це 
бути унікальним та свідомо обирати відмінний набір активностей з 
метою донесення споживачам унікального набору цінностей» 
[13, c. 64]. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що унікальна маркетингова 
стратегія означає, що компанія: 1) чітко визначила свій ринок та 
його потреби; 2) створила унікальну ціннісну пропозицію для об-
раного ринку; 3) побудувала ефективну збутову мережу для поста-
чання ціннісної пропозиції на цільовий ринок [2, c. 181]. Відтак, на 
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рисунку 1 запропоновано процес формування маркетингової стратегії, 
що складається з трьох основних компонентів: 1) визначення рин-
кових можливостей; 2) формування стратегії; 3) формування марке-
тингової програми за допомогою комплексу маркетинг-мікс.

Рис. 1. Процес формування маркетингової стратегії [4]

Для першого етапу формування ефективної стратегії маркетингу 
є характерною всебічна оцінка зовнішнього та внутрішнього середо-
вища компанії. «Бізнес-одиниця мусить постійно відслідковувати 
основні фактори макросередовища (демографічні, економічні, при-
родні, технологічні, політичні, правові, соціальні, культурні), а та-
кож вагомі елементи мікросередовища (покупці, конкуренти, поста-
чальники, дистриб’ютори, дилери), що впливають на отримання 
прибутку підприємства [3, c. 101].

Класичними інструментами моніторингу внутрішнього та зовніш-
нього середовища підприємства є: SWOT-аналіз, аналіз п’яти сил 
М. Портера та 5C-аналіз. 

SWOT-аналіз — інструмент планування стратегії, що визначає 
внутрішні сильні та слабкі сторони підприємства та допомагає зро-
зуміти зовнішні фактори, можливості та загрози, на які підприємство 
не спроможне вплинути. 

Інший інструмент, що визначає внутрішню привабливість ринку 
чи його сегменту в розрізі довгострокового прибутку компанії, — це 
аналіз п’яти сил М. Портера (рис. 2).

Майкл Портер виокремив п’ять факторів, що несуть потенцій-
ну загрозу для підприємства, а саме: загроза інтенсивного супер-
ництва, загроза появи потенційних нових гравців на ринку, за-
гроза товарів-замінників, загроза посилення влади споживачів та 
постачальників. Запропонована М. Портером концепція суперни-
цтва випливає з того, що здатність фірми реалізувати свою кон-
курентну перевагу на ринку залежить не лише від прямої конку-
ренції, але також від ролі таких конкурентних сил, як потенцій-
ні гравці, товари-замінники, споживачі та постачальники [1, c. 279]. 
Сили товарів-замінників та нових гравців чинять пряму загрозу 
підприємству, в той час як решта — опосередковану загрозу, що 
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стратегії — це визначення високої ефективності роботи підприємства як 

хорошої стратегії. Однак М. Портер провів чітке розмежування між 

ефективною роботою підприємства та маркетинговою стратегією. За його 

словами: «Конкурентна стратегія — це бути унікальним та свідомо обирати 

відмінний набір активностей, з метою донесення споживачам унікального 

набору цінностей» [13, c. 64].  

 Підсумовуючи, можна зазначити, що унікальна маркетингова стратегія 

означає,  що компанія: 1) чітко визначила свій ринок та його потреби; 2) 

створила унікальну ціннісну пропозицію для обраного ринку; 3) побудувала 

ефективну збутову мережу для постачання ціннісної пропозиції на цільовий 

ринок [2, c. 181]. Відтак, на рисунку 1 запропоновано процес формування 

маркетингової стратегії, що складається з трьох основних компонентів: 1) 

визначення ринкових можливостей; 2) формування стратегії; 3) формування 

маркетингової програми за допомогою комплексу маркетинг-мікс. 

 
Рис. 1. Процес формування маркетингової стратегії [4] 
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макросередовища (демографічні, економічні, природні, технологічні, 

політичні, правові, соціальні, культурні), а також вагомі елементи 

мікросередовища (покупці, конкуренти, постачальники, дистриб’ютори, 

дилери), що впливають на отримання прибутку підприємства [3, c. 101]. 

Класичними інструментами моніторингу внутрішнього та зовнішнього 



9
Використання основних інструментів маркетингу в системі розробки та впровадження 
ефективної маркетингової стратегії

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
9
. 
—

 №
 1

9

залежить від їх здатності диктувати власні умови. Саме взаємодія 
вищезазначених сил визначає в результаті потенціал рентабель-
ності ринку товару.
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середовища підприємства є: SWOT-аналіз, аналіз п’яти сил М. Портера та 

5C-аналіз.  

SWOT-аналіз — інструмент планування стратегії, що визначає 

внутрішні сильні та слабкі сторони підприємства та допомагає зрозуміти 

зовнішні фактори,  можливості та загрози, на які підприємство не спроможне 

вплинути.  

Інший інструмент, що визначає внутрішню привабливість ринку чи 

його сегменту в розрізі довгострокового прибутку компанії — це аналіз п’яти 

сил М. Портера (рис. 2). 

 
Рис. 2. Розширена концепція суперництва за М. Портером [4]. 

Майкл Портер виокремив п’ять факторів, що несуть потенційну 

загрозу для підприємства, а саме: загроза інтенсивного суперництва, загроза 

появи потенційних нових гравців на ринку, загроза товарів-замінників, 

загроза посилення влади споживачів та постачальників. Запропонована М. 

Портером концепція суперництва випливає з того, що здатність фірми 

реалізувати свою конкурентну перевагу на ринку залежить не лише від 

прямої конкуренції, але також від ролі таких конкурентних сил, як 

потенційні гравці, товари-замінники, споживачі та постачальники [1, c. 279]. 

Сили товарів-замінників та нових гравців чинять пряму загрозу 

підприємству, в той час як решта — опосередковану загрозу, що залежить від 

Рис. 2. Розширена концепція суперництва за М. Портером [4].

Третій інструмент, 5С-аналіз, визначає п’ять вимірів маркетин-
гового середовища, які мають вирішальне значення для прийняття 
стратегічних маркетингових рішень. Основні компоненти 5C-аналі-
зу — це споживачі, контекст, партнери, конкуренти та підприємство. 
Поточне розуміння основних складових 5C-аналізу створює міцний 
фундамент для прийняття маркетингових рішень та дозволяє зрозу-
міти підприємству власних споживачів, внутрішні бізнес-процеси та 
оцінити вплив зовнішнього середовища (табл. 1). 

Таблиця 1
Характеристика основних складових 5C-аналізу

Складова 
5C-аналізу

Характеристика

Споживачі 
(customers)

Дослідження споживачів передбачає аналіз у двох осно-
вних напрямках: у розумінні потреб та процесу при-
йняття рішення. Наприклад, беруться до уваги: ємність 
ринку та темпи його зростання; маркетингові сегменти;
основні стимули купівлі продукту; процес прийняття 
рішення щодо купівлі; канали збуту та інформаційні 
джерела, яким віддають переваги споживачі; частота 
купівлі та сезонні фактори; споживчі тренди.
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Складова 
5C-аналізу

Характеристика

Контекст 
(context)

Для аналізу контексту зовнішнього середовища викорис-
товується PESTEL-аналіз — аналіз макросередовища під-
приємства, зосереджений на політичних, економічних, 
соціокультурних, технологічних, екологічних та правових 
аспектах ринкового середовища, в якому оперує компа-
нія.

Партнери 
(collabo rators)

Дана складова аналізу передбачає вивчення всіх 
суб’єктів, що залучені в зміцненні компанії, просуванні 
її продукції на ринку. Наприклад, до складу «партне-
рів» належать: постачальники, що забезпечують матеріа-
ли для виготовлення продукції; дистриб’ютори та ритей-
лери, що відповідають за постачання продукції безпосе-
редньо споживачам; та інфлюенсери — відомі блогери, 
медійні особистості, що можуть вплинути на думку спо-
живачів стосовно купівлі продукції.

Конкуренти 
(competitors)

Аналіз передбачає визначення та дослідження підпри-
ємств-конкурентів, що мають подібний або ж альтерна-
тивний продукт для задоволення потреб споживачів. Да-
ний етап передбачає: вивчення бізнес-моделей конкурен-
тів, їх конкурентних та маркетингових стратегій.

Підприємство 
(company)

Наостанок, аналіз підприємства передбачає розуміння 
власної бізнес-моделі компанії, її конкурентної стратегії. 
Наприклад, підприємства, зазвичай, конкурують на рин-
ку за таких стратегій, як: 1) низькі витрати та ціни для 
споживачів; 2) унікальний продукт з високою ціннісною 
пропозицією для споживачів; 3) нішевий продукт, де у 
підприємства є можливість кастомізувати свій продукт 
під потреби споживачів. 

Джерело: [9]

Таким чином, вищезазначені інструменти проведення аналізу 
ринкового середовища (SWOT-аналіз, аналіз п’яти сил М. Портера 
та 5C-аналіз) слугують першим вагомим кроком на шляху до роз-
робки маркетингової стратегії. У таблиці 2 наведено приклади по-
дальшого використання даних результатів на наступних етапах 
створення маркетингової стратегії.

Закінчення таблиці 1
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Табл. 2
Аналіз інструментів ринкового середовища у відповідності  
до основних етапів формування маркетингової стратегії

Етапи формуван-
ня маркетингової 

стратегії

Інструменти аналізу ринкового середовища

5C-аналіз SWOT-аналіз
Аналіз 

п’яти сил 
М. Портера

Сегментація та 
таргетування

Аналіз маркетингових стратегій конку-
рентів та можливих споживчих сегментів 
на ринку з метою пошуку власного уні-
кального та найбільш прибуткового рин-
ку чи ніші.

Позиціонування Аналіз внутрішніх сильних сторін підпри-
ємства. 
Дослідження позиціонування конкурен-
тів, визначення їх унікальних та неуні-
кальних факторів, з якими споживачі 
асоціюють їх продукт. 

Брендинг Дослідження сили бренду підприємства 
та його конкурентів. 

Продукт  
(комплекс 4P)

Визначення продуктових особливостей, 
які пропонує підприємство та порівняння 
їх із конкурентами. 
Вивчення споживачів, їх особливостей, 
потреб, які можна було б втілити в про-
дукті.

Ціна  
(комплекс 4P)

Аналіз спроможності компанії встановлю-
вати вищу ціну, беручи до уваги силу спо-
живачів, постачальників, товарів-замінни-
ків, вірогідності входження на ринок но-
вих гравців та рівня конкуренції в галузі.

Місце  
(комплекс 4P)

Аналіз ка-
налів збу-
ту, поста-
чальників. 

Оцінка ситуації з постачальниками: на 
скільки компанія може вплинути на їх 
рішення стосовно розміщення продукту чи 
отримання матеріальної вигоди.

Просування 
(комплекс 4P)

Дослідження процесу прийняття рішення 
споживачами, аби зрозуміти як саме, 
коли та через які джерела компанії най-
ефективніше комунікувати з ними.

Джерело: [9] 

Наступним етапом процесу формування маркетингової стратегії 
слугує етап STP (Segmentation — Targeting — Positioning), що в 
свою чергу поділяється на три основні процеси: сегментування, тар-
гетування, позиціонування. 

За визначенням Ф. Котлера, процес сегментування ринку відпо-
відає за поділ споживачів на окремі категорії, які можуть вирізня-
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тися за географічними (регіони, міста), демографічними (стать, вік, 
рівень доходів, рівень освіти), соціографічними (стиль життя) та 
поведінковими ознаками (частота споживання, тип прийняття рішен-
ня про купівлю). 

Одразу після дослідження груп споживачів різних сегментів та 
їх економічної привабливості слідує другий етап STP – процес тар-
гетування сегментів, що мають найбільший потенціал для підпри-
ємства. Зазвичай, підприємству необхідно вирішити, яку кількість 
сегментів варто охопити та як виокремити найбільш ефективні з 
них. Перш за все, фірма мусить зібрати та проаналізувати дані сто-
совно поточних обсягів та темпів зростання продажів та очікуваний 
прибуток у кожному із сегментів. Для розгляду беруться до уваги 
фактори, що визначають довгострокову привабливість конкретного 
сегменту, обраного під час етапу «таргетування». Наприклад, при-
вабливість сегменту зменшиться, якщо на ньому активно конкурують 
потужні гравці. Численні чи потенційні товари-замінники здатні 
чинити тиск на ціни компанії, що призведе до скорочення обсягів 
прибутку. Сила покупців впливатиме на привабливість сегменту: в 
разі, якщо в будь-якому із сегментів покупці продемонструють більш 
сильну конкурентну позицію, аніж у продавців, вони можуть спро-
бувати знизити ціни та підвищити якість товарів чи послуг або ж 
налаштувати конкурентів один проти одного. І, нарешті, сегмент 
може опинитись менш привабливим у разі, якщо на ньому оперують 
потужні постачальники, здатні контролювати ціни та занижувати 
якість товарів чи послуг. За таких умов підприємству необхідно 
обирати лише ті сегменти ринку, де воно зможе використати власні 
конкурентні переваги. Вагомість даного рішення полягатиме в успіш-
ності імплементування наступного етапу STP – позиціонування. 

Позиціонування визначає характер сприйняття фірми цільовою 
аудиторією компанії. Основна мета позиціонування – підкреслити 
одну чи дві характеристики продукту, що відкладуться у свідомості 
споживачів та асоціюватимуться з продуктом. Так, наприклад, ком-
панія Volvo позиціонує свої автомобілі як безпечні та довговічні, а 
Apple – як елегантні, вишукані та зручні у використанні. 

Одним з найбільш популярних інструментів для розробки стра-
тегії позиціонування слугує The Value Proposition (“Ціннісна пропо-
зиція”), що допомагає визначити, чи позиціонування продукту по-
будоване правильно стосовно потреб та цінностей споживача (рис. 
3). Дана модель була запропонована Алексом Остервальдером у 
книзі «Будування ціннісної пропозиції» («Value Proposition Design»), 
де вона складається з двох основних блоків: ціннісної пропозиції 
продукту (Value Map) та портрету споживача (Customer Profile). 

Створюючи стратегію позиціонування, автор пропонує розпочати 
з аналізу портрету споживача (на рисунку 3 праворуч), аби досліди-
ти основні болі, що супроводжують його під час використання про-
дукту, а також переваги та потреби, які він задовольняє, спожива-
ючи його. Власне блок портрету споживача (Customer Profile) скла-
дається з трьох основних частин: 1) «роботи», яку мусить виконати 
споживач, аби задовольнити власні потреби; 2) «болей» – ризиків 
або ж потенційних невдач, з якими споживач стикається під час 
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використання продукту та які негативним чином вплинуть на ви-
конання «роботи»; 3) «перемог» (позитивних емоцій від використан-
ня продукту, економічної вигоди), які споживач отримає, викорис-
товуючи продукт. 

Рис. 3. «Ціннісна пропозиція» за А. Остервальдером [12]

Визначившись з портретом споживача та проаналізувавши його 
позитивний та негативний досвід під час використання продукту, 
важливим етапом слугує «Будування ціннісної пропозиції» для про-
дукту (на рисунку 3 ліворуч). Даний блок теж складається з трьох 
частин: 1) переліку доступних товарів та послуг; 2) опису особливос-
тей та характеристик продукту, які ліквідують негативний досвід 
його використання; 3) підкреслення позитивних особливостей чи 
характеристик продукту, які допомагають створювати додаткову 
цінність.

Ще одним інструментом розробки позиціонування компанії є 
«Стратегічний годинник Боумана”, де основні напрями маркетинго-
вих стратегій фірми базуються на поєднанні ціни та якості товару, 
тобто на досягненні конкурентних переваг, забезпечуючи своїх спо-
живачів товаром більш високого рівня якості або ж утримуючи низь-
кі витрати на його виробництво. На рисунку 4 зображено «Стратегіч-
ний годинник Боумана», де основними успішними стратегіями є:

– «Низька ціна та якість» – стратегія низької ціни та якості то-
вару; 

– «Низька ціна» – стратегія утримання ціни на меншому, ніж у 
конкурентів рівні, не погіршуючи при цьому якість товару;

– «Гібридна стратегія» – стратегія одночасного використання 
диференціації та ціни, нижчої від конкурентів;

– «Диференціація» – стратегія, що акцентує увагу на створенні 
товарів та послуг, відмінних від конкурентів та привабливих для 
споживачів;

– «Фокусована диференціація» – стратегія, що базується на ви-
борі специфічної ринкової ніші з метою просування товарів та послуг 
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свої автомобілі як безпечні та довговічні, а Apple –як елегантні, вишукані та 
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портрету споживача (Customer Profile) складається з трьох основних частин: 

1) “робити”, яку мусить виконати споживач, аби задовольнити власні 
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вплинуть на виконання “роботи”; 3) “перемог” (позитивних емоцій від 
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з особливими характеристиками, що виправдовують значні завищен-
ня в ціні. 

Рис. 4. «Стратегічний годинник Боумана» [10]

На противагу, провальними стратегіями за К. Боуманом є позиції 
6, 7, 8, які не здатні забезпечити на належному рівні жоден з кри-
теріїв – якість чи ціну товару.

Таким чином, завершивши перші два етапи формування марке-
тингової стратегії, можна приступити до третього етапу – формуван-
ня маркетингової програми комплексу 4P. Використовуючи резуль-
тати попередніх етапів, фірма матиме змогу сформувати набір так-
тичних рішень, які визначатимуть подальші маркетингові дії 
підприємства щодо концепції продукту, просування, місця та ціни. 

Висновки та пропозиції щодо подальших досліджень. Викорис-
тання основних інструментів маркетингу в системі розробки та впро-
вадження ефективної маркетингової стратегії слугує ключовою за-
порукою успіху для збереження конкурентних позицій підприємства 
на ринку та в забезпеченні його прибутковості. У результаті дослі-
дження було виявлено, що розробка ефективної маркетингової стра-
тегії передбачає дотримування декількох послідовних етапів. Першим 
етапом маркетингової стратегії слугує аналіз ринкових можливостей, 
а саме – всебічна оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища 
компанії за допомогою таких інструментів, як SWOT-аналіз, аналіз 
п’яти сил М. Портера та 5C-аналіз. Після розуміння ринкового се-
редовища та виявлення потенційних моментів росту підприємства 
варто приступити до основного етапу формування стратегії – STP-
аналізу, що базується на концепції виокремлення певних цільових 
аудиторій та формуванні для кожної з них окремого образу підпри-
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ємства. Прикладами стратегічних інструментів для даних етапів 
дослідження слугують «Ціннісна пропозиція» А. Остервальдера та 
«Стратегічний годинник Боумана». Фінальним етапом формування 
маркетингової стратегії є впровадження маркетингової програми за 
допомогою комплексу маркетинг-мікс. 

Запропоновані вище інструменти можуть бути використані для 
створення ефективної стратегії підприємства та слугувати успішним 
рішенням стосовно визначення ринкових можливостей, вибору уні-
кальної ніші для позиціонування продукту та аналізу споживчого 
досвіду з метою максимізації його корисності для споживачів.
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НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ МЕТОДИКИ  
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ  
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Мета статті полягає в узагальненні й критичній оцінці чинних теоретичних 
положень, методики, організації та практики обліку й аудиту витрат на оплату 
праці, розробці рекомендацій з їх удосконалення та практичного використання 
для прийняття виважених облікових і управлінських рішень на провідних під-
приємствах України в сучасних умовах господарювання. Розглянуто основні 
напрями покращення методики аудиту витрат на оплату праці, доведено, що 
оплата праці є одним із чинників ефективності діяльності підприємства, оскіль-
ки розмір нарахованої заробітної плати, своєчасність і повнота розрахунків із 
працівниками впливає на якість праці найманих працівників та суму витрат 
підприємства. Доведено, що одним із основних факторів, що впливають на 
ефективну діяльність та конкурентоспроможність підприємства, є витрати на 
оплату праці. Для підприємства-роботодавця заробітна плата його працівників 
є однією з найважливіших статей витрат. У сучасній складній економічній си-
туації, що склалася в Україні, питання, які стосуються оплати праці громадян, 
займають одне з найголовніших місць. Введення нових систем та форм оплати 
праці, автоматизація обліку та аудиту, запровадження електронного докумен-
тообігу – необхідні умови для подальшого розвитку бізнесу та конкурентоспро-
можності на ринку праці поряд із зростаючою трудовою міграцією за кордон. 
Методологія дослідження полягає у використанні фундаментальних положень 
сучасної економічної науки, наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених 
з питання забезпечення сукупності теоретичних, методичних  та практичних 
аспектів обліку та аудиту витрат на оплату праці. Наукова новизна отриманих 
результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні і розробці методичних під-
ходів та практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту витрат 
на оплату праці підприємств. Висновки. Одним із основних факторів, що впли-
вають на ефективну діяльність та конкурентоспроможність підприємства, є ви-
трати на оплату праці. Для підприємства-роботодавця заробітна плата його 
працівників є однією з найважливіших статей витрат. Задля вдосконалення 
системи заробітної плати та мотивації працівників запропоновано гнучку модель 
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з урахуванням критеріїв продуктивності, що підвищить зацікавленість праців-
ників як в індивідуальних показниках, так і в кінцевих результатах роботи 
господарюючого суб’єкта.

Ключові слова: аудит витрат на оплату праці, заробітна плата, внутріш
ній аудит, підприємство.
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и государственного контроля Винницкого национального аграрного  
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Основные направления в улучшении методики использования  
внутреннего аудита расходов на оплату труда предприятий

Цель статьи состоит в обобщении и критической оценке действующих тео-
ретических положений, методики, организации и практики учета и аудита 
расходов на оплату труда, разработке рекомендаций по их усовершенствованию 
и практическому использованию для принятия взвешенных учетных и управ-
ленческих решений на ведущих предприятиях Украины в современных услови-
ях хозяйствования. Рассмотрены основные направления улучшения методики 
аудита затрат на оплату труда. Доказано, что оплата труда является одним из 
факторов эффективности деятельности предприятия, поскольку размер начис-
ленной заработной платы, своевременность и полнота расчетов с работниками 
влияет на качество труда наемных работников и сумму расходов предприятия. 
Доказано, что одним из основных факторов, влияющих на эффективную дея-
тельность и конкурентоспособность предприятия, являются расходы на оплату 
труда. Для предприятия-работодателя заработная плата его работников являет-
ся одной из важнейших статей расходов. В современной сложной экономической 
ситуации в Украине вопросы, касающиеся оплаты труда граждан, занимают 
одно из главных мест. Введение новых систем и форм оплаты труда, автомати-
зация учета, внедрение электронного документооборота является необходимым 
условием для дальнейшего развития бизнеса и конкурентоспособности на рынке 
труда наряду с все возрастающей трудовой миграцией за границу. Методология 
исследования заключается в использовании фундаментальных положений со-
временной экономической науки, научных трудов отечественных и зарубежных 
ученых по вопросу обеспечения совокупности теоретических, методических и 
практических аспектов учета расходов для оплаты труда. Научная новизна 
полученных результатов заключается в теоретическом обосновании и разработ-
ке методических подходов и практических рекомендаций по совершенствованию 
учета затрат на оплату труда предприятий. Выводы. Одним из основных фак-
торов, влияющих на эффективную деятельность и конкурентоспособность пред-
приятия, являются расходы на оплату труда. Для предприятия-работодателя 
заработная плата его работников является одной из важнейших статей расходов. 
Ради совершенствования системы заработной платы и мотивации работников 
предложено гибкую модель с учетом критериев производительности, повышения 
заинтересованности работников как в индивидуальных показателях, так и в 
конечных результатах работы хозяйствующего субъекта.

Ключевые слова: аудит расходов на оплату труда, заработная плата, 
внутренний аудит, предприятие.
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The purpose of the article is to summarize and critically evaluate the current 
theoretical positions, methodologies, organization and practices of accounting and 
audit of labor costs, develop recommendations for their improvement and practical 
use for the adoption of sound accounting and management decisions at leading 
enterprises of Ukraine in modern economic conditions. The main directions of 
improvement of the methodology of audit of labor costs are considered, it is proved 
that wages are one of the factors of the efficiency of the enterprise, since the size 
of the accrued wages, the timeliness and completeness of settlements with employees 
affects the quality of work of hired workers and the amount of expenses of the 
enterprise. It is proved that one of the main factors influencing the effective 
activity and competitiveness of the enterprise is the cost of labor remuneration. 
For the employer company, the wages of its employees are one of the most important 
items of expenditure. In the current difficult economic situation in Ukraine, issues 
relating to the payment of labor citizens is one of the most important places. 
Introduction of new systems and forms of remuneration, automation of accounting 
and auditing, introduction of electronic document management is a prerequisite 
for further development of business and competitiveness in the labor market, along 
with growing labor migration abroad. The methodology of the research is to use 
the fundamental provisions of modern economic science, scientific works of domestic 
and foreign scientists on the issue of ensuring the totality of theoretical, 
methodological and practical aspects of accounting and auditing of labor costs. The 
scientific novelty of the obtained results consists in theoretical substantiation and 
development of methodical approaches and practical recommendations for improving 
accounting and auditing of labor costs of enterprises. Conclusions. One of the main 
factors influencing the effective activity and competitiveness of the enterprise is 
the cost of labor remuneration. For the employer company, the wages of its employees 
are one of the most important items of expenditure. For the improvement of the 
system of wages and employee motivation, a flexible model based on performance 
criteria is proposed, which will increase the interest of employees in individual 
indicators as well as in the final results of the work of the business entity.

Keywords: audit of labor costs, wages, internal audit, enterprise.

Актуальність теми дослідження. Одним із основних факторів, що 
впливають на ефективну діяльність та конкурентоспроможність під-
приємства, є витрати на оплату праці. Для підприємства-роботодав-
ця заробітна плата його працівників є однією з найважливіших 
статей витрат. Теоретичний та практичний аспекти питання розра-
хунків з оплати праці є актуальними, оскільки заробітна плата – це 
одна з найскладніших економічних категорій. Крім того, оплата 
праці є одним із чинників ефективності діяльності підприємства, 
оскільки розмір нарахованої заробітної плати, своєчасність і повно-
та розрахунків із працівниками впливає на якість праці найманих 
працівників та суму витрат підприємства. До того ж, заробітна пла-
та – це база для нарахування єдиного соціального внеску й утриман-
ня податку з доходів фізичних осіб. На будь-якому підприємстві цей 
розділ обліку ведеться в обов’язковому порядку, він є складним та 
трудомістким. Саме тому проблемні питання бухгалтерського обліку 
нарахування заробітної плати потребують глибоких досліджень, 
оскільки їх розв’язання у свою чергу позитивно вплине на форму-
вання достовірної інформації про розрахунки з оплати праці найма-
них працівників як податкового, так і статистичного обліку в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що особливос-
ті організації обліку розрахунків з оплати праці перебувають у цен-
трі уваги багатьох українських учених, які наголошують на необ-
хідності удосконалення обліку витрат на оплату праці на підпри-
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ємствах в умовах ускладнення господарської діяльності з метою 
створення ефективної системи розрахунків із персоналом. Теоретико-
методологічні засади обліку праці та її оплати знайшли своє відо-
браження у роботах таких авторів, як О.М. Анісімова, О.В. Гамова, 
І.А. Козачок, Т.В. Федоренко, О.М. Кульганік, Т.О. Кобильник, 
Н.В. Каткова, А.А. Малашевська, К.В. Маслова, Н.Ю. Мардус, 
Ю.О. Михайленко, Ю.Ю. Миронова, В.А. Панасенко, Н.В. Овсюк, 
І.В. Соболєва, К.Б. Лобань, С.М. Семенова та О.М. Шпирко, Н.М. Сі-
ренко, Ю.О. Щербина, О.Г. Юрченко, В.С. Труфіна, М.І. Уграк та ін.

Метою статті є узагальнення й критична оцінка чинних теоре-
тичних положень, методики, організації та практики обліку й ауди-
ту витрат на оплату праці, розробка рекомендацій з їх удосконален-
ня та практичного використання для прийняття виважених облікових 
і управлінських рішень на підприємствах.

Виклад основного матеріалу. У сучасній складній економічній 
ситуації, що склалася в Україні, питання, які стосуються оплати 
праці громадян, займають одне з найголовніших місць. Введення 
нових систем та форм оплати праці, автоматизація обліку та аудиту, 
запровадження електронного документообігу є необхідною умовою 
для подальшого розвитку бізнесу та конкурентоспроможності на 
ринку праці поряд із зростаючою трудовою міграцією за кордон.

Проведення економічних реформ у державі потребує докорінного 
реформування бухгалтерського обліку, його наближення до міжна-
родних стандартів. У свою чергу це вимагає удосконалення органі-
зації внутрішнього аудиту на підприємствах. Все частіше керівникам 
доводиться мати справу із судовими позовами працівників стосовно 
нарахованої їм оплати праці. В той же час топ-менеджмент бізнесу 
скаржиться на зростаючі випадки зловживань і крадіжок з боку на-
йманих працівників. З цього погляду сфера оплати праці – одна з 
найбільш уразливих ділянок бізнес-процесу. В таких умовах пере-
гляду і вдосконалення потребує вся система внутрішнього аудиту 
операцій з оплати праці.

Внутрішній аудит – одна із функцій управління господарською 
діяльністю підприємства. Одним із його вирішальних завдань є на-
дання інформації про діяльність підприємства для прийняття ефек-
тивних управлінських рішень, що можливе лише за раціональної 
його організації. Організовуючи систему внутрішнього контролю або 
аудиту на підприємстві, необхідно дотримуватися системного під-
ходу, що забезпечує його найбільшу результативність та, в свою 
чергу, визначає раціональність контрольної діяльності [1].

Зовнішній та внутрішній аудит є одними із методів управління 
господарською діяльністю підприємства. Їх вирішальне завдання по-
лягає в тому, щоб надати вичерпну інформацію про діяльність під-
приємства задля прийняття ефективних управлінських рішень. Але 
практика свідчить, що успіх у цій нелегкій справі можливий лише 
за раціональної організації аудиту. Таким чином, приступаючи до 
реорганізації системи внутрішнього контролю або аудиту на підпри-
ємстві, необхідно дотримуватись системного підходу, що забезпечить 
його найбільшу результативність та раціональність контролюючих 
процедур.
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На жаль, не завжди власники та керівники з початком роботи 
підприємства розуміють, що ефективна організація внутрішнього 
аудиту є неодмінною умовою на шляху вдосконалення управління 
підприємством, підвищення його прибутковості: безконтрольність 
завжди призводить до появи зловживань. Адже саме постійний конт-
роль за всіма ділянками виробничої діяльності забезпечує високий 
рівень виконання завдань, чіткий порядок ведення бізнесу [2, с. 53].

Таким чином, правильна організація внутрішнього аудиту на під-
приємстві забезпечить керівництво та власників достовірною інфор-
мацією про стан справ і на основі цього визначить перспективи його 
подальшої діяльності.

Прикладом зразкового підходу до контролюючих процедур може 
слугувати певне базове підприємство, яке із дня заснування приді-
ляло багато уваги підвищенню рівня економічної освіти керівництва 
та бухгалтерів і економістів, організовуючи семінари та заняття для 
них із найкращими вітчизняними та закордонними спеціалістами, в 
тому числі і аудиторами великої четвірки. Загалом, будь-яке підпри-
ємство повинне проводити роботу із удосконалення внутрішнього 
аудиту: вивчати досвід інших успішних компаній, запроваджувати 
новітні контролюючі процедури та методики перевірок.

Управління, на яких делеговано контрольні функції адміністра-
цією.

Ппропонуємо наступним чином структурувати характеристику 
суб’єктів внутрішнього аудиту щодо забезпечення вимог оплати пра-
ці на підприємствах (рис. 1).

Рис. 1. Завдання суб’єктів внутрішнього аудиту  
за дотриманням виплат працівникам

Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю

Реалізація суб’єктами контролю заходів щодо дотримання прав працівників  
стосовно оплати праці та дотримання принципів їх соціального захисту

Виявлення та усунення порушень, удосконалення системи 

Зворотний зв'язок між суб’єктами організації та здійснення конролю

Керівник підприємства

Бухгалтерія

Контроль обліку виплат 
та соц. гарантій  

працівника

Аналіз мотиваційної 
політики та її вплив  

на фінансовий
стан

Ревізія контрольних 
функцій за всіма  
підконтрольними 

об’єктами

Служба економічного
аналізу

Служба внутр.
контролю
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Отож, перше, що необхідно для становлення і подальшого вдо-
сконалення внутрішнього аудиту, для правильного делегування 
обов’язків та відповідальності кожного спеціаліста, – це визначення 
суб’єктів аудиту, тобто кола осіб, яким надається право проведення 
внутрішньої аудиторської перевірки на підприємстві. Суб’єктами 
внутрішнього аудиту виступають:

а) керівник, власник або підпорядкований йому орган – на них по-
кладено обов’язок організувати контрольну діяльність на підприємстві;

б) працівники підприємства, які підпорядковані керівнику під-
приємства; підрозділи апарату.

Як бачимо, на управлінський персонал та бухгалтерів покладено 
завдання виконувати попередній, поточний та наступний контроль. 
Це відповідно зафіксовано в їх посадових інструкціях. Суб’єкти ве-
дення бухгалтерського обліку виконують наступні контрольні про-
цедури відносно нарахування оплати праці в первинних документах, 
регістрах обліку та в регламентованих і управлінських звітах:

– перевірку дотримання чинного законодавства, норм колектив-
ного договору та соціального пакету стосовно облікового відображен-
ня виплат працівникам;

– встановлення правильності розрахунку величини соціальних 
гарантій, які залежать від продуктивності праці співробітників;

– забезпечення єдиних методологічних засад облікового відобра-
ження виплат працівникам та формування й подання фінансової, 
податкової, статистичної та управлінської звітності щодо даного 
об’єкту облікового відображення звітності.

Розуміючи всю складність процесу оплати праці і маючи за мету вдо-
сконалити якість аудиту на даній ділянці, відділом внутрішнього аудиту 
було проведено аналіз послідовності застосування контрольних процедур. 
До проведення такого аналізу також спонукали розбіжності в поглядах 
керівництва та аудиторів щодо порядку здійснення таких процедур. Так, 
відділ внутрішнього аудиту вважав недоцільним розпочинати аудиторську 
перевірку одразу із перевірки правильності нарахування і виплати за-
робітної плати. З огляду на це, можна запропонувати наступний «План 
аудиторських процедур», який складається з п’яти етапів (рис. 2).

Бухгалтер здійснює перевірку законності виплат працівникам як 
відповідно до поданих документів, чинного законодавства, так і в 
межах затвердженого рівня виплат у колективному договорі.

Вітчизняна практика внутрішнього аудиту свідчить, що більшість 
керівників вважають головним завданням аудиту операцій з оплати 
праці правильність нарахування заробітної плати та проведення всіх 
утримань і відрахувань до соціальних фондів та бюджету. При цьо-
му на підприємствах часто не встановлено чіткий перелік аудитор-
ських процедур, що свідчить про відсутність науково обґрунтовано-
го підходу до завдань аудиту оплати праці [2, с. 52].

Виходячи зі специфіки здійснення внутрішнього аудиту виплат 
працівникам, виявлено, що методика аудиту зводилась лише до пе-
ревірки розрахунків з оплати праці та відрахувань до відповідних 
фондів соціального спрямування. Відчувалась недостатність наукових 
підходів та однобокий підхід до методики, що зумовило необхідність 
її розробки з урахуванням специфіки організації трудових відносин 
на даному підприємстві.
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Рис. 2. План аудиторських процедур

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 4

Етап 5

1. Детальне вивчення внутрішніх розпорядчих документів підприємства,  
що стосуються порядку оплати праці.
2. Контроль з перевірки наявності та дотримання умов Колективного договору, 
Положення про оплату праці, Положення про соціальний пакет.

Перевірка правильності документального оформлення виплат працівникам, 
їх відповідності нормам чинного законодавства та положенням внутрішніх  
документів підприємства.

1. Перевірка законності та правильності облікового відображення операцій з виплат
працівникам.
2. Перевірка даних регістрів синтетичного та аналітичного обліку операцій з виплат 
працівникам на відповідність.
3. Перевірка показників облікових регістрів та бухгалтерської звітності на відповід-
ність. 
4. Встановлення правильності заповнення бухгалтерської звітності з оплати праці.
5. Проведення інвентаризації пасивів у частині зобов’язань з виплатами працівникам.

1. Аналіз та з’ясування виявлених відхилень.
2. Впровадження механізму уникнення та усунення виявлених недоліків. 
3. Контроль за реалізацією прийнятих рішень.

1. Перевірка правильності нарахування і виплати заробітної плати, із врахуван-
ня специфіки тієї форми оплати праці, яка застосовується на підприємстві.
2. Перевірка відповідності бази нарахування оплати праці обсягам виконаних 
робіт при відрядній формі оплати праці та фактично відпрацьованим годинам 
при погодинній формі оплати праці. Перевірка надання соціальних гарантій 
працівникам та їх облікове відображення.
3. Перевірка правильності обчислення сум відпускних та розміру компенсації за 
невикористану відпустку.
4. Перевірка правильності нарахування виплат допомоги з тимчасової непрацез-
датності із врахуванням страхового стажу працівника.
5. Перевірка правильності здійснення нарахувань та утримань податків та збо-
рів до фондів із соціального страхування із виплат працівникам та відповідно до 
виконавчих листів.
6. Встановлення правильності включення окремих виплат працівникам до собі-
вартості продукції, робіт, послуг.
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У ході перевірки податкових нарахувань слід звернути увагу на 
зони ризику, що припадають на період зміни ставок утримань та 
відрахувань до відповідних фондів та податків. В умовах ведення 
обліку підприємства в комп’ютерному середовищі співробітникам 
відділу внутрішнього аудиту слід включити до плану контрольних 
процедур перевірку зміни алгоритму розрахунку утримань і відра-
хувань податків та зборів до фондів соціального страхування із ви-
плат працівникам та відповідно до виконавчих листів після змін на 
законодавчому рівні. Таке ранжування контрольних процедур до-
зволить сформувати план та програму аудиту оплати праці з ураху-
ванням специфіки діяльності певного підприємства, враховуючи 
кількість працівників та обсяг валового доходу від реалізації про-
дукції за рік, кількості аудиторів, що будуть здійснювати перевірку.

Єсінова Н.І. зазначає, що дослідження проблематики внутрішньо-
го аудиту розрахунків з оплати праці не повною мірою висвітлене у 
наукових працях вітчизняних фахівців. В Україні існує проблема 
оцінки розміру прожиткового мінімуму та вартості робочої сили. Ці 
проблеми породжують низку дій (з боку керівників і власників під-
приємств), які спричиняють проблеми внутрішнього аудиту розра-
хунків з оплати праці. Проблемами внутрішнього аудиту розрахунків 
з оплати праці в умовах сучасної економічної кризи є примусова 
відпустка працівників за власний рахунок, переведення працівників 
на неповний робочий день і тиждень, звільнення працівників, за-
тримка виплати заробітної плати, непроведення індексації заробітної 
плати та компенсацій за невикористані відпустки. У співпраці із 
внутрішніми та зовнішніми аудиторами було розроблено і запропо-
новано керівництву підприємства наступні шляхи вирішення цих 
проблем [3, с. 385] (табл. 1).

Таблиця 1
Схема вирішення аудитором проблем перевірки обліку оплати праці

№ 
п/п

Проблема Шляхи вирішення

1

Примусова відпуст-
ка за власний раху-
нок більше ніж 15 
календарних днів

Перевіряти табелі обліку робочого часу, накази, 
що стосуються персоналу підприємства, повідо-
мляти про ці порушення адміністрацію та влас-
ників

2

Переведення п р а -
цівників на непо-
вний робочий день 
(0,5, 0,25 або 0,1 
ставки окладу)

Ретельно перевіряти законність і доцільність та-
ких дій, а також правильність складання пер-
винних документів щодо переведення працівни-
ків на неповний робочий день (накази, табелі 
обліку робочого часу, посадові оклади, колектив-
ний договір, положення про оплату праці тощо)

3
Звільнення праців-
ників згідно з чин-
ним законодавством

Перевірка первинних документів щодо звільнен-
ня працівників та правильність нарахування вне-
сків до Пенсійного фонду та фондів обов’язкового 
соціального страхування у зв’язку з таким звіль-
ненням, правильність розрахунку вихідної допо-
моги та компенсації за невикористану відпустку 
працівника
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4

Звільнення праців-
ника в порушення 
чинного законодав-
ства

Аудитор доводить до відома власників та адмі-
ністрації підприємства про незаконні з точки 
зору КЗпП звільнення працівників. При цьому 
також перевіряє правильність усіх розрахунків, 
пов’язаних зі звільненням працівників підпри-
ємства

5
Затримка виплати 
заробітної плати

Аудитору необхідно з’ясувати причини невипла-
ти заробітної плати, попередити адміністрацію 
та власників про наслідки затримки таких ви-
плат

6
Непроведення ін-
дексації заробітної 
плати

Аудитору потрібно довести до адміністрації та 
власників наслідки непроведення індексації за-
робітної плати працівників, можливі штрафні 
санкції на посадових осіб за порушення трудо-
вого законодавства, з’ясувати причини таких дій

Грамотна організація внутрішнього аудиту розрахунків з оплати 
праці підвищує достовірність бухгалтерської фінансової звітності і 
дає змогу уникнути порушень і розбіжностей під час проведення 
аудиту.

Для того, щоб уникнути великої кількості порушень, що мають 
місце за результатами проведення перевірок щодо розрахунків з 
оплати праці на підприємстві, необхідно вдосконалювати організацію 
самого обліку розрахунків оплати праці безпосередньо на підпри-
ємстві. Зокрема, у процесі спостереження за оформленням докумен-
тів з обліку оплати праці аудитори можуть визначити «слабкі місця», 
що дає змогу удосконалити чи розробити більш ефективну систему 
руху документів, правильно розподілити роботу між працівниками, 
що загалом впливає на ефективність процесу обліку. Для цього слід 
розробити точний графік документообігу та чітко дотримуватися 
строків подання до бухгалтерії первинних документів, наведених у 
ньому; налагодити постійний контроль за оформленням документів, 
дотриманням графіку [4, с. 144].

З метою вдосконалення системи внутрішнього аудиту оплати пра-
ці варто здійснити перерозподіл обов’язків працівників, що займа-
ються нарахуванням заробітної плати. Тобто, жоден працівник роз-
рахункового відділу не повинен мати доступ до закінченого циклу 
розрахунків. Це допоможе запобігти зловживанням із несанкціоно-
ваного нарахування заробітної плати. Якщо ж штат робітників, які 
займаються підрахунком заробітної плати на підприємстві, не дає 
змогу здійснити такий перерозподіл обов’язків, то доцільно підви-
щити контрольні дії за кожним етапом операцій нарахування опла-
ти праці.

На підприємствах працівники бухгалтерії у співпраці із обліков-
цями на виробництві проводять облік оплати праці та мають доступ 
до всього циклу обліку – від нарахування до виплати заробітної 
плати. У зв’язку із чим можна надати рекомендації керівництву 
підприємства та бухгалтерсько-економічній службі провести перероз-
поділ обов’язків серед бухгалтерів, що займаються обліком оплати 

Закінчення таблиці 1



26 Ю. В. Сусіденко
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
9
. 
—

 №
 1

9

праці, з метою розділення обов’язків між ними та обліковцями на 
виробництві. Таким чином, жоден із працівників бухгалтерії не 
повинен мати доступу до закінченого циклу розрахунків по заро-
бітній платі.

Якщо на підприємстві застосовується автоматизована система об-
ліку оплати праці, рекомендується створити також і автоматизовану 
систему контролю, яка повинна бути описана в проектній докумен-
тації. В такому випадку внутрішньогосподарська аудиторська пере-
вірка має бути спрямована на контроль на рівні реквізитів з метою 
уникнення механічних помилок та на дотримання технологічного 
процесу обробки інформації в обчислювальному центрі.

На підприємствах з початком створення відділу внутрішнього ау-
диту приступили до одночасного створення автоматизованої системи 
внутрішнього аудиту. Протягом свого існування (8 років) програма 
постійно вдосконалюється, автоматизації підлягають все нові і нові 
складові аудиторських перевірок, для чого створюються автоматизо-
вані звіти, значною перевагою яких є виключення так званого люд-
ського фактору. Як результат – зникає можливість механічної по-
милки аудитора та значно скорочується час аудиторських перевірок.

Дослідивши проблематику сучасного внутрішнього аудиту опера-
цій з оплати праці та вивчивши досвід роботи передових українських 
підприємств щодо покращення та вдосконалення внутрішнього ау-
диту операцій з оплати праці, можна зробити наступні висновки. 
Внутрішній та зовнішній аудит є однією із функцій управління 
господарською діяльністю підприємства. Одним із його вирішальних 
завдань є надання інформації про діяльність підприємства для при-
йняття ефективних управлінських рішень, що можливе лише за 
раціональної його організації. Організовуючи відділ внутрішнього 
аудиту на підприємстві, необхідно дотримуватися системного під-
ходу, що забезпечує його найбільшу результативність та, в свою 
чергу, визначає раціональність контрольної діяльності.

Розглянувши у загальних рисах систему оплати праці на підпри-
ємствах України, варто відзначити, що для подальшого успішного 
підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності 
продукції, що випускається, механізм матеріального стимулювання 
і надалі доцільно будувати на науково обґрунтованих критеріях 
оцінки їх діяльності. Мова йде про необхідність використання по-
казників, що відображають господарський результат праці кожного 
члена колективу. Ефективна організація аудиту – це один із важелів, 
що спрямований безпосередньо на вдосконалення управління підпри-
ємством, він забезпечує високий рівень виконання управлінських 
завдань, чіткий порядок роботи виробництва. Зрозуміло, що в рин-
кових умовах господарювання зростає потреба в удосконаленні ме-
тодологічних та організаційних аспектів аудиту оплати праці в 
економіці України. Необхідність удосконалення методичних аспектів 
аудиту розрахунків з оплати праці виходить з негативної динаміки 
порушення цивільних та господарських справ за розрахунками з 
оплати праці в Україні за останні декілька років [5, с.100].

Висновки. Таким чином, запропонована методика внутрішнього 
аудиту виплат працівникам підприємств надає змогу вдосконалити 
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контрольні процедури процесу обліку оплати праці, пропонує чіткий 
практичний алгоритм дій для суб’єктів контролю, що оптимізує ви-
трати їх часу та вдосконалить контрольний процес в цілому. Дана 
методика, в основу якої покладено використання колективного до-
говору як норми контролю, зорієнтована на оперативну мобілізацію 
виявлених відхилень від нормативно закріплених виплат та при-
йняття відповідних заходів щодо їх попередження у наступних пе-
ріодах діяльності.

Організація аудиту та обліку оплати праці є дуже відповідальною 
ділянкою в процесі господарювання, яка впливає на результативність 
праці робітників, витрати підприємства та його дохід. Проблему 
аудиту необхідно розглядати не лише на рівні підприємства, але й 
вирішувати на державному рівні, шляхом прийняття відповідних 
нормативних актів, враховуючи галузеві особливості, територіальне 
місце розташування суб’єкта господарювання та специфіку напрям-
ків його діяльності. Тому процес удосконалення організації аудиту 
та обліку оплати праці на підприємстві має здійснюватися вчасно і 
на системній постійній основі.
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FISCAL OBLIGATIONS OF THE SUBSOIL USERS

The article of research is operating financial relations of subsoil users before 
the state for mining, exploitation of underground space and system of forming of 
monetary resources for a budget after the Internal revenue code of Ukraine. The 
aim of writing of the article is development after resource approach of concept 
vehicle and mechanism of input of payments on the fiscal obligations of subsoil 
users. Methodology of realization of work is application of abstractly-logical, 
system-structural and comparative analysis (for forming of the system and mech-
anism of forming of fiscal obligation of subsoil users); to the analysis (research 
of right base of production of paying is for using the bowels of the earth); mono-
graphic analysis (at application of resource approach); generalization (forming of 
the system of bills of debt is before the state); interpretation (application of tran-
sition from fiscal payments to the budgetary resources from position of more 
generalized concept; fiscal resources ). Job performances – reasonably: resource 
approach is to forming of profits of the state budget; system of bills of debt of 
subsoil users before the state; name of operating pay in different forms for using 
the bowels of the earth for mining after her essence by a subsoil fiscal profit as 
to payment of subsoil users, that is brought in by them in the state budget; actu-
ality of replacement far of past origin of concept of taxes is on fiscal obligations 
for using the bowels of the earth; concept of money, fiscal, budgetary resources. 
Conclusions – instead of the operating system of taxes it is necessary to enter 
payments on the fiscal obligations of subsoil users for using the bowels of the 
earth for mining and using underground space, with bringing of these inputs in 
the Internal revenue code of Ukraine.

Keywords: bowels of the earth, fiscal resources, financial resources, budgetary 
resources, fiscal base, subsoil users, budget, fiscal obligations, payers.
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Фіскальні зобов’язання надрокористувачів 
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Предмет дослідження – чинні фінансові відносини надрокористувачів перед 
державою за видобування корисних копалин, експлуатацію підземного простору 
та система формування грошових коштів для бюджету за Податковим кодексом 
України. Метою написання статті є розробка за ресурсним підходом понятій-
ного апарату і механізму запровадження платежів за фіскальними зобов’язаннями 
надрокористувачів. Методологія проведення роботи – застосування абстрактно-
логічного, системно-структурного та порівняльного аналізу (для формування 
системи і механізму формування фіскальних зобов’язань надрокористувачів); 
аналізу (дослідження правової бази справляння плати за користування надрами); 
монографічного аналізу (при застосуванні ресурсного підходу); узагальнення 
(формування системи грошових зобов’язань перед державою); інтерпретація (за-
стосування переходу від фіскальних платежів до бюджетних ресурсів з позиції 
більш узагальненого поняття; фіскальних ресурсів). Результати роботи – об-
грунтовано: ресурсний підхід до формування доходів державного бюджету; 
систему грошових зобов’язань надрокористувачів перед державою; іменування 
чинної плати у різних формах за користування надрами для видобування ко-
рисних копалин за її сутністю надро-фіскальним доходом як платежу надроко-
ристувачів, що вноситься ними до державного бюджету; актуальність заміни 
далеко минулого походження поняття податків на фіскальні зобов’язання за 
користування надрами; поняття грошових, фіскальних, бюджетних ресурсів. 
Висновки – замість чинної системи податків необхідно запровадити платежі за 
фіскальними зобов’язаннями надрокористувачів за користування надрами для 
видобування корисних копалин і користування підземним простором, з внесен-
ням цих запроваджень до Податкового кодексу України.

Ключові слова: надра, фіскальні ресурси, фінансові ресурси, бюджетні ресурси, 
фіскальна база, надрокористувачі, бюджет, фіскальні зобов’язання, платники. 
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Фискальные обязательства недропользователей

Предмет исследования – действующие финансовые отношения недропользо-
вателей перед государством за добычу полезных ископаемых, эксплуатацию 
подземного пространства и система формирования денежных средств для бю-
джета за Налоговым кодексом Украины. Целью написания статьи является 
разработка за ресурсным подходом понятийного аппарата и механизма внесения 
платежей по фискальным обязательствам недропользвателей. Методология про-
ведения работы – применение абстрактно-логического, системно-структурного 
и сравнительного анализа (для формирования системы и механизма определения 
фискальных обязательств недропользвателей); анализа (исследование правой 
базы платы за пользование недрами); монографического анализа (при примене-
нии ресурсного подхода); обобщение (формирование системы денежных обяза-
тельств перед государством); интерпретация (применение перехода от фискальных 
платежей к бюджетным ресурсам с позиции более обобщенного понятия; 
фискальных ресурсов ). Результаты работы – обоснованно: ресурсный подход к 
формированию доходов государственного бюджета; систему денежных обяза-
тельств недропользователей перед государством; именование действующей платы 
в разных формах за пользование недрами для добычи полезных ископаемых за 
ее сущностью недро-фискальным доходом как платежа недропользователей, что 
вносится ими в государственный бюджет; актуальность замены далеко прошло-
го происхождения понятия налогов на фискальные обязательства за пользование 
недрами; понятие денежных, фискальных, бюджетных ресурсов. Выводы – вмес-
то действующей системы налогов необходимо ввести платежи по фискальным 
обязательствам недропользователей за использование недр для добычи полезных 
ископаемых и подземного пространства, с внесением этих нововведений в 
Налоговый кодекс Украины. 



31Fiscal obligations of the subsoil users

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
9
. 
—

 №
 1

9

Ключевые слова: недра, фискальные ресурсы, финансовые ресурсы, бюджетные 
ресурсы, фискальная база, недропользователи, бюджет, фискальные обяза
тельства, плательщики.

Analysis of scientific works research of domestic and foreign 
specialists in the geological industry and mining leads to the conclusion 
that even in the legislative base, unified requirements and rules for 
the use of the subsoil have not been formed yet. Therefore, each country 
applies, as a rule, its own terms and conditions of use of the subsoil 
and methods of payment determination for their exploitation.

In Ukraine there is a topical problem to develop theoretical provi-
sions of the fiscal relationship between the state and economic entities 
on the industrial use of the subsoil resources in the new economic 
conditions, since these theoretical provisions should take into account 
the peculiarities of the modern development of the country’s economy, 
its resource potential, financial condition of economic entities of the 
geological industry, needs of the state in cash, modernization of the 
system of their mobilization into the budget, and other factors influ-
encing the flow of money into the state treasury.

It should be noted separately that the geological study of the subsoil 
(GSS) has certain peculiarities of the needs for funds and their sourc-
es, since it is carried out with long-term costs for exploration research 
and exploration work. The relevant geological information is the prod-
uct of the GSS.

GSS combines six basic components: 
1) natural (minerals and their environment – the deposit, ground 

surface, etc.), that is, the object being studied; 
2) activity of the specialists (with or without certain tools); 
3) production processes (drilling, excavation, photos, etc.); 
4) research (scientific research); 
5) informational; 
6) value. 
Forecast estimates of volumes and values of future subsoil use, i.e, 

projected fiscal estimates, should be formed at the GSS stage. Such 
estimates serve as a criterion for determining the expediency of eco-
nomic development of the explored deposits, information for establish-
ing types of monetary obligations of the subsoil users to the state, 
related economic entities, local budgets and the amounts of advanced 
payments by the subsoil under their fiscal obligations. 

In the financial scientific literature there is no definition of the 
concept of the system of mobilization of funds in the budget, monetary 
obligations of the subsoil users to the state. The scientists and practi-
tioners operate concepts that are narrower in their sense, i.e. taxation 
system, tax systems, tax collection, etc. But these concepts have not 
received a single interpretation, therefore, further theoretical justifica-
tions are needed. 

The concept of fiscal resources has not found scientific justification, 
official definition and spreading yet. Although the concepts of fiscal 
policy, fiscal pressure and others are used in literature. But it does 
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not give scientific significance to the provisions on fiscal resources, 
their essence, etc. Therefore, justification of these concepts (fiscal 
resources, respectively, the system of mobilization of funds to the 
budget, monetary obligations to the state) is necessary.

In addition, we need to clarify the content of the concepts of mon-
etary and financial resources, budget resources and others, in relation 
to which, in our opinion, development of theoretical and methodologi-
cal provisions on the mobilization of fiscal resources from subsoil users 
is necessary. Within the framework of fiscal relations, the complex of 
definitions concerning the monetary obligations of subsoil users to the 
state and the system of mobilization of funds to the budget, distinction 
between the notions of fiscal resources and financial resources is not 
substantiated.

It should be noted separately that, as shown by the analysis of re-
cent researches and publications, specialized research papers highlight 
different views on the definition of the concepts of “finance” and “fi-
nancial resources”. Although due attention is paid to these definitions 
and, in general, to a wide range of issues relating to finance by Ukrai-
nian scientists, in particular by O.D. Vasylyk, A.S. Halchynskyi, 
M.M. Kabanets, O.L. Kashenko, K.V. Pavliuk, O.P. Cherniavskyi, 
V.K. Yushchenko [2; 4; 5] and others, by foreign scientists, in par-
ticular, by E. Nikbakht, A. Hropelli, B. M. Sabanti [6] and others. 
However, there is no single vision for the system of payments for 
nature use, in particular, for the subsoil use.

There is no professional applied definition of payments for the subsoil 
use in the works of scientists and practitioners of the geological indus-
try, in particular in the works by Andriievskyi I.D., Vitenko O. M., 
Kurylo M.M., Plotnikov O.V., Radovanov S.V., Rudko H.I. etc. [3; 7].

In our opinion, the system of monetary obligations to the state as 
a concept, includes the following groups:

1) the first group – the main definitions, which include: the defini-
tion of the actual set of payments to the budget, extrabudgetary funds 
(i.e. fiscal payments that are officially established and presented to the 
subsoil users in the form of monetary obligations); the purpose of in-
troducing the payments; principles of charging the payments; functions 
of the payment application; essence, types of privileges on monetary 
obligations, the procedure for their introduction, cancellation; the debt 
of the subsoil users and the mechanism of its repayment, etc.;

2) the second group – the normative and informative base of fiscal 
payments calculation: rates (norms) of payments, the procedure for 
their determination; indicators of the economic and fiscal base of pay-
ment calculations; methods of payments charging; tax returns, reports, 
calculations and other documents drawn by the subsoil users; the re-
porting procedure of the subsoil users, etc.; 

3) the third group – the subsoil users whose economic activity is 
calculated by certain indicators (geological enterprises, mining enter-
prises, mining enterprises, research institutes, etc.); 

4) to the fourth group – formation of fiscal resources – includes 
the mechanism of payments charging; the procedure for payments es-
tablishing, changing and canceling; the procedure for payment to the 
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corresponding budgets (the State Budget of Ukraine, local budgets, 
their distribution among the budgets of all levels), state trust funds, 
etc.; the procedure for transferring funds to the State Budget of 
Ukraine, local budgets, state trust funds; the procedure for adopting 
regulatory and legal acts on the introduction and execution of monetary 
obligations to the budget, etc.;

5) the fifth group is proposed to be called fiscal-subjective, because 
it includes regulations: the rights, responsibilities and liabilities for 
violating the legislation of fiscal authorities and accounting officials, 
that administer and control the performance by the subsoil users of 
monetary obligations to the state; rights, responsibilities, liabilities of 
the subsoil users; branch administrations on state control provision 
over the compliance by their subsoil users with the requirements of 
sectoral, inter-sectoral and fiscal legislation; rights, duties, responsi-
bilities of other subjects of the state control.

In assessing the current tax system, the types and structure of pay-
ments in the budget revenues, the totality of payments and the mech-
anism of their collection are important.

In our opinion, it is necessary to change the mechanism of making 
current taxes, in particular, the system of monetary obligations of the 
tax payers reinforcing their scientific validity, eliminating the value 
added tax, even due to its crime character.

As you know, each state has its own tax system, created its own 
tax payment system, regulates it, generates fiscal resources from it, 
etc. In Ukraine, the collection of taxes and duties and the mechanism 
for their collection are legalized in the form of the Tax Code of Ukraine. 
In our opinion, it is a collection of previously existing laws on taxation 
and it does not introduce fundamental innovations in its mechanisms.

The provisions of the Tax Code of Ukraine are too complex for 
practical use by economic entities. Its difficulty is and will be the 
factor for violations in fulfilling fiscal obligations, in particular, tax 
evasion, debts, lowering of actual indicators of fiscal resources in 
relation to those that should be mobilized to the state treasury under 
the law.

One of the features of fiscal resources is their concentration on the 
way from the subsoil user to the treasury accounts. After remittance 
of the funds, they become the budget resources.

We divide the fiscal resources into types: 
1) potential (indicators of which determine the amounts on which 

the subsoil users can fulfill their monetary obligations, that is, their 
fiscal capacity); 

2) perspective (determined by forecasts); 
3) real (amounts of funds paid by the subsoil users to the budget 

under their monetary obligations); 
4) reporting (reflected in the reports of the State Tax Service bod-

ies); 
5) retrospective. Budget resources are formed from fiscal resources. 
Consequently, the monetary obligations of the subsoil users to the 

state should be considered as one of the sources of fiscal resources, 
which are a part of the budget resources.
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Budget resources are the amount of fiscal resources of economic 
entities of various forms of ownership, including state enterprises, 
other funds received to the state or local budgets, reflected as report-
ing and that can be used as expenses if necessary. The foregoing makes 
it possible to distinguish the chain of the funds movement: the subsoil 
user – the fiscal authority (indirectly) – the bank of the subsoil user – 
the treasury bank – the state treasury. This chain should be considered 
as a way of forming a cash flow from the subsoil users to the state 
treasury. 

We distinguish the following features of fiscal resources: 
1) they are determined exclusively on the legislative basis; 
2) they are formed due to the fiscal and monetary obligations of 

the subsoil users to the state; 
3) they are made to the state treasury; 
4) they are credited to the state or local budgets. 
The peculiarities of the fiscal resources are the following: 
1) in relation to the financial resources, they have their own and 

different sources; 
2) they are necessarily made to the state treasury; 
3) they are distributed among the users under a limited legislative 

basis (the Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine”, the 
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine). 

According to the Tax Code of Ukraine the subsoil users must pay 
for the use of the subsoil for the extraction of minerals. This payment 
is made to the State Budget of Ukraine, that is, it is fiscal revenue 
for the budget. Therefore, on the basis of the source of the funds 
formation, that is, subsoil, and the purpose of the funds (budget rev-
enue), it is proposed to call it the subsoil-fiscal revenue. Although for 
the payer it is really a fee for the use of the subsoil for minerals 
extraction.

The Tax Code of Ukraine presupposes one more fee for the use of 
the subsoil for the purposes not related to the minerals extraction. This 
payment is also made to the state budget and is used for the econom-
ic use of the underground space (storage of natural gas, oil, creation 
of medical caves, etc.). Therefore, it is logical to call it the fiscal in-
come for the economic use of the subsoil.

Thus, instead of the current system of taxes, it is necessary to in-
troduce payments under the fiscal obligations of the subsoil users.
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A/B-ТЕСТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ

Предмет дослідження – сукупність підходів щодо A/B-тестування сайту в 
рамках реалізації цифрової маркетингової стратегії компанії в мережі Інтернет. 
Метою написання статті є дослідження основних підходів стосовно реалізації 
A/B-тестування як дієвого інструменту підвищення рівня конверсії веб-сайту 
компанії. Методологія проведення роботи – системно-структурного та порів-
няльного аналізів (для формування механізму ефективного функціонування 
веб-ресурсу компанії); монографічного (при вивченні методів A/B-тестування 
основних елементів сайту компанії); економічного аналізу (при здійсненні оцін-
ки конверсії внаслідок використання різноманітних елементів сайту). Резуль-
тати роботи – визначено особливості A/B-тестування в сучасних умовах як 
важливого інcтрументу цифрового маркетингу в процесі побудови ефективної 
комунікації між компанією та її цільовою аудиторією. Розглянуто основні еле-
менти веб-сайту, що тестуються з метою визначення оптимального варіанту 
позитивного сприйняття цільовою аудиторією.  Досліджено основні сервіси та 
мови програмування, які застосовуються для проведення спліт-тестування сай-
тів. Висновки – використання A/B-тестування в рамках реалізації цифрової 
маркетингової стратегії дозволить компанії посилити комунікацію з цільовою 
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аудиторією завдяки оптимізації сайту, що в кінцевому випадку позитивно впли-
не на зростання конверсії.

Ключові слова: A/Bтестування, Інтернет, цільова аудиторія, конверсія, сайт.
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A/B-тестирование как эффективный инструмент цифрового  
маркетинга

Предмет исследования – совокупность подходов к A/B-тестированию сайта 
в рамках реализации цифровой маркетинговой стратегии компании в сети Ин-
тернет. Целью написания статьи является исследование основных подходов к 
реализации A/B-тестирования как действенного инструмента повышения уровня 
конверсии веб-сайта компании. Методология проведения работы – системно-
структурного и сравнительного анализов (для формирования механизма 
эффективного функционирования веб-ресурса компании), монографического (при 
изучении методов A/B-тестирования основных элементов сайта компании), 
экономического анализа (при оценке конверсии в результате использования 
различных элементов сайта). Результаты работы – определены особенности A/B-
тестирования в современных условиях как важного инcтрумента цифрового 
маркетинга в процессе построения эффективной коммуникации между компа-
нией и ее целевой аудиторией. Рассмотрены основные элементы веб-сайта, 
которые тестируются с целью определения оптимального варианта позитивного 
восприятия целевой аудиторией. Исследованы основные сервисы и языки про-
граммирования, которые применяются для проведения сплит-тестирования 
сайтов. Выводы – использование A/B-тестирования в рамках реализации циф-
ровой маркетинговой стратегии позволит компании усилить коммуникацию с 
целевой аудиторией благодаря оптимизации сайта, что в конечном итоге поло-
жительно повлияет на рост конверсии.

Ключевые слова: A/Bтестирование, Интернет, целевая аудитория, конверсия, 
сайт.
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A/B-testing as an efficient tools for digital marketing

The subject of the research is a set of approaches to A/B split testing of the 
site in the framework of the company’s digital marketing strategy implementation 
in the Internet. The purpose of writing this article is to study the main approach-
es to implementing A/B split testing as an effective tool for improving the conver-
sion of a company website. Methodology. The research methodology is to use a 
system-structural and comparative analysis (for the formation of the company’s 
web resource effective functioning mechanism); monographic (when studying the 
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methods of A/B split testing of the of the company site main elements); economic 
analysis (when implementing a conversion estimate as a result of using a variety 
of site elements). The scientific novelty consists the features of A/B split testing 
in modern conditions as an important digital marketing component in the process 
of constructing effective communication between the company and its target audi-
ence. The main elements of a web site tested to determine the optimal option for 
a positive perception of the target audience are considered. The main services and 
programming languages used for conducting split-testing of sites are investigated. 
Conclusions. The use of A/B split testing as part of the digital marketing strat-
egy implementation will allow the company to enhance communication with the 
target audience through site optimization, which ultimately has a positive effect 
on conversion growth.

Keywords: A/B split testing, Internet, target audience, conversion, website.

Постановка проблеми. В сучасних умовах спостерігається актив-
ний розвиток інноваційно-інформаційних технологій, що впливають 
на формування відповідних продуктів на ринках та зростання за-
цікавленості у споживачів. Значна частка населення використовує 
сучасні гаджети у поєднанні з мережею Інтернет, що сприяє діджи-
талізації взаємовідносин між цільовою аудиторією та компаніями. 
Для посилення комунікацій з потенційними клієнтами компанії 
повинні трансформувати власні маркетингові стратегії до існуючих 
реалій. В процесі взаємодії з потенційними клієнтами в Інтернеті 
компанії можуть використовувати сайти, сторінки-візитки, соціаль-
ні мережі, блоги, форуми тощо. Кожен з представлених інструментів 
має переваги та недоліки, а ефективність їх використання залежить 
від особливостей цільової аудиторії. Проте, у багатьох випадках 
компанії доцільно використовувати в рамках реалізації комплексної 
маркетингової стратегії веб-сайт.

В сучасних умовах сайт з високим рівнем конверсії характеризу-
ється певним фірмовим стилем, якісним тематичним контентом, 
зручністю для використання, швидкістю завантаження та іншими 
характеристиками. Веб-ресур сприймається цільовою аудиторією як 
імідж компанії, на основі якого формується ставлення до підпри-
ємства та бажання у майбутньому використовувати відповідні про-
дукти. Слід відзначити постійну зміну смаків споживачів по відно-
шенню до оформлення та функціоналу веб-сайтів у зв’язку з актив-
ним впровадженням інноваціних технологій,  трансформацією 
дизайну та появою різноматіних соціальних, економічних, психоло-
гічних трендів. В умовах безперервних змін перед компанією постає 
завдання приведення на постійній основі у відповідність з існуючи-
ми реаліми дизайну, функціоналу та контентного наповнення влас-
ного веб-ресурсу [1, 2].

Представлене завдання передбачає вирішення цілої низки про-
блем, які першочергово орієнтовані на комплексне задоволення 
потенційних клієнтів. У більшості випадків неможливо одразу вга-
дати усі вподобання цільової аудиторії, тому існує потреба у комп-
лексному оцінюванні сприйняття сайту та його окремих елементів 
відвідувачами. В даному випадку одним з ефективних інструментів 
тестування сприяняття відвідувачами веб-ресурсу компанії та його 
окремих елементів може виступати A/B-тестування. В процесі тес-
тування обираються варіанти, які найбільш позитивно сприйма-
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ються цільовою аудиторією та призводять до зростання рівня кон-
версії.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню питань 
використання A/B-тестування в рамках реалізації маркетингових 
стратегій присвячено праці таких іноземних вчених як К. Говард, 
Р. Кінг, П. Кумен, К. МакФарланд, Р. Пейдж, Д. Сірокер, Е. Чер-
чілль та ін. У наукових працях вітчизняних вчених також пред-
ставлені певні аспекти запровадження компаніями даної технології 
в процесі вдосконалення комунікацій з цільовою аудиторією.

Поряд з цим, важливого значення набуває вирішення питань 
щодо відслідковування сучасних трендів у сфері дизайну, що сприй-
мається різноманітними групами споживачів; дослідження вдалого 
досвіду конкурентів, які змогли завдяки певному оформленню 
власних сайтів та розміщенню тематичного контенту значно збіль-
шити рівень конверсії. Для досягнення поставлених цілей доцільно 
комплексно опрацювати питання щодо залучення відповідних фа-
хівців (копірайтерів, маркетологів, веб-дизайнерів, програмістів 
та ін) [3].

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення основних 
підходів стосовно реалізації A/B-тестування як дієвого інструменту 
підвищення рівня конверсії веб-сайту компанії. Поряд з цим, важ-
ливо приділити увагу вивченню основних програмних продуктів, які 
дозволяють реалізовувати зазначений підхід та отримувати оптималь-
ний результат для різноманітних веб-ресурсів.

Виклад основного матеріалу. Міжнародне економічне середовище 
та національні ринки характеризуються значним рівнем конкуренції 
між суб’єктами підприємницької діяльності. Для отримання конку-
рентних переваг компанії розробляють маркетингові стратегії, що 
орієнтовані на оптимізацію функціонування їх ключових процесів. 
Активне запровадження інноваційних технологій приводить до ді-
джиталізації маркетингу та побудови відповідних цифрових взаємо-
відносин з цільовою аудиторією. В даних умовах важливого значен-
ня набуває мережа Інтернет, яка виступає у якості середовища для 
контактування компаній та споживачів.

Ефективна маркетингова стратегія компанії у цифровому середо-
вищі будується виходячи з принципу її постійного оновлення та 
адаптації до потреб ринку, смаків споживачів та інших важливих 
факторів [4]. У даному випадку веб-ресурси компанії відіграють іс-
тотну роль, оскільки виступають у якості потужного інструменту 
залучення цільової аудиторії та формування її ставлення до певної 
продукції. Враховуючи важливість даного інструменту, компанії по-
трібно оптимізувати власний веб-ресур, зробивши його максимально 
зручним для відвідувачів, розмістивши цікавий тематичний контент 
для інформаційного супроводу власних продуктів (опис та візуаліза-
ція продукції), додавши фільтрів для пошуку продукції за певним 
переліком технічних характеристик та ціною тощо. Набір налашту-
вань, які дають можливість максимізувати привабливість сайту 
компанії для цільової аудиторії, залежить від особливостей продук-
ції та соціально-демографічних і психологічних характеристик по-
тенційних клієнтів.
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Одним з найефективніших інструментів удосконалення веб-
ресурсів компанії є A/B-тестування (спліт-тестування), тому що даний 
підхід дозволяє проводити статистичне оцінювання вподобань цільо-
вої аудиторії та реалізовувати заходи щодо оптимізації значень клю-
чових показників ефективності (КРІ) сайту. Система основних по-
казників може відрізнятись для веб-ресурсів з різноманітними про-
дуктами, проте до базових відносяться наступні індикатори: рівень 
конверсії, час перебування користувачів на сторінці, середня сума 
замовлення, показник відмов. Аналіз досвіду передових компаній, 
які активно використовують інструменти цифрового маркетингу у 
сучасних умовах, свідчить, що збір комплексних даних дозволяє не 
тільки оцінити ефективності веб-сторінок, але й розробити та впро-
вадити ефективні управлінські рішення щодо підвищення рівня за-
лучення цільової аудиторії [5].

Процес реалізації A/B-тестування передбачає проведення порів-
няльного аналізу кількісних показників роботи двох варіантів сайту 
компанії. Даний підхід є дуже ефективним, оскільки дає можливість 
проводити оцінювання рівня сприйняття цільовою аудиторією не 
лише веб-ресурсу у цілому в різних модифікаціях, але й окремих 
елементів. Під час тестування проводиться дослідження рівня сприй-
няття відвідувачами окремих кольорових гам елементів, дизайнер-
ського оформлення, текстового наповнення, розміщення графічних 
об’єктів та ін. На першому етапі проводиться вибір метрик, що бу-
дуть використані в процесі реалізації тестування, та обгрунтовуєть-
ся доцільність їх застосування.  В процесі проведення A/B-тестування 
відвідувачам буде продемонстровано поточний варіант веб-ресурсу та 
сайт з оновленим елементом. Алгоритм тестування передбачає де-
монстрацію кожного з варіантів сайту цільвовій аудиторії з ймовір-
ністю 50%. На наступному етапі кожен з варіантів веб-ресурсу оці-
нюється за системою показників. Підхід з кращою результативністю 
залишають, а варіант з нижчою ефективністю відхиляють. Врахову-
ючи орієнтацію на максимізацію ефективності в конкретних про-
сторово-часових умовах, A/B-тестування проводиться постійно. Тоб-
то, визначений кращий варіант сайту намагаються вдосконалити 
шляхом зміни окремих елементів сайту та порівняння з існуючими 
зразками. 

Потенційні користувачі не тільки орієнтуються на характеристи-
ки продуктів та їх ціну, але й у певній мірі звертають увагу на веб-
ресурси компаній, що у кінцевому випадку відображається на їх 
лояльності до брендів. 

У більшості випадків проводиться тестування наступних елемен-
тів веб-сторінок:

1. Текстове наповнення, місце розташування на сторінці та дизайн 
конверсійних кнопок.

2. Тема і опис продукту.
3. Розміри, зовнішній вигляд і розташування конверсійних форм.
4. Макет і дизайн сторінки.
5. Ціни на продукти й інші елементи бізнес-пропозиції.
6. Зображення товарів та інші ілюстрації.
7. Кількість тексту на сторінці [6, 7].
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Активне використання A/B-тестування сприяло появі значної 
кількості спеціалізованих інструментів, серед яких можливо виді-
лити: VMO, Optimizely, Omniconvert, Crazy Egg, AB Tasty, 
Freshmarketer, Convert та ін. Більшість спеціалізованих сервісів 
характеризуються інтуітивно зрозумілим меню та простотою прове-
дення тестування веб-ресурсів, оскільки від уповноважених осіб 
компаній не потребується знання мов програмування. Користувачі 
мають можливість ознайомитись з результатами тестування у спеці-
алізованих інформаційних панелях звітів. Для проведення A/B-
тестування можливо застосовувати не лише спеціалізовані сервіси, 
але й такі мови програмування як Python, R, C# та ін. Спліт-
тестування є ефективним інструментом для підвищення рівня кон-
версії шляхом орієнтації на вподобання цільової аудиторії, проте 
вимагає пропрацьованої стратегії його використання та залучення 
відповідних фахівців з високим рівнем кваліфікації [8].

Отже, A/B-тестування є ефективним інструментом для оптимізації 
функціонування веб-ресурсів компаній та широко використовується в 
рамках реалізації комплексних стратегій цифрового маркетингу. Вра-
ховуючи дієвість спліт-тестування, значна кількість компаній засто-
совує представлений інструмент для посилення конкурентних позицій.

Висновки

1. Визначено важливість використання A/B-тестування веб-сайту 
в сучасних умовах як важливого інструменту цифрового маркетингу 
в процесі побудови ефективної комунікації між компанією та її ці-
льовою аудиторією.

2. Доведено необхідність формування системи показників ефек-
тивності функціонування веб-ресурсу, які застосовуються в провесі 
проведення спліт-тестування.

3. Розкрито порядок реалізації A/B-тестування веб-сайту та вста-
новлено необхідність використання зазначеного інструменту на по-
стійній основі, що пояснюється стабільним запровадженням іннова-
цій та відповідною трансформацією смаків цільової аудиторії від-
носно дизайну та контенту.

4. Розглянуто основні елементи сайту, які необхідно тестувати 
для оптимізації сприйняття ресурсу відвідувачами.

5. Досліджено основні сервіси та мови програмування для про-
ведення A/B-тестування.
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Предмет дослідження – сукупність організаційно-економічних відносин, що 
виникають у процесі формування та удосконалення грошово-кредитної політики 
в системі зміцнення фінансової безпеки України. Мета статті полягає в аналізі 
основних проблем, протиріч, що виникають у процесі реалізації комплексу за-
ходів щодо визначення пріоритетних напрямів формування та удосконалення 
грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України. 
Методологія дослідження полягає у використанні сукупності методів: діалек-
тичного, аналітичного, порівняльного. Зазначений методологічний підхід до-
зволив проаналізувати теоретико-методологічні та практичні аспекти грошово-
кредитної політики, які відображені у роботах вітчизняних та зарубіжних 
вчених та визначити їх зв’язок і вплив на систему фінансової безпеки України. 
Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному висвітленні 
узагальнених підходів до визначення пріоритетів удосконалення грошово-кре-
дитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України. Зроблені на-
укові висновки щодо характеру, особливостей стану реалізації грошово-кредит-
ної політики та обґрунтування необхідності і доцільності подальшого вивчення 
її впливу на зміцнення фінансової безпеки України. Висновки. У статті висвіт-
лені питання необхідності наукового осмислення і практичного розв’язання 
проблем, пов’язаних з удосконаленням грошово-кредитної політики, визначення 
їх пріоритетів у системі зміцнення фінансової безпеки України. Враховуючи, 
що важливим науковим і практичним завданням нині залишається визначення 
переліку національних економічних інтересів, забезпечення реалізації яких 
прямо залежить від стану безпеки різних складових фінансової системи Украї-
ни, удосконаленню грошово-кредитної політики слід приділяти особливу увагу.

Ключові слова: фінансова безпека, грошовокредитна політика, механізми, 
функціональні завдання, стратегії, інструменти, захист національних інте
ресів.
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Приоритеты усовершенствования денежно-кредитной политики 
в системе укрепления финансовой безопасности Украины 

Предмет исследования – совокупность организационно-экономических отно-
шений, которые возникают в процессе формирования и усовершенствования 
денежно-кредитной политики в системе укрепления финансовой безопасности 
Украины. Цель статьи заключается в анализе основных проблем, противоречий, 
которые возникают в процессе реализации комплекса мероприятий относитель-
но определения приоритетных направлений формирования и усовершенствования 
денежно-кредитной политики в системе укрепления финансовой безопасности 
Украины. Методология исследования заключается в использовании совокупнос-
ти методов: диалектического, аналитического, сравнительного. Указанный ме-
тодологический подход позволил проанализировать теоретико-методологеские и 
практические аспекты денежно-кредитной политики, которые отображены в 
работах отечественных и зарубежных ученых и определить их связь и влияние 
на систему финансовой безопасности Украины. Научная новизна полученных 
результатов заключается в комплексном освещении обобщенных подходов к 
определению приоритетов усовершенствования денежно-кредитной политики в 
системе укрепления финансовой безопасности Украины. Сделаны научные выводы 
относительно характера, особенностей состояния реализации денежно-кредитной 
политики и обоснована необходимость и целесообразность дальнейшего изучения 
ее влияния на укрепление финансовой безопасности Украины. Выводы. В статье 
освещены вопросы необходимости научного осмысления и практического реше-
ния проблем, связанных с усовершенствованием денежно-кредитной политики, 
определения их приоритетов в системе укрепления финансовой безопасности 
Украины. Учитывая, что важным научным и практическим заданием сейчас 
остается определение перечня национальных экономических интересов, обеспе-
чение реализации которых прямо зависит от состояния безопасности разных 
составляющих финансовой системы Украины, усовершенствованию денежно-
кредитной политики следует уделять особое внимание.

Ключевые слова: финансовая безопасность, денежнокредитная политика, 
механизмы, функциональные задания, стратегии, инструменты, защита 
национальных интересов.

Tkachenko Irina,
candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of 
department of finances and account of the Dneprovsk state technical 
university.

Priorities of improvement of monetary policy are in the system of 
strengthening of financial safety of Ukraine

The article of research is totality of organizationally-economic relations that 
arise up in the process of forming and improvement of monetary policy in the 
system of strengthening of financial safety of Ukraine.The aim of the article 
consists in the analysis of basic problems, contradictions that arise up in the process 
of realization of complex of events in relation to determination of priority directions 
of forming and improvement of monetary policy in the system of strengthening of 
financial safety of Ukraine. Research methodology consists in the use of totality 
of methods : dialectical, analytical, comparative. The indicated methodological 
approach allowed to analyse теоретико-методологеские and practical aspects of 
monetary policy, that is represented in works of home and foreign scientists and 
to define their connection and influence on the system of financial safety of 
Ukraine.Research methodology consists in the use of totality of methods : dialectical, 
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analytical, comparative. The indicated methodological approach allowed to analyse 
теоретико-методологеские and practical aspects of monetary policy, that is 
represented in works of home and foreign scientists and to define their connection 
and influence on the system of financial safety of Ukraine.The scientific novelty 
of the got results consists in complex illumination of the generalized going near 
determination of priorities of improvement of monetary policy in the system of 
strengthening of financial safety of Ukraine. Scientific conclusions are done in 
relation to character, features of the state of realization of monetary policy and 
a necessity and expediency of further study of her influence are reasonable on 
strengthening of financial safety of Ukraine.Conclusions. In the article the lighted 
up questions of necessity of scientific comprehension and practical decision of 
problems related to the improvement of monetary policy, determinations of their 
priorities in the system of strengthening of financial safety of Ukraine. Taking 
into account that an important scientific and practical task is now remained by 
determination of list of national economic interests, providing of realization of 
that straight depends on the state of safety of different constituents of the financial 
system of Ukraine, the improvement of monetary policy is necessary to spare the 
special attention.

Keywords: financial safety, monetary policy, mechanisms, functional tasks, 
strategies, instruments, defence of national interests.

Актуальність теми дослідження. До недавнього часу такі поняття 
як «економічна безпека» та «фінансова безпека» практично не ви-
користовувалися в економічній науці, а тим паче не привертали 
уваги вітчизняних науковців і практиків. Дослідження, що прово-
дилися, характеризувалися безсистемністю, вибірковим і незваженим 
підходом до розкриття окремих аспектів даної проблематики.

Забезпечення економічної безпеки національної економіки є необ-
хідною умовою реалізації приватних і державних економічних інте-
ресів, запорукою еволюції економічної системи та вдалого позиціону-
вання держави на глобальній економічній арені. Україна нині пере-
буває у стані, коли вплив економічних і фінансових загроз на стан 
економічних процесів набув свого апогею через політичну кризу, 
воєнні дії на Сході країни та соціальну неврівноваженість у суспіль-
стві. З огляду на це, набувають актуальності спроби науковців за-
пропонувати заходи посилення рівня фінансової захищеності і на-
селення, і бізнес-структур, і держави загалом від дестабілізуючих 
факторів економічної природи походження. 

Фінансова система є центром сучасної економіки, і саме в її ме-
жах у вітчизняних реаліях формуються ризики сталого розвитку 
України в найближчій перспективі. Таким чином, економічну без-
пеку національної економіки значною мірою визначають рівень еко-
номічної безпеки держави та окремі функціональні складові її сис-
теми, однією з яких є фінансова безпека [1]. Першочергове значення 
при створенні та забезпеченні системи економічної безпеки, як 
складової цілісної системи національної безпеки держави, має ви-
значення національних економічних інтересів. Адже саме від цього 
залежить вироблення ефективних засобів їх реалізації і захисту, а 
розробка концепції і стратегії забезпечення економічної безпеки за-
вжди спирається на довгострокові національні економічні інтереси.

Без забезпечення фінансової безпеки практично неможливо ви-
рішити жодне із завдань, що стоять перед державою. Нехтування 
станом фінансової безпеки може призвести до катастрофічних на-
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слідків: занепаду галузей, банкрутства підприємств і, зрештою, під-
риву системи життєзабезпечення держави з наступною втратою її 
суверенітету.

Фінансову безпеку будь-якої держави визначають такі фактори:
– рівень фінансової незалежності (при цьому велике значення має 

розмір зовнішньої фінансової допомоги з боку міжнародних фінан-
сових інституцій, економічних угруповань, урядів окремих країн, 
обсяг іноземних інвестицій у національну економіку);

– характер фінансово-кредитної політики (як внутрішньої, так і 
зовнішньої), яку проводить держава;

– політичний клімат у країні;
– рівень законодавчого забезпечення функціонування фінансової 

сфери.
Фінансова безпека є надзвичайно складною багаторівневою сис-

темою, яку утворюють ряд підсистем, кожна з котрих має власну 
структуру і логіку розвитку. Фінансова безпека держави включає 
такі складові: бюджетну, податкову, боргову, фінансову безпеку 
банківської системи, валютну, грошово-кредитну безпеку, інвести-
ційну безпеку, фінансову безпеку страхового та фондового ринку.

Грошово-кредитна безпека – це такий стан грошово-кредитної 
системи, який характеризується стабільністю грошової одиниці, до-
ступністю кредитних ресурсів і таким рівнем інфляції, що забезпечує 
економічне зростання та підвищення реальних доходів населення. 
При цьому величина позичкового процента має бути достатньою для 
насичення трансакційного попиту на гроші й переходу до політики 
«довгих грошей», а розмір грошової маси повинен бути достатнім 
для обслуговування нею господарських оборотів.

Формування стратегії забезпечення фінансової безпеки в межах 
гарантування економічної безпеки національної економіки має здій-
снюватися з дотриманням поетапності та ітерації дій. Важливим 
науковим і практичним завданням нині залишається визначення 
переліку національних економічних інтересів, забезпечення реалі-
зації яких прямо залежить від стану безпеки різних складових 
фінансової системи України. Так, у грошово-кредитній сфері до 
числа фінансових інтересів держави можна віднести забезпечення 
вільного готівкового та безготівкового грошового обігу, підвищення 
рівня доступності кредитних ресурсів для фізичних і юридичних 
осіб, забезпечення ефективної емісійної діяльності, формування до-
статніх обсягів резервів національної валюти для стабілізації стану 
економіки [1].

Аналіз досліджень і публікацій з теми свідчить, що запорукою 
забезпечення економічного зростання в країні виступає ефективна 
реалізація грошово-кредитної політики, значущість якої в системі 
державного регулювання економіки в сучасних умовах суттєво під-
вищується. Стабільність національної грошової одиниці, керованість 
інфляції, зниження відсоткових ставок, належне виконання функцій 
банківською системою та підтримання фінансової стабільності до-
зволять сформувати підґрунтя економічного зростання, оскільки 
сприятимуть активізації фінансово-господарської діяльності в реаль-
ному секторі та відновленню довіри до фінансового сектору. 
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Отже, виникає об’єктивна потреба у формуванні та розвитку ці-
лісного уявлення про механізм впливу грошово-кредитної політики 
на економічне зростання країни. Фундаментальні засади досліджен-
ня економічного зростання сформовано у наукових працях зарубіж-
них дослідників, серед яких: Стенлі Л. Брю (Stanley L. Brue), Е. До-
мар (Evsey Domar), П. Дуглас (Paul Douglas), Н. Калдор (Nicholas 
Kaldor), Дж. М. Кейнс (John M. Keynes), Ч. Кобб (Charles Cobb), 
С. Кузнець (Simon Kuznets), Кемпбелл Р. Макконел (Campbell 
R. McConnell), В. Нордгауз (William Nordhaus), П. Самуельсон (Paul 
Samuelson), Р. Солоу (Robert Solow), Я. Тінберген (Jan Tinbergen), 
Р. Харрод (Roy Harrod), Дж. Р. Хікс (John R. Hicks) та інші. 

Вагомий внесок у розвиток методологічних засад економічного 
зростання здійснили вітчизняні науковці: В. В. Яременко, Б. І. Ка-
баці, С. Д. Дзюблик, І. Б. Висоцька, Г. І. Башнянін, Л. В. Кривенко, 
П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв, В. Г. Чепінога, О. В. Безугла та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Осно-
вні теоретико-методологічні та практичні аспекти грошово-кредитної 
політики відображені у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, 
серед яких: Б. П. Адамик, В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик, 
О. І. Барановський, Т. А. Васильєва, Р. А. Герасименко, Е. Дж. До-
лан (Edwin G. Dolan), К. М. Д’яконов, І. І. Д’яконова, Т. В. Запа-
ранюк, Ф. О. Журавка, 4 Р. Дж. Кемпбелл (Rosemary G. Campbell), 
К. Д. Кемпбелл (Colin D. Campbell), В. В. Козюк, О. М. Колодізєв, 
В. О. Лепушинський, О. В. Луняков, І. О. Лютий, М. І. Макаренко, 
І. Р. Михасюк, Фредерік С. Мишкін (Frederic S. Mishkin), А. М. Мо-
роз, О. П. Орлюк, М. Ф. Пуховкіна, В. В. РудькоСиліванов, М. І. Сав-
лук, Т. Г. Савченко, І. В. Сало, А. В. Сомик, С. М. Фролов та інші. 

Високо оцінюючи існуючі наукові здобутки, слід наголосити, що 
подальшого розвитку потребують питання, пов’язані із уточненням 
теоретичних засад грошово-кредитної політики в контексті її впливу 
на динаміку економічної системи країни та розробленням практичних 
рекомендацій щодо сприяння грошово-кредитної політики економіч-
ному зростанню в країні [2].

Метою дослідження є аналіз основних проблем, протиріч, що ви-
никають у процесі реалізації комплексу заходів щодо визначення 
пріоритетних напрямів формування та удосконалення грошово-кре-
дитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. У широкому розумінні 
стійким може вважатися економічне зростання, яке характеризуєть-
ся темповими показниками, не меншими, ніж у попередні періоди. 
В контексті реалізації грошово-кредитної політики особливого зна-
чення набуває не просто ідентифікація масштабів економічного зрос-
тання, а й визначення його якості – джерел і факторів зростання. 
З огляду на це, потребують дослідження науково-методичні підходи 
щодо сутності поняття якісного економічного зростання. Слід зазна-
чити, що проблематика ідентифікації якості економічного зростання 
є вкрай складною, системною та багатоаспектною, саме через це 
процес теоретичного розуміння та методологічного визначення сут-
ності якісного економічного зростання не завершено. 
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Грошово-кредитна політика – це складова економічної політики, 
яка здійснюється центральним банком і являє собою комплекс ме-
тодів та інструментів щодо впливу на фінансову глибину економіки 
з метою забезпечення стійкості та якості економічного зростання.
Розуміння впливу грошово-кредитної політики на економічне зрос-
тання вимагає дослідження особливостей кожного з її методів та 
інструментів. Економічне зростання можливе за умови підтримання 
оптимального рівня фінансової глибини економіки, а відповідно й 
обсягу грошової маси – відповідності пропозиції грошей платоспро-
можному попиту, тобто пропозиція грошей обслуговує процес ви-
робництва і реалізації ВВП, а також його зростання.

У Законі України «Про Національний банк України» у ст. 25 
грошово-кредитна політика ототожнюється із регулюванням обсягу 
грошової маси, яке здійснюється через: визначення та регулювання 
норм обов’язкових резервів для комерційних банків; процентну по-
літику; рефінансування комерційних банків; управління золотова-
лютними резервами; операції з цінними паперами (крім цінних па-
перів, що підтверджують корпоративні права), у тому числі з каз-
начейськими зобов’язаннями, на відкритому ринку; регулювання 
імпорту та експорту капіталу; запровадження на строк до шести 
місяців вимоги щодо обов’язкового продажу частини надходжень в 
іноземній валюті; зміну строків розрахунків за операціями з екс-
порту та імпорту товарів; емісію власних боргових зобов’язань та 
операції з ними [3].

Вважаємо, що цей перелік визначає методи грошово-кредитної 
політики: політика обов’язкових резервів, процентна політика, по-
літика рефінансування, політика управління золотовалютними ре-
зервами, політика операцій на відкритому ринку, політика управ-
ління валютним курсом, управління експортом та імпортом капіталу, 
операції з власними борговими зобов’язаннями. Цей підхід відбиває 
функціональний підхід до систематизації методів грошово-кредитної 
політики, оскільки насправді зазначені вище методи є напрямами 
реалізації грошово-кредитної політики. Окрім того, система методів 
грошово-кредитної політики може бути сформована відповідно до 
управлінсько-організаційного підходу, базуючись на фінансово-управ-
лінських функціях: планування, прогнозування, координація, облік, 
аналіз і контроль. У рамках як одного, так і іншого підходу щодо 
формування методів грошово-кредитної політики, їх застосування 
передбачає оперування інструментами грошово-кредитної політики. 

Інструменти грошово-кредитної політики вказують на особливос-
ті грошового обігу та кредитних відносин і є тісно пов’язаними між 
собою. Кожен інструмент виконує певне економічне навантаження 
та має об’єктивні межі застосування. Крім того, розширення дії од-
них інструментів грошово-кредитної політики за рахунок обмеження 
дії інших може негативно вплинути на економічне зростання країни 
в цілому. Також слід виділяти інструменти грошово-кредитної по-
літики в межах її методів відповідно до функціонального підходу. В 
той же час приведення в дію систематизованих таким чином інстру-
ментів грошово-кредитної політики повинно відбуватися і за допо-
могою методів грошово-кредитної політики в межах управлінсько-
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організаційного підходу – тобто перш ніж приводити в дію інструмент 
чи змінювати його дію, слід здійснити планування бажаного резуль-
тату і прогнозування можливих наслідків, координація повинна 
здійснюватися практично паралельно з обліком, аналізом і контро-
лем, що дозволить за необхідності відкоригувати дію грошово-кре-
дитного інструмента [2].

Реалізація грошово-кредитної політики Національним банком 
України визначає наступні інструменти грошово-кредитної політики: 
нормативи резервування; база резервування; облікова ставка; ставка 
за кредитами, наданими шляхом тендера; ставка за кредитами овер-
найт; ставка за операціями репо; лінії рефінансування банків; рефі-
нансування шляхом тендера; офіційні резервні активи (іноземні 
валюти, позиція в МВФ, СПЗ, монетарні метали); офіційний валют-
ний курс; купівля-продаж валюти на міжбанківському валютному 
ринку; обмеження валютного ринку; купівля-продаж казначейських 
зобов’язань НБУ; купівля-продаж інших цінних паперів (крім цінних 
паперів, що підтверджують корпоративні права); операції репо; умо-
ви розміщення та погашення депозитних сертифікатів (процент, 
максимальна або мінімальна сума заявки від банку, сума вкладу, 
строк, додаткові обмеження щодо потенційних власників тощо); ре-
єстрація кредитних договорів між резидентами і нерезидентами; 
встановлення вимог щодо розрахунків за експортними та імпортни-
ми операціями. 

Дія методів та інструментів грошово-кредитної політики на 
об’єкт здійснюється через канали, склад яких традиційно визна-
чається наступним чином: грошовий, кредитний, процентний, ва-
лютний, цін активів та очікувань. Як уже зазначалося, об’єктом 
впливу грошово-кредитної політики є фінансова глибина економіки. 
В межах вирішення наукового завдання щодо обґрунтування впли-
ву грошово-кредитної політики на економічне зростання, фінансова 
глибина економіки як об’єкт впливу грошово-кредитної політики 
може бути деталізована і охарактеризована з позиції ключових 
факторів, на які може впливати центральний банк, – обсяг грошо-
вої маси, структура грошової маси, швидкість обігу грошей та 
вартість грошей.

Вважаємо, що в Україні фінансову глибину економіки переду-
сім доцільно вимірювати за допомогою рівня монетизації та вели-
чини активів фінансових посередників відносно ВВП країни. Не 
дивлячись на різноманіття науково-методичних підходів щодо 
оцінювання фінансової глибини економіки, ключовим показником, 
що її вимірює, є рівень монетизації економіки країни. Таким чи-
ном, вплив грошово-кредитної політики на економічне зростання 
нами було структуровано за основними складовими – об’єкт, ме-
тоди, інструменти, об’єкт та мета. Суб’єктом впливу грошово-кре-
дитної політики на економічне зростання виступає центральний 
банк країни. 

Методи грошово-кредитної політики слід розглядати з позиції 
функціонального та управлінсько-організаційного підходів. На осно-
ві дослідження практики застосування методів грошово-кредитної 
політики, Національним банком України у роботі сформовано комп-
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лекс інструментів грошово-кредитної політики. Об’єктом грошово-
кредитної політики є фінансова глибина економіки, з огляду на це, 
методи та інструменти грошово-кредитної політики в контексті за-
безпечення економічного зростання повинні використовуватися з 
урахуванням їх майбутнього впливу на фінансову глибину економі-
ки країни.

На сьогоднішній день у Національному банку України відбува-
ється перехід від таргетування валютного курсу до режиму тарге-
тування інфляції. Проте, враховуючи високий рівень експортної та 
імпортної залежності України та з огляду на важливість забезпе-
чення стабільності валютного ринку, слід удосконалити науково-
методичні підходи щодо оцінювання стану валютного ринку. З цією 
метою запропоновано до використання науково-методичний інстру-
ментарій Ірвіна, який дозволяє виявляти аномальні значення у 
часовому ряді. Постійний моніторинг валютного ринку та правиль-
на аналітична інтерпретація результатів обчислень за цим методом 
дозволяє виявити кризові та передкризові явища на валютному 
ринку [2].

З метою удосконалення інформаційного забезпечення реалізації 
грошово-кредитної політики та ефективності її реалізації запропо-
новано визначати рівень безготівкової монетизації економіки, який 
ґрунтується на структурі грошової маси та її коригуванні на дина-
міку інфляційних процесів за формулою:

− + − + −
= × ×1 0 2 1 3 2( ) ( ) ( ) 1

100%
3

M M M M M M
RM

ICP

Де ICP – індекс споживчих цін.
Чисельник цієї формули охоплює усі депозити усіх інституційних 

секторів – переказні депозити в національній валюті, переказні де-
позити в 96 іноземній валюті й інші депозити, а також цінні папери, 
окрім акцій. Знаменник же являє собою загальну величину грошової 
маси М3, скориговану на рівень інфляції на споживчому ринку.

Запропонований показник відображає насиченість економіки лік-
відними активами у безготівковій формі та може бути використаний 
центральним банком для визначення операційної спроможності щодо 
застосування методів та інструментів грошово-кредитної політики. З 
іншого боку, рівень безготівкової монетизації економіки відображає 
рівень фінансової довіри до банківської системи. Категорія «довіра» 
не є виключно фінансово-економічною, проте в науці неодноразово 
здійснювалися спроби кількісно оцінити рівень довіри до банківської 
системи. Критичний аналіз науково-методичних підходів щодо об-
числення рівня довіри до банківської системи засвідчив, що пере-
важна більшість науково-методичних підходів зорієнтована на мікро-
економічний рівень і дозволяє визначити рівень довіри до конкрет-
ного банку [4, с 185]. У макроекономічному аспекті рівень довіри 
до банківської системи прийнято визначати, виходячи із динаміки 
депозитів. 

Цей підхід дозволяє визначити рівень довіри до банків у розрізі 
таких інституційних секторів як нефінансові корпорації та домогос-
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подарства. Так, до сучасних вимог відносять необхідність оцінювати 
рівень довіри до банківської системи з мікроекономічної точки зору, 
тобто, виходячи з депозитної активності домогосподарств. При цьому 
має враховуватися низка факторів діяльності банку – популярність 
банку, реальна і потенційна частка банку на ринку, рівень конку-
рентної боротьби банку, сприйняття бренду, загальна привабливість 
банку. Нагальним для нинішньої ситуації є оцінювання рівня довіри 
до банків з позиції банків як інститутів пенсійної системи в розрізі 
наступних аспектів – загальний рівень довіри до банків, а також 
рівень довгострокової та поточної надійності банків. У формалізова-
ному вигляді рівень довіри обчислюється як співвідношення загаль-
ного обсягу депозитів, строкових вкладів, вкладів на вимогу, з одно-
го боку, та витрат і заощаджень населення, з іншого боку [5, с 55]. 
У цьому контексті запропонований науково-методичний підхід до-
зволяє визначити рівень фінансової довіри усіх економічних суб’єктів 
до банківської системи.

Отже, рівень довіри до банківської системи країни слід розгля-
дати як рівень забезпечення інтересів суб’єктів економічних від-
носин. Доречним було б розвивати бачення взаємозв’язків і взаємовп-
ливів грошово-кредитної політики та економічної безпеки держави 
у відповідній послідовності: удосконалення грошово-кредитної по-
літики – покращення параметрів грошово-кредитної системи – зміц-
нення фінансової безпеки – забезпечення економічного зростання та 
економічної безпеки держави. Саме національний економічний ін-
терес має бути основою фінансової політики держави в цілому, а 
отже – і основою грошово-кредитної політики в системі забезпечен-
ня економічної безпеки України.

Висновки. Проведений аналіз сучасного стану реалізації грошо-
во-кредитної політики Національного банку України дає підстави 
дійти висновку, що вона може бути охарактеризована більшою 
мірою як жорстка, насамперед через заходи, спрямовані на змен-
шення доларизації економіки України та підтримання рівня спо-
живчої інфляції. 

Глибина та тривалість нашої фінансово-економічної кризи була 
зумовлена неадекватними діями НБУ, а саме – збільшенням облі-
кової ставки, зменшенням монетарної бази, що в підсумку зробило 
кредитні ресурси недоступними для вітчизняних суб’єктів господа-
рювання та населення. Тому в основі заходів із відновлення дина-
мічного розвитку національної економіки повинно лежати помірне 
збільшення монетарної бази та зниження до 2–3 % облікової ставки 
НБУ, що дасть змогу в подальшому забезпечити кредитними ресур-
сами вітчизняні підприємства та населення. Однак проблеми бан-
ківської системи можуть бути вирішені лише у поєднанні з досяг-
ненням інших важливих цілей економічної політики. Це означає, 
що повноцінне відновлення ефективного функціонування банківсько-
го сектору країни неможливе без розв’язання комплексу завдань, 
спрямованих на забезпечення структурних реформ, досягнення ста-
більного економічного зростання, макрофінансової збалансованості 
та фінансової стійкості [6, с 783].
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Фінансова безпека держави включає такі складові: бюджетну, 
податкову, боргову, фінансову безпеку банківської системи, валютну, 
грошово-кредитну безпеку, інвестиційну безпеку, фінансову безпеку 
страхового та фондового ринку.

Отже, фінансова безпека – це захищеність фінансових інтересів 
на усіх рівнях фінансових відносин; певний рівень фінансової неза-
лежності, стабільності і стійкості фінансової системи країни в умовах 
впливу на неї зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів, що 
складають загрозу фінансовій безпеці; здатність фінансової системи 
держави забезпечити ефективне функціонування національної еко-
номічної системи та стале економічне зростання.

Механізм забезпечення фінансової безпеки держави – це система 
організаційних та інституційно-правових заходів впливу, спрямова-
них на своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та лікві-
дацію загроз фінансовій безпеці держави.
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КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ  
ТВАРИННИЦТВА ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ  

ВІДШКОДУВАННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК

Предмет дослідження – сукупність теоретичних та практичних положень 
щодо вдосконалення кредитування підприємств галузі тваринництва. Мета стат-
ті. Метою статті є вдосконалення механізму кредитування суб’єктів господарю-
вання галузі тваринництва із залученням державного аграрного банку. Вияв-
лення переваг та перспектив запропонованого алгоритму. Методологія прове-
дення роботи. Методологічною основою досліджень є економіко-статистичний, 
абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний та системний методи науко-
вого пізнання. На основі методу моделювання розроблено схему кредитування 
із залученням державного аграрного банку, а метод генералізації виявив по-
зитивні результати розширення кормової бази для підприємств. Результати 
роботи. Запропоновано залучити державний аграрний банк в процес кредиту-
вання, який виступить гарантом повернення залучених ресурсів. Доведено, що 
запропонована схема кредитування для розширення кормової бази, буде спри-
яти збільшенню обсягів випуску продукції та підвищенню ефективності функ-
ціонування підприємства. Висновки. Суб’єкти господарювання галузі тваринни-
цтва потребують залучення додаткових фінансових ресурсів. Кредитування через 
механізм відшкодування відсоткових ставок із залученням державного аграрно-
го банку мінімізує ризики для кредиторів та створює сприятливі умови для 
позичальників. 

Ключові слова: державна підтримка, кредитування, відшкодування процентних 
ставок, сільське господарство, тваринництво.
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Кредитование предприятий отрасли животноводства с помощью 
механизма возмещения процентных ставок

Предмет исследования – совокупность теоретических и практических по-
ложений в процессе совершенствования кредитования предприятий отрасли 
животноводства. Цель статьи. Целью статьи является усовершенствование ме-
ханизма кредитования субъектов хозяйствования отрасли животноводства с 
привлечением государственного аграрного банка. Методология проведения 
работы. Методологической основой исследований является экономико-ста-
тистический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный и системный 
методы научного познания. На основании метода моделирования разработана 
схема кредитования с привлечением государственного аграрного банка, а метод 
генерализации обнаружил положительные результаты расширения кормовой 
базы для предприятий. Результаты работы. Сделано предложение о привлечении 
государственного аграрного банка в процесс кредитования, который будет га-
рантом возвращения привлеченных ресурсов. Доказано, что предложенная схе-
ма кредитования для расширения кормовой базы будет способствовать увеличе-
нию объемов выпуска продукции и повышению эффективности функционирова-
ния предприятия. Выводы. Субъекты хозяйствования отрасли животноводства 
нуждаются в привлечении дополнительных финансовых ресурсов. Кредитование 
с помощью механизма возмещения процентных ставок с привлечением государ-
ственного аграрного банка минимизирует риски для кредиторов и создает 
благоприятные условия для заемщиков. 

Ключевые слова: государственная поддержка, кредитование, возмещения 
процентных ставок, сельское хозяйство, животноводство.
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Credit support for the animal breeding through the mechanism of 
the interest rate reimbursement

Subject of research – a set of theoretical and practical outlines of the credit 
support improving for the animal breeding enterprises. The purpose of the article. 
The purpose of the article is to improve the mechanism of credit support to animal 
breeding business entities with the involvement of the state agrarian bank. Iden-
tify the advantages and prospects of the proposed algorithm. The methodology of 
the work. The methodological basis of the research is economic-statistical, abstract-
logical, calculation-constructive and systematic methods of scientific knowledge. 
On the basis of the modeling method, a scheme for the credit support with the 
involvement of the state agrarian bank was developed, and the method of gener-
alization revealed positive results of the expansion of the feed base for enter-
prises. The results of the work. It is proposed to involve the state agrarian bank 
in the process of credit support, which will act as the guarantor of the return of 
the attracted resources. It is proved, that the proposed scheme of the credit sup-
port to expand the feed base will contribute to an increase in output and raise the 
efficiency of the enterprise. Conclusions. Animal breeding business entities require 
additional financial resources. Credit support through the mechanism of the inter-
est rate reimbursement with the involvement of the state agrarian bank mini-
mizes the risks for creditors and creates favorable conditions for borrowers.

Key words: state support, credit support, interest rate reimbursement, agriculture, 
animal breeding.
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Актуальність теми дослідження. Беручи до уваги специфіку ві-
тчизняного кредитування аграрних підприємств, а саме: високу 
вартість залучення фінансових ресурсів, обсяги проблемної заборго-
ваності, збільшення строків використання кредитів, виникає необ-
хідність залучення державного аграрного банку. Слід зауважити, що 
до повноважень Аграрного банку розвитку будуть входити перевірка 
кредитоспроможності та надійності аграрних підприємств. У резуль-
таті використання запропонованої схеми отримаємо подолання дефі-
циту додаткових фінансових ресурсів для суб’єктів господарювання 
з одного боку та вчасне повернення кредитів з іншого. Встановлено, 
що подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку спе-
ціальних кредитних програм із врахуванням специфіки кожної із 
галузей (птахівництво, свинарство, ВРХ).

Постановка проблеми. У сучасних умовах суб’єкти господарюван-
ня у сільському господарстві, зокрема тваринництві, потребують 
залучення додаткових фінансових ресурсів. Проте кредитні ресурси 
надаються банками із високою вартістю, короткими термінами та 
наявністю застави. Необхідним є введення додаткової одиниці до 
схеми кредитування, яка б виступала гарантом повернення залучених 
фінансових ресурсів, що потребує і надалі досліджень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням кредит-
ного забезпечення в агарній сфері займалися вчені: Гайдуцький П. 
[1], Козловський С. [2], Вдовенко Н. [5; 7; 10], Гудзь О. [3], Лупен-
ко Ю. [1], Саблук П. [1], Коробова Н. [7] та інші вчені. Дослідники 
зробили вагомий внесок у висвітленні кола питань стосовно кредит-
ного забезпечення суб’єктів господарювання в сільському господар-
стві, але питання відшкодування відсоткових ставок вимагають по-
дальшого вивчення.

Мета статті. Метою статті є вдосконалення механізму кредиту-
вання суб’єктів господарювання галузі тваринництва із залученням 
державного аграрного банку. Виявлення переваг та перспектив за-
пропонованого алгоритму. 

Виклад результатів дослідження. Сільське господарство – страте-
гічна галузь вітчизняної економіки, яка становить 12 % ВВП Укра-
їни [2; 6; 7]. Також ця галузь є потужним джерелом надходження 
валюти в країну. За даними Міністерства аграрної політики та про-
довольства України, виручка від експорту української аграрної про-
дукції у 2017 р. збільшилася на 16,3 % у порівнянні з 2016 р. і 
склала 17,9 млрд дол. США, при загальному обсязі експорту в 53,3 
млрд дол. США [11]. Для галузі рослинництва характерний стрімкий 
розвиток, збільшення експорту та впровадження інновацій. На від-
міну галузь тваринництва характеризується нестабільністю та під-
вищеною ризикованістю. За даними Державної служби статистики 
України [4], за період з 2010 р. до 2018 р. характерне зменшення 
поголів’я тварин, при чому ВРХ та овець і кіз – приблизно на 30 %, 
а свиней – на 19 %. Причинами глобального зменшення поголів’я 
тварин стали реорганізація та ліквідація тваринницьких підприємств. 
Якщо ж проаналізувати обсяги виробництва продукції за аналогічний 
період, то очевидною є тенденція до зменшення молока та яєць на 
10 %. Позитивну динаміку демонструє лише виробництво м’яса, 
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ймовірно за рахунок виробництва м’яса бройлерів. Тваринництво 
забезпечує продовольчу безпеку країни, сировиною – переробні під-
приємства, надає робочі місця населенню, тому держава має першо-
чергово подбати про забезпечення підтримки та розвитку цієї галузі. 
Закон України № 1877-15 «Про державну підтримку сільського 
господарства» від 15.08.2018 [8] визначає такі види підтримки:

1. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів  

та компенсації лізингових платежів (ст.13.1)

4. Відшкодування до 50 % вартості будівництва та реконструкції тва-
ринницьких ферм і комплексів для утримання ВРХ, свиней, птиці  та 
до 30 % – вартість закупівлі техніки та обладнання для с.-г. виробни-
цтва, будівництва та реконструкції підсобних підприємств з переробки 
та зберігання с.-г. продукції (ст. 17-2.3.); підтримка виробників про-

дукції тваринництва здійснюється також шляхом здешевлення вартос-
ті засобів ідентифікації та реєстрації с.-г. тварин (ст. 17-2.4)

2. Бюджетна  
тваринницька дотація  

(ст.15)

3.Бюджетна дотація  
для розвитку 

с.-г.  товаровиробників 
та стимулювання  
виробництва с.-г.
продукції (ст.16.1)

Види
державної 
підтримки

Рис. 1. Види державної підтримки сільського господарства

Механізм здешевлення кредитів через компенсацію відсотків є 
поширеним інструментом подолання дефіциту державних коштів для 
підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності фермерських 
господарств у ряді країн, що розвиваються, зокрема в Індії, В’єтнамі, 
Китаї, однак специфіка застосування відрізняється поміж країнами. 
Для подолання наслідків світової фінансової кризи і відповідного 
дефіциту фінансових ресурсів цими країнами застосовувалося пряме 
кредитування з боку державних банків і, зокрема, аграрних банків. 
З урахуванням специфіки діяльності державних банків в Україні, їх 
високої вартості залучення ресурсу (від 14 % до 19,5 % станом на 
початок 2019 р.), високих обсягів проблемної заборгованості на рів-
ні до 50 % кредитного портфеля і відповідної концентрації активних 
операцій на ОВДП, пропонуємо реалізацію схеми субсидіювання під-
приємств і фермерських господарств, залучених у тваринництві, 
через спеціалізований аграрний банк. До повноважень банку будуть 
входити: перевірка кредиторів, критерії надання, оцінка ризиків, 
визначення максимального ліміту на одного позичальника. 

Загальна схема організації фінансування аграрним банком за 
участю тимчасово емітованих ресурсів Національного банку України 
для підприємств галузі тваринництва подана на рис. 2. Дана схема 
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передбачає фактичне відшкодування різниці між відсотковими став-
ками, за якими їм надаватиметься кредит через Аграрний банк роз-
витку. В свою чергу, банк емітуватиме облігації для підприємств, а 
тимчасовий ресурс буде надаватись НБУ у вигляді рефінансування 
за пільговою ставкою, яка обчислюватиметься як різниця між став-
кою рефінансування та індексом цін на оптові м’ясо-молочні про-
дукти. 

Діяльність підприємства галузі тваринництва неможлива без на-
явності кормової бази. Більшість підприємств заготовляють зернові 
на весь сезон, оскільки після збору врожаю є можливість придбати 
складові для комбікормів за помірними цінами. Для зберігання зер-
нових необхідні спеціально оснащені приміщення із вентиляцією, 
температурним режимом та низькою вологістю. 

Побудова або технічна підготовка складів та закупівля зернових 
для кормової бази вимагає залучення додаткових фінансових ресурсів.

Рис. 2. Загальна схема організації фінансування підприємств галузі  
тваринництва через Аграрний банк розвитку (далі – Банк розвитку)

Покроковий порядок реалізації схеми фінансування розширення 
кормової бази підприємств галузі тваринництва Банком розвитку 
можна представити так:

1) Залучення ресурсу Банком розвитку. Він залучає грошові ко-
шти в національній валюті з фінансового ринку, або у вигляді рефі-
нансування НБУ, на строк до 1 року, під середньозважену відсотко-
ву ставку на рівні = ставка рефінансування НБУ – синтетичний 
індекс оптових цін на м’ясо-молочну продукцію.

2) Видача Аграрним банком розвитку фінансового ресурсу під-
приємству чи фермерському господарству. За рахунок залучених 
коштів банк здійснює кредитування виробника, який відповідає 
встановленим критеріям їх інноваційної діяльності (використання 
новітніх технологій, підвищення урожайності площ, відведених для 
кормової бази, логістичні інновації, енергоефективність вирощуван-
ня кормових культур). За даними НБУ, на кінець 2018 р. пере-
важна більшість кредитів сільського, лісового та рибного госпо-

Центральний 
банк

(6)

(1)

(3)

(5) (2)

(4)

Аграрний банк
розвитку

Ресурс

Напрями розширення
кормової бази

Збут Експорт
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дарств надається на строк від 1 до 5 років під середньозважену 
ставку близько 20,5 % річних у національній валюті. Натомість 
інвестиційні чи інноваційні проекти мають бути профінансовані 
Аграрним банком розвитку під відсоткову ставку, що нижче від 
облікової ставки НБУ (наразі – 18,5 % річних), та на строк, необ-
хідний для повноцінного циклу забезпечення вирощування необхід-
них кормових культур. 

3) Отримання Аграрним банком розвитку рефінансування від 
центрального банку в обмін на переуступку права вимоги до аграр-
ного підприємства. Фактично на цій стадії здійснюється емісія ко-
штів. Кредитна чи облігаційна позика схвалюється виключно за 
умови відповідності проекту встановленим критеріям і додатковому 
контролю. 

4) Розширення кормової бази чи виробництво кормів підприєм-
ством галузі тваринництва з наступною реалізацією. Також відбува-
ється реалізація продукції споживачеві чи на експорт з відповідним 
зниженням виробничих витрат, за рахунок чого формуються над-
ходження грошових коштів.

5) Повернення аграрним підприємством галузі тваринництва по-
зикових коштів Аграрному банку розвитку. Інноваційні проекти 
фінансуються на умовах проектного фінансування, яке передбачає 
кількаразове траншове виділення кредитних коштів та їх повернен-
ня лише після запуску відповідного проекту. Однак за такої схеми 
організації роботи аграрний банк розвитку вже матиме у своєму 
розпорядженні фінансовий ресурс від центрального банку.

6) Аграрний банк розвитку повертає кредит рефінансування цен-
тральному банку за рахунок надходжень від реалізації продукції. 

Таким чином, запропонована схема цільової емісії ефективно 
усуває ті макроекономічні ризики, які зазвичай супроводжують 
субсидіювання відсоткових ставок. Видача кредиту банком-креди-
тором аграрному підприємству відбувається виключно на заздале-
гідь визначених умовах (строк, відсоткова ставка, критерій інно-
ваційності, експортні гарантії) та демонструє цільовий та конт-
рольований характер кредитування, попередній відбір аграрного 
підприємства з боку державного аграрного банку. З метою макси-
мізації доступності інструменту кредитної підтримки для розши-
рення кормової бази – це мають бути аграрні фермерські підпри-
ємства із присутністю в усіх регіонах України та із достатнім 
рівнем надійності та кредитоспроможності. При матеріалізації 
ризиків у відносинах між Аграрним банком розвитку та фермер-
ським господарством, перший має технічну можливість компенсу-
вати ризики за рахунок їх переоформлення у відповідні облігації 
і внесення на свій баланс до повного погашення чи реструктури-
зації позики. При цьому ліміт на дані операції обумовлюватиметь-
ся заздалегідь. 

Наведена схема рефінансування за участю центрального банку, 
хоча й сприяє розв’язанню проблеми дефіциту ресурсу на розширен-
ня кормової бази, покладає на центральний банк функції, які наразі 
не визначені чинним законодавством. Так, згідно із Законом Укра-
їни «Про Національний банк України» [9], на нього не покладають-
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ся функції забезпечення сталого розвитку на будь-яку галузь. Разом 
з тим, організація описаної в наведеній вище схемі цільової емісії 
потребуватиме виділення додаткових ресурсів НБУ на супроводжен-
ня та адміністрування операцій рефінансування. В цьому контексті 
значного спрощення (в операційному плані) цієї схеми можна до-
сягти шляхом залучення державної спеціалізованої фінансової уста-
нови – Аграрного банку розвитку. Формування ресурсної бази спе-
ціалізованого Аграрного банку розвитку можливе як за рахунок 
державних коштів, так і за рахунок коштів приватного сектора, 
який виступить покупцем облігацій. У першому випадку загальна 
схема організації субсидіювання змінюється і замість комерційного 
банку кредитором виступає Аграрний банк розвитку. У другому ви-
падку наведена схема доповнюється Аграрним банком розвитку як 
окремим структурним елементом схеми (рис. 3). Дана схема має 
запроваджуватися поступово, з жорстким критеріальним відбором, 
із зосередженням на тих підприємствах, які мають внутрішні або 
експортні ринки збуту. При цьому Центральний банк – Національ-
ний банк України, який відповідно до Закону України «Про Націо-
нальний банк України» № 679-XIV від 07.02.2019 [9] «монопольно 
здійснює емісію національної валюти України та організовує готів-
ковий грошовий обіг». Аграрний банк розвитку – це спеціалізована 
державна фінансова установа, що здійснює функцію інвестиційного 
забезпечення галузі тваринництва.

Рис. 3. Модифікація загальної схеми із залученням Аграрного банку  
розвитку (1, 2, 3 – підприємства галузі тваринництва)

Алгоритм реалізації модифікації загальної схеми із залученням 
Аграрного банку розвитку:

1) Отримання підприємством галузі тваринництва рефінансування 
від Аграрного банку розвитку в обмін на переуступку прав вимоги 
до – аналог кроку (3) загальної схеми. Контрольні процедури відпо-
відності критеріям інноваційної спрямованості виданих кредитів 
здійснюються на рівні Аграрного банку розвитку.

2) Отримання Аграрним банком розвитку рефінансування від 
центрального банку під пулрефінансованих кредитів. На цьому кро-
ці можливий додатковий контроль з боку центрального банку.

Обидва варіанти залучення Аграрного банку розвитку до схеми 
подолання дефіциту фінансових ресурсів не виключають можливість 

Центральний банк

Аграрний банк розвитку

Аграрне
підприємство 1

Аграрне
підприємство 2

Аграрне
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(2)
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використання додаткових інструментів, зокрема гарантій. Однак у 
рамках даної наукової статті вони не розглядаються, оскільки не 
сприяють розв’язанню проблеми. Реалізація наведеної схеми повніс-
тю враховує цінові коливання у галузі тваринництва, тобто у разі 
падіння цін відсоткова ставка буде підвищуватися, що відсіюватиме 
більшість позичальників. 

Водночас обсяги залучення коштів під дану схему будуть конт-
рольованими, обсяги – незначними і дозволять підвищити обсяги 
виробництва м’ясної продукції до 2500 тис. тонн на рік на початково-
му етапі, молока – до 11000 тис. тонн на рік, яєць – до 16000 млн шт. 
(рис. 4). 

Рис. 4. Кінцева схема процесу кредитування підприємства  
галузі тваринництва

Таким чином, запропонована схема демонструє переваги та кін-
цеві результати процесу кредитування із залученням Аграрного 
банку розвитку для аграрних підприємств. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що саме державна 
фінансова підтримка забезпечить розвиток галузі тваринництва, яка 
за останні роки демонструє зниження обсягів виробництва. Очевид-
ним є факт, що такий вид підтримки, як здешевлення кредитів за 
рахунок відшкодування відсоткових ставок, – перспективний та 
необхідний механізм для отримання додаткових фінансових ресурсів. 
На даний момент алгоритм кредитування є недосконалим. Запропо-
нована автором схема із залученням Аграрного банку розвитку 
спрощує процедуру кредитування, оскільки мінімізуються ризики 
та збільшується вірогідність вчасного повернення кредитів. Всі під-
приємства галузі тваринництва потребують наявності кормової бази, 
для організації та оснащення якої потрібні додаткові фінансові ре-
сурси. Саме кредитування через державний аграрний банк створює 
всі необхідні умови. Перспективи подальших досліджень потрібно 
присвятити розробці спеціальних кредитних програм із врахуванням 
специфіки кожної із галузей (свинарство, птахівництво, ВРХ). У 
результаті реалізації кредитної програми суб’єкт господарювання 
збільшує обсяги випуску продукції та підвищує ефективність функ-
ціонування. 
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Приріст виробництва м’яса – до 2500 тис. тонн, молока – 
до 11000 тис. тонн, яєць – до 16000 млн шт. 

Підвищення 
рентабельності, 

поліпшення 
логістики



62 Г. І. Рябуха
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
9
. 
—

 №
 1

9

Список використаних джерел

1. Гайдуцький П. І., Саблук П. Т., Лупенко Ю. О. Аграрна реформа в Укра-
їні. За ред. П.І. Гайдуцького. К.: ННЦ ІАЕ, 2005. 424 с. 

2. Kozlovskyi S., Mazur H., Vdovenko N., Shepel T., Kozlovskyi V. Modeling 
and Forecasting the Level of State Stimulation of Agricultural Production in 
Ukraine Based on the Theory of Fuzzy Logic. Montenegrin journal of economics, 
2018. Vol. 14. Number 3. Р. 37–53. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-3.3

3. Гудзь О. Є. Удосконалення механізму кредитних субсидій підприємств 
АПК [Текст]. Економіка АПК. 2009. № 9. С. 59–61.

4. Державна служба статистики України: офіційний сайт. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

5. Vdovenko N., Baidala V., Burlaka N., Diuk A. Management mechanism of 
agrarian economic system: composition, functioning and factors of development 
in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 2018. Vol. 16. Issue 2. 
P. 179–189. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.16

6. Економічна правда [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.
epravda.com.ua/news/2017/05/24/625269/

7. Vdovenko N. M., Korobova N. M. Methods of state regulation of agricul-
tural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality stan-
dards. Wspolraca Europejska. 2015. № 3 (3). Vol. 3. C. 68–80.

8. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства» [Елек-
тронний ресурс]. Режим доступу:https://zakon.help/law/1877-IV/
edition15.08.2018/page2

9. Закон України «Про Національний банк України» [Електронний ре-
сурс]. Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14]

10. Vdovenko N. M. Mechanisms of regulatory policy application in agricul-
ture. Economic Annals-XXI. 2015. № 5–6. С. 53–56. DOI: http://dx.doi.
org/10.21003/ea

11. Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин [Електронний ре-
сурс]. Режим доступу: https://economics.unian.ua/agro/10049330-agroprom-
maye-stanoviti-20-25-ukrajinskoji-ekonomiki-groysman.html

References

1. Ghajducjkyj P. I. Aghrarna reforma v Ukrajini / [Ghajducjkyj P.I., Sabluk 
P.T., Lupenko Ju.O. ta in.]. K.: NNC IAE, 2005. 424 s. 

2. Kozlovskyi S., Mazur H., Vdovenko N., Shepel T., Kozlovskyi V. Modeling 
and Forecasting the Level of State Stimulation of Agricultural Production in 
Ukraine Based on the Theory of Fuzzy Logic. Montenegrin journal of economics, 
2018. Vol. 14. Number 3. Р. 37–53. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-3.3

3. Ghudzj O. Je. Udoskonalennja mekhanizmu kredytnykh subsydij pidpry-
jemstv APK [Tekst]. Ekonomika APK. 2009. # 9. s. 59–61.

4. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny: oficijnyj sajt. [Elektronnyj resurs]. 
Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua

5. Vdovenko N., Baidala V., Burlaka N., Diuk A. Management mechanism of 
agrarian economic system: composition, functioning and factors of development 
in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 2018. Vol. 16. Issue 2. P. 
179–189. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.16

6. Ekonomichna pravda [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu: https://www.
epravda.com.ua/news/2017/05/24/625269/



63
Кредитування підприємств галузі тваринництва через механізм відшкодування  
відсоткових ставок

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
9
. 
—

 №
 1

9

7. Vdovenko N. M., Korobova N. M. Methods of state regulation of agricul-
tural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality stan-
dards. Wspolraca Europejska. 2015. № 3 (3). Vol. 3. C. 68–80.

8. Zakon Ukrajiny «Pro derzhavnu pidtrymku siljsjkogho ghospodarstva» 
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.help/law/1877-IV/
edition15.08.2018/page2

9. Zakon Ukrajiny «Pro Nacionaljnyj bank Ukrajiny» [Elektronnyj resurs]. 
Rezhym dostupu: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14].

10. Vdovenko N. M. Mechanisms of regulatory policy application in agricul-
ture. Economic Annals-XXI. 2015. № 5–6. С. 53–56. DOI: http://dx.doi.
org/10.21003/ea

11. Ukrajinsjke Nezalezhne Informacijne Aghentstvo Novyn [Elektronnyj 
resurs]. Rezhym dostupu: https://economics.unian.ua/agro/10049330-agroprom-
maye-stanoviti-20-25-ukrajinskoji-ekonomiki-groysman.html

Стаття до редакції журналу надійшла: 06.06.2019 р.



© Y. М. Yarova, A. К. Midliar

УДК: 331.101
DOI: 10.33813/2224-1213.19.2019.7

Yarova Yuliіa,

Lecturer, Department of Marketing and Entrepreneurship, 
Vinnytsia Cooperative Institute 
ORCID0000-0003-0334-7264 
yarovaya.yuliana@gmail.com

Midliar Alla,

PhD in economics, 
Member of the Sector of the strategy of development of the 
Agro-industrial complex of the Ukrainian Academy of Sciences 
ORCID 0000-0002-5244-7985 
alla.midliar@gmail.com

THE ESSENCE OF ENTREPRENEURIAL MOTIVATION  
IN THE AGRARIAN SECTOR

The subject of research  –  an analysis of the state of the agrarian sector of 
entrepreneurship and the identification of factors that negatively affect the business 
climate in the agrarian sector of the region. The purpose of the articleis to study 
the main problems of motivation of entrepreneurship in the agrarian sector. 
Methodology of work –  a method of cognition and a systematic approach to the 
study of the fundamental provisions of economic science in relation to the 
development of entrepreneurship in the agrarian sector. The results of the work 
- the essence of the motivation of entrepreneurial activity in the agrarian sector 
is revealed, problems of using entrepreneurial potential are considered, the 
mechanism of entrepreneurship motivation is given; the efficiency of the functioning 
of the entrepreneurial structures of the agrarian sector is investigated; the 
definition of the motivation of entrepreneurship and the main motives of 
entrepreneurial activity are considered; the main directions of support for the 
development of rural areas are presented. Conclusions –  any final result of the 
motivation of entrepreneurial activity in the agrarian sector affects the components 
of entrepreneurial activity, improving them and even leading to a change in their 
foundations, therefore, one can say that motivation is one of the factors that 
ensures the qualitative performance of the work.
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Сутність мотивації підприємницької діяльності в аграрному секторі

Предмет дослідження: аналіз стану аграрного сектора підприєм-
ництва та визначення чинників, що негативно впливають на підпри-
ємницький клімат в аграрному секторі регіону. Метою написання 
статті є дослідження основних проблем мотивації підприємницької 
діяльності в аграрному секторі. Методологія проведення роботи: 
метод пізнання та системний підхід до вивчення фундаментальних 
положень економічної науки стосовно розвитку підприємництва в 
аграрному секторі. Результати роботи: розкривається суть мотивації 
підприємницької діяльності в аграрному секторі, розглядаються про-
блеми використання підприємницького потенціалу, наводиться ме-
ханізм мотивації підприємницької діяльності;  досліджується ефек-
тивність функціонування підприємницьких структур аграрного сек-
тора; розгля дається визначення мотивація підприємництва та 
основні мотиви підприємницької діяльності; наводяться основні на-
прямки підтримки розвитку сільських територій. Висновки: будь-
який кінцевий результат дії мотивації підприємницької діяльності 
в аграрному секторі впливає на складові підприємницької діяльнос-
ті, вдосконалюючи їх і навіть призводячи до зміни їх основ, отже 
можна говорити про те, що мотивація є одним із чинників, який 
забезпечує якісне виконання робіт. 

Ключові слова: підприємництво, підприємницька діяльність, мотивація, 
механізм мотивації, мотивація підприємництва, аграрний сектор, депресивні 
сільські території, стимулювання розвитку.
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Сущность мотивации предпринимательской деятельности  
в аграрном секторе

Предмет исследования:  анализ аграрного сектора предпринимательства и 
определение факторов, негативно влияющих на предпринимательский климат в 
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аграрном секторе региона. Целью написания статьи является исследование 
основных проблем мотивации предпринимательской деятельности в аграрном 
секторе. Методология проведения работы: метод познания и системный подход 
к изучению фундаментальных положений экономической науки по развитию 
предпринимательства в аграрном секторе. Результаты работы: раскрывается суть 
мотивации предпринимательской деятельности в аграрном секторе, рассматри-
ваются проблемы использования предпринимательского потенциала, приводится 
механизм мотивации предпринимательской деятельности, исследуется 
эффективность функционирования предпринимательских структур аграрного 
сектора; рассматривается определение «мотивация предпринимательства и 
основные мотивы предпринимательской деятельности»; приводятся основные 
направления поддержки развития сельских территорий. Выводы: любой конечный 
результат действия мотивации предпринимательской деятельности в аграрном 
секторе влияет на составляющие предпринимательской деятельности, совершен-
ствуя их и даже приводя к изменению их оснований, так что можно говорить 
о том, что мотивация является одним из факторов, который обеспечивает каче-
ственное выполнение работ.

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятель
ность, мотивация, механизм мотивации, мотивация предпринимательства, 
аграрный сектор, депрессивные сельские территории, стимулирования развития.

Formulation of the problem.Today, the need to solve problems re-
lated to the motivation of entrepreneurship in the agrarian sector and 
the identification of factors that negatively affect the entrepreneurial 
climate in the agrarian sector is important.

Relevance of research topic.The state of the agrarian sector depends 
on the development of entrepreneurial activity. Today, the need to solve 
the problems associated with the motivation of entrepreneurship in the 
agrarian sector of the depressed region, as well as the analysis of the 
state of entrepreneurship and the identification of factors that nega-
tively affect the business climate in the agricultural sector of the region 
is very important.

Setting objectives.The purpose of the article is to study the main 
problems of motivation of entrepreneurship in the agrarian sector.

Analysis of recent research and publications.The study of the mo-
tivation of entrepreneurial activity in the agrarian sector was studied 
in the writings of well-known economists  D. Bogin, O. Bugutsky, V. 
Diesperova, L. Dmytrychenko, M. Malik, O. Mykhailova, V. Parsiak, 
P. Sabluk, O. Stozhok, M.Stepura, V. Yakymenko, and others.

Presenting main material. A number of provisions of great scien-
tific and practical importance for the development of entrepreneurial 
activity require deepening at the regional level. Particularly important 
is the study of the issue of creating a mechanism for motivating en-
trepreneurship in the agrarian sector.

In economic science, various definitions of the essence of entrepre-
neurial motivation have been formed.

Entrepreneurship motivation isthe complex of motives (external and 
internal) and the mechanism of their use, which prompts the entrepre-
neur to active activities in order to achieve a certain goal. Such moti-
vation includes a number of socio-economic levers and value orientations 
of entrepreneurs, business activity for the purpose of preservation and 
multiplication of property by appropriating maximum profit, ensuring 
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the stable development of the enterprise, optimal combination of its 
own goals with the interests of society and labor collective, and there-
fore includes a complex motivational mechanism that is based on bio-
social (above all economic) needs and values   of an individual, socio-pro-
fessional groups and labor collectives [3]. It is such an economic rela-
tionship in which the future economic entity enters into the search for 
the necessary resources for the establishment and implementation of 
entrepreneurial activity, the choice of methods for reducing business 
risks and the reconciliation of the objectives of the entrepreneur and 
the employee.

The mechanism of motivation is a complex and holistic tool for its 
transformation into direct action. He implements the set of factors, 
principles, incentives, motives, value orientations, and expectations of 
behavioral responses from a linear, discrete value to a continuous, 
continuous process; is a system of realization and reproduction of di-
alectical unity of the main objectives of entrepreneurship, its original 
driving force (Fig. 1) [5, p. 6].

Entrepreneurship and its results 

 
Own  

reward 
Further updating of dissatisfied 

needs 
Reward for 

others 

Positive 

The result of meeting needs 

Evaluation of results 

Self-motivation 

Updating the need 

economic 

social 

psychological 

legislative base 

market infrastructure 

state policy 

organizational 

corporate 

regional 

MICRO LEVEL META LEVEL MACRO LEVEL 

Motives 

Negative 

Fig. 1. Mechanism of motivation of entrepreneurial activity

The need for satisfaction of a number of diverse needs encourages 
the individual to start an entrepreneurial activity. Upon actualization, 
needs are formed by internal motivational factors  –  motives of micro 
level. The external motivational field, which was formed naturally or 
artificially, consists of metalevel motives and external stimuli. They 
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enhance the motivating effect of the entrepreneur’s internal motives, 
influencing the forms of entrepreneurial activity and its results.

An entrepreneurial environment is an element of an external moti-
vational field. In the agrarian sector, the business environment has 
two parts: one part –  meeting the needs of all strata of the population 
by consuming products with high consumer qualities at affordable 
prices; the other is the realization of the economic interest of agrarian 
commodity producers.

Motives as an element of a motivational system can be grouped by 
sources of origin. As for agrarian production, on this basis, four main 
groups of motives of activity can be distinguished: material, spiritual, 
production-domestic, social [5, p. 5].

Motives are an active driving force that motivates people to work, 
that is, an incentive to get desired. They can be internal and external. 
The first is related to the satisfaction of what the person owns, what 
he wants to save or what he wants to get rid of. Internally motivated 
forms of activity express the impression of lack of purpose; motivates 
the process, not the result of the activity. Externally motivated is 
everything that is aimed at achieving some final result or goal.

The main motives of entrepreneurial activity are:
– material interest, the opportunity to receive benefits, allowances 

and awards;
– the desire of the authorities, the desire to be always the first, 

the spirit of competition;
– an opportunity to make managerial decisions on their own;
– the ability to form own team of like-minded people for the crea-

tion and conduct of business;
– the opportunity to get a position increase;
– dissatisfaction with his past work, his official position, the distant 

location of the place of employment from his place of residence, etc.;
– the need for respect, self-expression;
– the desire to spread their own style and lifestyle, their interests 

in business.
In recent years peasants have preferred employment in their own 

business, despite the amount of labor involved, because it ultimately 
brings the main income, provides a certain level of well-being. As a 
result, a dominant factor in property creates an appropriate motiva-
tional climate, the peasant feels himself the owner of both the means 
of production and the income earned. Labor in the personal peasant 
economy is carried out individually; here the best manifestation of 
motivation takes place, because the peasant works exclusively on him-
self, there is no alienation from the results of his own work. It is also 
established that the motivation of entrepreneurial activity depends on 
the state of the existing entrepreneurial potential of the territory and 
the ability of entrepreneurs to use it as much as possible.

The effectiveness of the functioning of the agrarian sector’s entre-
preneurial structures depends on the quality of regional development 
programs and the monitoring of their implementation. Positive effect 
is shown by indicators such as the size of the average monthly wage, 
which for the analyzed period has a tendency to increase; reducing the 
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unemployment rate in rural areas. Negative is the situation with regard 
to the structure of institutional formations in the agrarian sector: there 
is a decrease in the number of existing agricultural enterprises in gen-
eral, as well as in farms in particular.

In the process of forming a favorable business environment in the 
agrarian sector, the priority is to create equal organizational and eco-
nomic conditions for the functioning of entities of all forms of owner-
ship and management, to increase the efficiency of production, to 
stimulate the association of commodity producers in the production and 
service sectors, which will contribute to their strengtheningcompeti-
tiveness[7].

According to the pace of development of the number of individual 
forms of entrepreneurial activity in the agrarian sector of the region, 
it can be argued that the prospective direction for their further devel-
opment is the spread of agricultural servicing cooperation. Cooperatives 
in rural communities can become developers of programs for socio-eco-
nomic development of rural settlements, as the rural development 
method suggests “from below” or provide advisory services to executive 
authorities and local self-government on the issues of preparation and 
implementation of plans for socio-economic development of rural areas.

One of the main directions of support for the development of rural 
areas, as the basis of the entrepreneurial environment of the agrarian 
sector, should be the creation of favorable legal, economic, organiza-
tional and other conditions for the revival of economic activity on them. 
It is important that immediate and significant results of such support 
are the increase in the number of farms, jobs and incomes, the strength-
ening of social protection of the rural population, the improvement of 
the functioning and reproduction of human capital of the village, as 
well as the rational use and preservation of its natural resource poten-
tial. The implementation of this direction is related to the diversifica-
tion of agrarian support programs and the improvement of participation 
of economic entities in them in order to strengthen the social and 
environmental aspects of their activities; distribution of agrarian pro-
grams to farmers and private peasant farms; full support to the devel-
opment of small and medium-sized businesses in the non-agrarian 
sector of the economy as an additional source of household incomes, 
and hence the financial resources of private economy and farms.

A special role in rural areas development of service cooperatives in 
rural communities and advisory services, which can become the core of 
the formation of training cents on rural development and the process 
of improving the business environment in the agricultural sector. Oth-
er groups of active citizens, representatives of public organizations and 
local self-government may be the initiators of entering into program 
activities. Obligatory participation in rural development programs of 
local residents will encourage the activation of local initiatives and 
community engagement to formulate a strategy for the development of 
the territory.

Motivation of entrepreneurial activity in the agrarian sector should 
be based on synergistic motivation of entrepreneurial activity and 
stimulation of regional development. This synergistic effect contributes 
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to the formation of a mechanism of state stimulation of entrepreneur-
ial activity in the agrarian sector, operating through the prism of the 
organizational and economic mechanism of entrepreneurial activity in 
the agrarian sector and affects all forms of agrarian entrepreneurship.

Conclusions. Any result of the motivation of entrepreneurial activ-
ity in the agrarian sector affects the components of entrepreneurial 
activity, improving them, and even leading to a change in their foun-
dations.Thus, it can be said that motivation is one of the factors that 
ensures the qualitative performance of activity.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ  
ОРГАНІЗАЦІЯМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ  

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

Анотація. Предмет дослідження – сукупність інноваційних організаційно-
управлінських відносин, що ефективно трансформують соціокультурну сферу 
сільських територій України. Метою написання статті є розробка практичних і 
науково-методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності використання 
потенціалу менеджменту (за рахунок інноваційних методів) в соціокультурній 
сфері сільських територій України. Методологія проведення роботи – системно-
структурні та порівняльні дослідження (для формування механізму ефективних 
інноваційних методів управління організаціями соціокультурної сфери); моно-
графічний аналіз (при вивченні проблем функціонування на засадах обмеженого 
державного фінансування); історично-економічний аналіз (при здійсненні оцінки 
стану і динаміки розвитку організацій соціально-культурної сфери сільських 
територій України). Результати роботи – проведено аналіз стану управління ор-
ганізаціями соціокультурної сфери сільських територій України, при здійсненні 
якого виявлено депресивний стан і нерозвиненість інфраструктури соціокультур-
ної сфери сільських територій України, що посилює невпорядкування та низьку 
якість управління цією сферою; запропоновано реалізувати новітні, інноваційні 
методи до управління організаціями соціально-культурної сфери сільських тери-
торій України на засадах громадянської відповідальності, паритетності у відно-
синах держава – громадянин та системного контролінгу слабких місць управлін-
ня. Представлені інноваційні методи управління щодо регламентації бізнес-про-
цесів, яка сприяє розв’язанню різних недоліків у діяльності соціокультурних 
організацій та суттєво підвищує оперативність та конкурентоспроможність тако-
го закладу соціокультурної сфери сільських територій України. Висновки – впро-
вадження системи управління, використовуючи більш ефективну організацію 
праці персоналу, а також процес контролінгу надають новий оптимальний шлях 
для розвитку вітчизняних закладів соціокультурної сфери сільських територій в 
умовах дефіцитності державного фінансування. Контролінг, як провідна функція 
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директорату, стає обов’язковою умовою успішного функціонування для досягнен-
ня стратегічних результатів. Важливість його полягає і в тому, що в процесі 
управління контролінг стає не просто елементом управління, а системою, за до-
помогою якої формуються всі управлінські рішення. 

Ключові слова: менеджмент сільських територій, управління організа
ціями соціокультурної сфери, інноваційні методи управління.

Атаманюк Александр Александрович, 
аспирант Национальной Академии руководящих кадров культуры  
и искусств.

Инновационные методы управления организациями  
социокультурной сферы сельских территорий Украины

Аннотация. Предмет исследования – совокупность инновационных организа-
ционно-управленческих отношений, которые эффективно трансформируют со-
циокультурную сферу сельских территорий Украины. Целью написания статьи 
является разработка практических и научно-методических рекомендаций по 
повышению эффективности использования потенциала менеджмента (за счет 
инновационных методов) в социокультурной сфере сельских территорий Украины. 
Методология проведения работы – системно-структурные и сравнительные ис-
следования (для формирования механизма эффективных инновационных методов 
управления организациями социокультурной сферы), монографический анализ 
(при изучении проблем функционирования на основе ограниченного государствен-
ного финансирования); историко-экономический анализ (при оценке состояния 
и динамики развития организаций социально-культурной сферы сельских тер-
риторий Украины). Результаты работы – проведен анализ состояния управления 
организациями социокультурной сферы сельских территорий Украины, при 
осуществлении которого обнаружено депрессивное состояние и неразвитость 
инфраструктуры социокультурной сферы сельских территорий Украины, что 
усиливает неупорядоченность и низкое качество управления этой сферой; пред-
ложено реализовать новейшие, инновационные методы в управлении организа-
циями социально-культурной сферы сельских территорий Украины в рамках 
гражданской ответственности, паритетности в отношениях государство – граж-
данин и системном контроллинге слабых мест управления. Представлены 
инновационные методы управления по регламентации бизнес-процессов, которые 
способствуют решению различных недостатков в деятельности социокультурных 
организаций и существенно повышает оперативность и конкурентоспособность 
такого заведения социокультурной сферы сельских территорий Украины. Выводы – 
внедрение системы управления, которая использует более эффективную органи-
зацию труда персонала, а также использование процесса контроллинга предостав-
ляет новый оптимальный путь для развития отечественных заведений социокуль-
турной сферы сельских территорий в условиях дефицитности государственного 
финансирования. Контроллинг, как ведущая функция директората, становится 
обязательным условием успешного функционирования для достижения страте-
гических результатов. Важность его заключается и в том, что в процессе управ-
ления контроллинг становится не просто элементом управления, а такой системой, 
с помощью которой формируются все управленческие решения.

Ключевые слова: менеджмент сельских территорий, управление организация
ми социокультурной сферы, инновационные методы управления.

Atamanyuk Oleksandr, 
Graduate Student of the National Academy leading personnel of culture and arts.

Innovative methods of managing organizations of socio-cultural 
sphere of rural territories of Ukraine
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Annotation. The subject of the research is a set of innovative organizational 
and managerial relations that effectively transform the socio-cultural sphere of 
the rural territories of Ukraine. The goal of writing this article is to develop 
practical and scientifically-methodical recommendations on how to increase the 
efficiency of using the potential of management (through innovative methods) in 
the socio-cultural sphere of the rural territories of Ukraine. Methodology of the 
work – system-structural and comparative studies (for the formation of the 
mechanism of effective innovative methods of managing organizations of the socio-
cultural sphere) monographic analysis (when studying the problems of functioning 
based on limited state funding); historical and economic analysis (in assessing the 
state and dynamics of the development of organizations of the socio-cultural sphere 
of the rural territories of Ukraine). Results of work – analysis of the management 
of organizations of the socio-cultural sphere of the rural territories of Ukraine 
was carried out, the implementation of which revealed the depressed and 
underdeveloped infrastructure of the socio-cultural sphere of the rural territories 
of Ukraine, which increases the disorder and the poor quality of management of 
this sphere; it was proposed to implement the latest innovative methods in the 
management of organizations of the socio-cultural sphere of the rural territories 
of Ukraine within the framework of civil responsibility, parity in the relations 
between the state and the citizen and the system of controlling weak areas of 
management. Presents innovative management techniques for the regulation of 
business processes that contribute to solving various shortcomings in the activities 
of socio-cultural organizations and significantly increases the efficiency and 
competitiveness of such an institution in the socio-cultural sphere of rural territories 
of Ukraine. Conclusions – the introduction of a management system that uses a 
more efficient organization of staff labor, as well as the use of the controlling 
process, provides a new optimal path for the development of domestic social and 
cultural institutions in rural areas in conditions of a shortage of state funding. 
Controlling as the leading function of the Directorate becomes a prerequisite for 
successful operation in order to achieve strategic results. Its importance lies in 
the fact that in the management process, the controlling process becomes not just 
an element of management, but a system by which all management decisions are 
formed.

Keywords: management of rural areas, management of organizations of socio
cultural sphere, innovative management methods.

Постановка проблеми. Активізація комунікацій між людьми і 
швидкий розвиток технологій на початку ХХІ ст. обумовлює дина-
мічний розвиток підприємств, закладів і організацій соціокультурної 
сфери сільських територій України та відносин між ними в умовах 
постійного впровадження інновацій та модернізації усіх видів ді-
яльності на засадах появи цифрової економіки, діджиталізації, а 
 також посилення глобальних впливів і конкуренції. В цілому, це 
вимагає пошуку нових теоретичних концепцій та практичних інстру-
ментів і методів управління з метою забезпечення конкурентоспромож-
ного їх функціонування. У зв’язку з цими викликами відзначимо, 
що проблеми діяльності підприємств та організацій соціокультурної 
сфери з урахуванням вищезазначених факторів недостатньо глибоко 
висвітлено, особливо, що стосується їх менеджменту на засадах ін-
новаційно-інвестиційного сталого розвитку. Тому аналіз цієї сфери 
та формування пропозицій є необхідним і актуальним для систем-
ного розвитку сільських територій України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями стану 
і специфіки управління організаціями соціокультурної сфери сіль-
ських територій в Україні та світі займалась низка українських і 
закордонних вчених: В. Бойко, О. Гудзинський, О. Драган, А. Колот, 
В. Куценко, Е. Лібанова, О. Макарова, А. Михненко, І.В.Петрова, 
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Є. Редзюк, Л. Шморгун, О. Щербина-Яковлева та ін. та ін. Резуль-
тати досліджень вищезазначених авторів свідчать про увагу до цієї 
проблематики в умовах глобалізації та цифровізації економіки, що 
потребує подальших досліджень, напрацювань і виявлення нових 
знань про цю сферу, особливо специфіку менеджменту на засадах 
швидко змінюваних умов праці.

Мета статті – на основі аналізу особливостей функціонування 
підприємств, закладів і організацій соціокультурної сфери сільських 
територій України сформувати більш ефективні, інноваційні методи 
управління з урахуванням сучасних особливостей розвитку соціаль-
но-економічної сфери.

Виклад результатів дослідження. Під функціонуючою соціально-
культурною організацією мається на увазі підприємство або фірма, 
яка забезпечує надання значного обсягу послуг або виробництво про-
дукції та характеризується як велика, середня, мала за обсягами 
показників: кількістю зайнятих, обсягами продажу, розміром активів 
тощо [7]. Тому при обґрунтуванні оптимальних методів управління 
необхідно обов’язково враховувати масштаб і потенціал організації. 
Це дозволить забезпечити ефективне функціонування соціокультур-
них організацій сільських територій України в умовах невизначе-
ності, високої конкуренції, державної бюджетної неплатоспромож-
ності та інших викликів і ризиків.

Характерною особливістю функціонування соціокультурних орга-
нізацій сільських територій України є те, що вони, на відміну від 
інших суб’єктів соціокультурної сфери, отримують постійний дефіцит 
бюджетної підтримки. Такі домінуючі тенденції в свою чергу нега-
тивно впливають на когнітивні, культурно-духовні, творчо-креатив-
ні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та бізнесові ініціативи на селі. 
Крім того, відзначається скорочення організацій соціокультурної 
сфери сільських територій в Україні за кількістю, обсягами діяль-
ності та значимістю, що вкрай негативно позначається на рівні 
життя сільського населення та розвитку сільських територій. Дана 
ситуація має загальні об’єктивні причини:

І. Макроекономічні (зміна структури економіки і державного 
інвестування; різке скорочення сільських жителів, поселень, їх люд-
ності; зміна принципів функціонування сільських громад і функцій 
державного адміністрування).

ІІ. Регіонально-місцеві (рівень розвитку та особливостей сільських 
територій і їх економіки; наявності соціальної відповідальності у 
місцевого агробізнесу; патерналізм, пасивність, низька громадянська 
свідомість місцевого населення; обмеженість платоспроможного по-
питу; специфічні ментальність, традиції і звичаї).

ІІІ. Підприємницько-управлінські (наявність/відсутність планів 
розвитку організацій соціокультурної сфери сільських територій в 
Україні, способи організації праці в таких організаціях; організа-
ційно-управлінська структура; підвищення кваліфікації кадрів і 
управлінської ланки; моніторинг ринку і маркетингові стратегії роз-
витку; використання інноваційного менеджменту) [1].

Вищезазначені причини, особливо І і ІІ, є стратегічними, щоб їх 
виправити, потрібно мати значний час і суттєві ресурси (кадрові, 
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фінансові, технічні, технологічні та ін.), що майже неможливо в іс-
нуючих умовах – низькі темпи економічного зростання вітчизняної 
економіки, наявність суттєвого боргового навантаження на державний 
бюджет України, військовий конфлікт на Сході України, та й в ці-
лому дефіцит коштів у сільських регіонах України. Ці чинники по-
силюють застарілі підходи до організації праці, недостатній рівень 
впровадження інновацій, неефективна структура, неправильне ви-
користання наявних ресурсів і нестійке фінансове положення в ор-
ганізаціях соціокультурної сфери сільських територій в Україні. Саме 
ці внутрішні чинники можна змінити на відміну від державного 
фінансування і покращення регулятивного адміністрування.

Аналіз більшості вітчизняних сільських закладів соціокультурної 
сфери показує, що фінансові можливості сільської громади і спон-
сорів визначають стан відповідного закладу. А фінансовий стан 
сільської громади, і в тому числі сільських закладів соціокультурної 
сфери, в значній мірі залежить від рівня лідерства і керівництва. 
Тобто від рівня управління і якості менеджменту, в першу чергу, 
залежить стан таких організацій, менеджмент виступає визначальним 
фактором.

Теоретичний підхід обумовлює те, що керована технологія соціо-
культурної діяльності включає в себе управління, субординацію, 
координацію, розподіл функцій тощо, тобто є складною та багато-
рівневою системою організації продуктивної діяльності.

Системний підхід у менеджменті до процесу професійного створен-
ня технології соціокультурної діяльності дає можливість виділення 
її основних структурних, функціональних, операційних, нормативно-
регулятивних, інструментальних складових, якими є: 

• методи організації соціокультурної діяльності; 
• методи формування соціокультурної діяльності; 
• методи управління й керування соціокультурною діяльністю; 
• методи стимулювання та мотивації соціокультурної діяльності; 
• методи здійснення соціокультурної діяльності; 
• технічні засоби здійснення соціокультурної діяльності; 
• методи контролю (а інколи також і самоконтролю) результатів 

та рівня ефективності соціокультурної діяльності та їх корекції.
Все це складна інноваційна управлінська діяльність, що поєднує 

складні технології, управлінські процеси і вимагає лідерських якос-
тей. Але якщо проаналізувати склад і вимоги до працівників вітчиз-
няних сільських закладів соціокультурної сфери, то виявиться, що 
специфіка їх діяльності майже не враховує менеджерські якості. 
Так, заклади та працівники культури в основному вільно розповсю-
джують та популяризують з дотриманням вимог законодавства  твори 
літератури і мистецтва, самостійно визначають репертуар, програми, 
зміст і форми гастрольно-концертної, виставкової, бібліотечно-інфор-
маційної та іншої діяльності у сфері культури. Їх завданнями є: 

• збереження культурних цінностей на території України, охо-
рона культурної спадщини, захист історичного середовища;

• збереження Музейного фонду України, Державного бібліотеч-
ного фонду України, Національного архівного фонду України, філь-
мофонду, їх постійне поповнення сучасними творами мистецтва, 
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продукцією вітчизняного книговидавництва, кінематографа, аудіо-
виробництва; 

• функціонування і розвиток мережі музеїв, архівів, бібліотек, 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл 
естетичного виховання та студій), клубів, кінотеатрів, кіно-, відео-
прокатних підприємств, об’єднань, заповідників, реставраційних 
закладів державної та комунальної власності;

• збереження нематеріальної культурної спадщини, в тому числі 
традиційної народної культури, мов, діалектів і говірок, фольклору, 
традицій, звичаїв і обрядів, народних художніх промислів та ремесел, 
історичних топонімів тощо [7].

Впровадженню центрів відповідального та системного управління 
і лідерства на засадах інноваційного менеджменту у вітчизняних 
сільських закладів соціокультурної сфери допоможе вийти з кризо-
вого стану діяльність за рахунок власних сил і ресурсів. Основними 
перевагами впровадження нових управлінських підходів та інновацій, 
на наш погляд, є:

– здатність гнучко реагувати на зміни ринку, що полягає в адап-
тивних можливостях як окремих центрів відповідальності, так і 
організації соціокультурної сфери в цілому, що виявляється у необ-
хідному інформаційному забезпеченні, запасі виробничих потужнос-
тей, наявності можливостей перебудови технологічного процесу, 
налагодженні маркетингової роботи тощо;

– забезпечення оптимального рівня децентралізації процесу при-
йняття управлінських рішень;

– організація і виконання функцій, що закріплені за конкретною 
службою, дублювання виключається;

– відповідальність за організацію роботи і її виконання персоні-
фікована.

Функція планування, організації, мотивації і контролю носить 
не формальний, а поетапний і логічно-структурний характер з від-
повідними фахівцями, які чітко реалізують такі функції, кожний 
на своєму рівні. 

Реалізація цих заходів допоможе активніше використовувати 
ринкову інформацію та співставляти її з внутрішніми можливостями 
і ресурсами підприємства; застосовувати методи управління витра-
тами, враховуючи ефективність кожного підрозділу; планувати на 
різні строки роботу різних підрозділів; коригувати керівництвом 
планові і фактичні показники; установити відповідальних за витра-
ти, доходи, прибуток; приймати більш обґрунтовані управлінські 
рішення за рахунок контролінгу процесів. При цьому контролінг на 
соціально-культурному підприємстві стає в процесі управління не 
просто елементом управління, а такою системою, за допомогою якої 
формуються всі управлінські рішення.

Для системного руху вперед і сталого розвитку певного вітчизня-
ного сільського закладу соціокультурної сфери на засадах ефектив-
ного управління і процесу контролінгу необхідно також постійно 
використовувати основний звіт про комерційно-господарську діяль-
ність, в якому необхідно висвітлювати фінансово-економічні показ-
ники. Цей звіт необхідно вести з періодичністю в один місяць і 
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співставляти його з плановими показниками, тоді процес контролін-
гу і управління буде більш змістовним і спрямованим на виправлен-
ня існуючих відхилень. Проте директор має чітко розрізняти творчі 
результати діяльності відділів, персоналу та їх керівників і фінан-
сово-економічні результати діяльності. Доцільним є також націлен-
ня кожного відділу на економічну самоокупність, на комерційну 
успішність, тому результати звіту по конкретних відділах необхідно 
регулярно надавати цим відділам для ознайомлення. Крім того, на-
явність такого звіту буде корисна інвесторам, спонсорам, партнерам, 
замовникам, банкам, урядовим і місцевим органам влади, громаді 
тощо [5].

Інструменти та засоби контролінгу як основи управління певного 
вітчизняного сільського закладу соціокультурної сфери інтегрують 
ринкові дослідження, облік, планування, контроль і аналіз у єдину 
управлінську систему, що формує довгострокові конкурентні пере-
ваги і успішність у соціально-економічному середовищі. Тому пра-
цівники мають відповідати високим фаховим вимогам: знати скла-
дові контролінгу – бухгалтерський облік, аналіз, аудит, управління, 
маркетинг, планування і прогнозування, вміння мінімізовувати ри-
зики.

Інноваційним підходом в управлінській діяльності, що є частиною 
контролінгу вітчизняного сільського закладу соціокультурної сфери, 
виступає регламентація бізнес-процесів. Вона сприяє розв’язанню 
різних недоліків у діяльності соціокультурних організацій шляхом: 
забезпечення адаптації нових працівників; усування повторів бізнес-
операцій; швидкого реагування на зміни зовнішніх чинників; підви-
щення прибутку і зменшення витрат. Основними інструментами 
реалізації регламентації бізнес-процесів є організаційно-адміністра-
тивні методи, нормування та інструктаж.

Організаційно-адміністративна регламентація полягає в розробці 
бізнес-процесів і діяльності з їхнього перетворення, а також у коор-
динації дій працівників. Вона здійснюється шляхом прямого впливу 
на підлеглих при здійсненні бізнес-процесів через наказ, розпоря-
дження, вказівки, що видаються письмово або усно; а також завдя-
ки контролю за виконанням. В цілому це забезпечує організаційну 
чіткість, дисципліну та злагодженість діяльності [6].

Регламентація шляхом нормування здійснюється під організацій-
ним впливом, який полягає в установленні нормативів по верхніх і 
нижніх межах, які служать орієнтирами для здійснення бізнес-про-
цесів. При цьому нормування виражається: а) в показниках, що 
відображають залежності між елементами фінансової, виробничої, 
операційної діяльності вітчизняного сільського закладу соціокуль-
турної сфери; б) у вимогах до співвідношення витрат і результатів 
діяльності; в) у розподілі ресурсів з метою регулювання бізнес-про-
цесів та ухваленні управлінського рішення, враховуючи зовнішні 
впливи і власні можливості.

Інструктаж – це організаційний вплив, зміст якого полягає в 
роз’ясненні норм, правил, порядку і способів виконання бізнес-про-
цесів, що усуває або зменшує в подальшому помилки. Інструктаж 
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може мати форму консультаційної, інформаційної і методичної до-
помоги працівникам у здійсненні бізнес-процесів.

Перераховані інструменти можуть використовуватись не тільки в 
рамках контролінгу, але і для всіх бізнес-процесів, здійснюваних у 
вітчизняних сільських закладах соціокультурної сфери.

Залежно від використання інструментів контролінгу, можна про-
слідкувати процеси здійснення регламентації бізнес-процесів, які 
полягають в їх послідовній формалізації. Результатом формалізації 
є положення про структурні підрозділи; положення про обов’язки 
фахівців, керівників відділів, директора; показники, що характери-
зують діяльність закладу; механізм контролінгу. За рахунок цих 
заходів реалізується виявлення слабких місць, ризиків, ухвалюють-
ся своєчасні заходи щодо оптимізації бізнес-процесів, управлінський 
процес здійснюється більш системно і стратегічно виважено.

 Відзначимо, що зайва деталізація робить регламентацію бізнес-
процесів важкими для сприйняття, підвищує зайві трудовитрати і 
не дає керівникам підрозділів у повній мірі розкрити власний по-
тенціал. Для вирішення цієї проблеми доцільно більш активно ви-
користовувати сучасні технічні пристрої, ЕОМ, комунікаційно-медій-
не обладнання, регулярно проводити спільні адміністративно-управ-
лінські засідання щодо покращення керівництва організацією та 
зменшення конфліктності.

Узагальнюючи всю систему удосконалення управління та підви-
щення її ефективності, конкурентоспроможності в сільських органі-
заціях соціокультурної сфери України на засадах інноваційних під-
ходів, відзначимо логічно обумовлений алгоритм регламенту бізнес-
процесів у цих організаціях:

– загальні положення (структура, призначення, визначення, за-
стосування, терміни, повноваження і відповідальність);

– умови та обмеження (умови початку процесу, вимоги до резуль-
татів, обмеження);

– вимоги до процедур (перелік вимог);
– контроль виконання процедур (контроль за виконанням про-

цедур, відповідальність за виконання процедур);
– аналіз результатів та розробка заходів з подальшого розвитку 

(звіти, довідкові дані, планові та фактичні показники, схеми, по-
силання) [1].

Вищезазначений алгоритм регламенту бізнес-процесів та в цілому 
контролінг у сільських соціокультурних закладах України має ба-
зуватись на використанні інновацій четвертого технологічного укла-
ду; на мережевій, віртуальній та цифровій економіці; на креативній 
у своїй основі комунікаційно-рекламній діяльності. На жаль, пере-
шкодою для цього є недостатня інформаційно-технологічна підготов-
ка працівників і керівників вітчизняних сільських соціокультурних 
закладів. Тому потрібно змінювати та оновлювати систему освіти та 
перепідготовки кадрів у соціокультурній сфері України [4].

Інноваційні підходи в управлінській діяльності в закладах соціо-
культурної сфери України були б неповними, якби не включали 
елементи державного регулювання цієї надважливої для суспільства 
сфери діяльності. На наш погляд, доцільним у державному та регі-
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ональному фінансуванні таких закладів є врахування нового підходу, 
що включав би наступні складові: 1) наявність населення в певній 
сільській місцевості; 2) відсутність або занедбаність існуючих за-
кладів соціокультурної сфери України в даній сільській місцевості; 
3) відсутність або низька спроможність самостійного фінансування і 
адміністрування організацій соціокультурної сфери України в даній 
сільській місцевості. Чим більші показники /коефіцієнти/ за даними 
складовими по пункту 1 і найменші по пунктах 2 і 3, тим більші 
суми фінансування та адміністративної підтримки необхідно надава-
ти таким сільським громадам.

Запропоновані автором підходи до фінансування та адміністру-
вання реалізують новітні, інноваційні методи до управління органі-
заціями соціально-культурної сфери на засадах громадянської від-
повідальності, паритетності у відносинах держава – громадянин та 
сприяє в цілому більш гармонійному розвитку сільських територій 
в Україні [2;3].

Висновки. Дослідження системи управління в сільських соціо-
культурних закладах України на засадах ефективності та конкурен-
тоспроможності обумовлює використання системи управління, за-
стосовуючи більш ефективну організацію праці персоналу, а також 
процес контролінгу. Впровадження процесів контролінгу і ефектив-
ного управління є надскладним завданням, що пов’язане з форму-
ванням інноваційних підходів в управлінні. При цьому контролінг 
на соціально-культурному підприємстві стає в процесі управління не 
просто елементом, а системою, за допомогою якої формуються всі 
управлінські рішення. Інноваційним підходом в управлінській ді-
яльності, що є частиною контролінгу вітчизняного сільського закла-
ду соціокультурної сфери, виступає й регламентація бізнес-процесів. 
Вона сприяє розв’язанню різних недоліків у діяльності соціокуль-
турних організацій та суттєво підвищує оперативність та конкурен-
тоспроможність такого закладу соціокультурної сфери. В цілому 
відзначимо, що інноваційна управлінська діяльність, яка поєднує 
складні технології, управлінські процеси і вимагає лідерських якос-
тей, потребує якісно інших кадрів і ресурсів, а тому необхідна сис-
темна перепідготовка кадрів цієї сфери та більш ефективніші дер-
жавні і приватні інвестиції.
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РОЛЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  

У СТВОРЕННІ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ  
ДЛЯ ВЕДЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Мета статті полягає в аналізі фінансово-економічних інструментів управлін-
ня туристичною діяльністю, їх ролі у створенні сприятливих умов для ведення 
туристичного бізнесу у зв’язку з визначенням туризму як одного з основних 
пріоритетів України. Методологія дослідження полягає у використанні сукуп-
ності методів: діалектичного, аналітичного, статистичного, порівняльного. За-
значений методологічний підхід дозволив розглянути фінансово-економічний 
інструментарій як важливу складову механізму управління туристичної діяль-
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ності України. Наукова новизна даної статті полягає в дослідженні специфіки 
впливу на розвиток туристичної індустрії таких фінансово-економічних інстру-
ментів як планування, госпрозрахунок, ціноутворення, фінансування, системи 
кредитів та податків, підкреслюється недостатня фінансова підтримка туризму 
з боку держави, необхідність запровадження гнучкої системи оподаткування, 
особливо для розвитку малого туристичного бізнесу, сільського туризму. Висно-
вки. У статті обґрунтовуються деякі шляхи вдосконалення функціонування 
фінансово-економічних інструментів управління туристичною діяльністю: зни-
ження ставки ПДВ для туристичної індустрії як захід, який обумовлює інвес-
тиційну привабливість, і в кінцевому рахунку – приведе до збільшення при-
бутків державного бюджету; створення вільних рекреаційно-туристичних зон, 
підвищення видатків на маркетинг та просування туристичного продукту, а 
також запровадження в практику грантів із розвитку туризму.

Ключові слова: фінансовоекономічні інструменти, планування, госпрозрахунок, 
ціноутворення, фінансування, кредити, податки, вільні рекреаційнотуристичні 
зони, інвестиційна привабливість.
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Роль финансово-экономических инструментов управления  
туристической деятельностью в создании благоприятных  
условий ведения туристического бизнеса.

Цель статьи заключается в анализе финансово-экономических инструментов 
управления туристической деятельностью и их роли в создании благоприятных 
условий для ведения туристического бизнеса в связи с определением туризма 
как одного из основных приоритетов Украины. Методология исследования за-
ключается в использовании совокупности методов: диалектического, аналити-
ческого, статистического, сравнительного. Такой методологический подход по-
зволил рассматривать финансово-экономический инструментарий как важную 
составляющую механизма управления туристической деятельности в Украине. 
Научная новизна данной статьи заключается в исследовании специфики влияния 
на развитие туристической индустрии таких финансово-экономических инстру-
ментов как планирование, хозрасчет, ценообразование, финансирование, системы 
кредитов и налогообложения, подчеркивается недостаточная финансовая по-
ддержка со стороны государства, необходимость внедрения гибкой системы на-
логообложения, особенно для развития малого туристического бизнеса, сельско-
го туризма. Выводы. В статье обосновываются некоторые пути совершенствова-
ния функционирования финансово-экономических инструментов управления 
туристической деятельностью Украины: снижение ставки НДС для туристичес-
кой индустрии как мероприятие, которое обусловит инвестиционную привлека-
тельность, и в конечном счете – приведет к увеличению прибыли в государственный 
бюджет; создание свободных рекреационно-туристических зон, повышение рас-
ходов на маркетинг и продвижение туристического продукта, а также внедрение 
в практику грантов по развитию туризма. 
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Ключевые слова: финансовоэкономические инструменты, планирование, 
хозрасчет ценообразование, финансирование, кредиты, налоги, свободные 
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A role of financial – economics instruments of management tourist 
activity is in creation of favourable terms for the conduct of tourist 
business.

The aim of the article consists in the analysis of financial – economics   in-
struments of management tourist activity and their roles in creation of favorable 
terms for the conduct of tourist business in connection with determination of 
tourism as one of basic priorities of Ukraine. Research methodology consists in 
the use of totality of methods: dialectical, analytical, statistical, comparative. Such 
methodological approach allowed to examine a financial – economics instruments  
as important constituent of mechanism of management of tourist activity in 
Ukraine. The scientific novelty of this article consists in research of specific of 
influence on development of tourist industry of such financial – economics   in-
struments as planning, self-supporting basis, pricing, financing, systems of credits 
and taxation, insufficient sponsorship from the side of the state, necessity of in-
troduction of the flexible system of taxation is underlined, especially for develop-
ment of small tourist business, rural tourism. Conclusions. In the article ground-
ed some ways of perfection of functioning of financial – economics instruments of 
management by tourist activity of Ukraine: decline of rate VAT for tourist indus-
try as an event that will stipulate an investment attractiveness, and in final 
analysis – will result in the increase of profit in the state budget; creations of 
recreational-tourist clear zones, increase of charges on marketing and advancement 
of tourist product, and also introduction in practice of under backs on development 
of tourism.

Keywords: financial – economics   instruments, planning, selfsupporting basis 
pricing, financing, credits, taxes, free recreationaltourist zones, investment 
attractiveness.

Актуальність теми дослідження. Туризм сьогодні – це багатога-
лузевий сектор економіки. У світі йому надежить 10 % загального 
ВВП, 30 % світового експорту послуг, у його галузях зайнято понад 
10 % працюючих. У багатьох країнах туризм відіграє значну роль 
у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні додаткових 
робочих місць і зайнятості населення, активізації зовнішньоторгі-
вельного балансу, а тому виявився важливим важелем, використан-
ня якого викликає піднесення всієї національної економіки. 
Об’єднуючи понад 50 галузей, туризм значною мірою чинить вплив 
на розвиток транспорту і звязку, будівництво, сільське господарство, 
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виробництво товарів народного споживання та ін. і таким чином ви-
ступає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку.

У системі управління туризмом ослоблива роль належить фінан-
сово-економічним інструментам, які є важливими чинниками у фор-
муванні умов для функціонування й розвитку туристичної діяльнос-
ті на всіх рівнях управління: державному, регіональному і локаль-
ному. Здійснюючи матеріальне стимулювання колективу, а також 
окремих працівників індустрії туризму, економічні інструменти в 
практиці управління туристичною діяльністю набрали найбільшого 
поширення, оскільки спонукають учасників соціально-економічних 
відносин діяти у певному напрямку задля досягнення мети – отри-
мання оптимальних кінцевих результатів. Саме зацікавленість учас-
ників у кінцевих результатах служить основою можливості управ-
ління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансово-економічним 
інструментам управління туристською діяльністю присвячені роботи 
М.Мальської, М.Рутинського, С.Білоуса, Ю. Варланова, Н.Мандюк, 
Біля М., Третяка Г., Крайника О. та інших вчених, однак у ниніш-
ніх умовах нової стратегії розвитку туризму і курортів назріла необ-
хідність у вдосконаленні цього механізму шляхом подолання нега-
тивних тенденцій у його функціонуванні з урахуванням досвіду єв-
ропейських країн. 

Виклад основного матеріалу. Фінансово-економічні інструменти 
створюють сприятливе бізнес-середовище для суб’єктів туристичної 
діяльності в суміжних областях, виявляючи можливі резерви для 
отримання прибутків, матеріального стимулювання з урахуванням 
економічних інтересів усіх зацікавлених об’єктів, а саме: громаду 
(формалізовані структури); мешканців (членів громад); місцевий 
уряд; туристів; приватний туристичний бізнес; приватний бізнес 
інших галузей; інвесторів; центральний та регіональний уряд. (3, 
стор. 78).

Для чинності фінансово-економічних інструментів необхідно ство-
рення таких умов, які могли б сприяти перебудові економічного 
механізму в напрямі вдосконалення системи планування, економіч-
ного стимулювання, господарського розрахункку, стимулювання, 
ціноутворення, фінансування, кредитування та обліку. 

Плануванню належить особлива роль в обґрунтованому визна-
ченні основних напрямів і пропорцій розвитку туристичної галузі з 
обліком матеріальних джерел його забезпечення та попиту ринку. 
Планування розвитку туризму передбачає розробку загальних стра-
тегій і концепцій розвитку туризму; регулювання просторового роз-
міщення об’єктів туризму; планування розвитку інфраструктури. 
Суть планування проявляється у прагненні завчасно врахувати всі 
внутрішні та зовнішні чинники, які забезпечують сприятливі умови 
для нормального функціонування та розвитку туристичного підпри-
ємства, в конкретизації цілей розвитку галузі на всіх рівнях (від 
держави в цілому до підприємства і кожного його підрозділу) на 
певний період у визначенні господарських завдань, засобів їх досяг-
нення, строків і послідовності реалізації, а також у виявленні мате-
ріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для вирішен-
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ня поставлених завдань. Планування передбачає розробку комплек-
су заходів, які визначають послідовність досягнення конкретних 
цілей. Саме на стадії планування є можливість врахувати можливість 
використання всіх туристичних ресурсів на рівні туристичного під-
приємства, регіону чи країни в цілому; визначити основні шляхи та 
засоби щодо зміцнення власності, передбачити тенденції щодо еко-
номічного зростання, визначити потреби у виробничих ресурсах, 
окреслити шляхи їх ефективного використання.

На державному рівні у 2017 році спеціальним розпорядженням 
Кабінету Міністрів України була схвалена Стратегія розвитку туриз-
му та курортів на період до 2026 року, в якій туризм визначається 
як один з основних пріоритетів держави, а впровадження економіко-
правових механізмів успішного ведення туристичного бізнесу та 
інвестиційних механізмів розвитку туристичної інфраструктури – 
одними з основних завдань стратегічно орієнтованої державної по-
літики.

Очікувані результати реалізації Стратегії показані в Таблиці 1.

Таблиця 1.
Контрольні показники розвитку сфери туризму та курортів  

в Україні за 2015-2016 роки

Найменування показни-
ка розвитку

2015 2019 2022 2026

1. Кількість іноземних 
туристів, які 
в’їжджають до Украї-
ни, млн осіб

12,9 Збільшення
у 1,5 рази

Збільшення
у 2 рази 

Збільшення
у 2,5 рази

2. Кількість суб’єктів 
туристичної діяльності, 
тис. одиниць

6,8  Збільшен-
ня

у 1,5 рази

Збільшення
у 3 рази

Збільшення
у 5 разів

3. Обсяг надходжень до 
місцевих бюджетів від 
сплати туристичного 
збору, млн гривень

37,1 Збільшення
у 2 рази

Збільшення
у 5 разів

Збільшення
у 10 разів

4. Обсяг надходжень до 
зведеного бюджету (по-
датки та збори) від ді-
яльності суб’єктів ту-
ристичної діяльності, 
млрд гривень

1,71 Збільшення
у 2 рази 

Збільшення
у 5 разів

Збільшення
у 10 разів

5. Кількість робочих 
місць у сфері туризму, 
тис. осіб

88 Збільшення
у 1,5 рази

Збільшення
у 3 рази

Збільшення
у 5 разів

6. Кількість внутріш-
ніх туристів, тис. осіб

357 Збільшення
у 2 рази

Збільшення
у 3 рази

Збільшення
у 5 разів

7. Кількість екскурсан-
тів, тис. осіб

125,5 Збільшення
у 1,5 рази

Збільшення
у 2 рази

Збільшення
у 2,5рази
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Одним із важливих чинників функціонування та розвитку турис-
тичних підприємств виступає госпрозрахунок, який у поєднанні із 
самофінансуванням забезпечує господарську самостійність підпри-
ємства. При цьому виробнича та соціальна діяльність на підприєм-
стві, оплата праці здійснюється за рахунок зароблених коштів. Голо-
вним узагальнюючим показником успішності господарської діяль-
ності стає прибуток, звідки здійснюються виплати за зобов’язаннями 
підприємства, а також витрати на розвиток виробництва, оплату 
праці та соціальні потреби. 

Туризм в Україні – це комплекс, який розвивається, і йому при-
таманні постійні пошуки нових форм роботи на ринку. Серед стра-
тегічних напрямів політики розвитку туризму в Україні спостеріга-
ється дві тенденції: 1) активізація місцевого туризму, особливо 
сільського «зеленого»; 2) посилення ролі держави. Державне управ-
ління у сфері туризму в Україні проходить своє становлення. Спе-
ціально уповноважений орган управління багато разів міняв свою 
назву і підпорядкування. З інтервалом у декілька років відбувалася 
реформа центральних органів виконавчої влади у туристичній сфері. 
Зауважимо, що всі ці процеси відбуваються в умовах кризових явищ 
в економіці України. Все це позначилося на фінансовій підтримці 
туризму з боку держави, яка протягом останніх років була зведена 
до мінімуму. Навіть видатки на маркетинг та просування туристич-
ного бренду під назвою «Україна» сьогодні становлять 30 млн грн, 
тоді як у світовій практиці витрати на туристичний маркетинг ви-
діляють із розрахунку 4-6 доларів на кожного прибулого іноземця. 
Однак, інвестиції в туристичну індустрію можуть позитивно впли-
вати на розвиток економіки країни та її регіонів, оскільки послідов-
но торкаються багатьох галузей господарства в цілому. В країнах ЄС 
держава активно бере участь в інвестиційних процесах, спрямованих 
на розвиток туристичної сфери за напрямами: а) зниження ціни 
інвестицій у туристичні проекти, б) прямі субсидії та надання піль-
гових кредитів; в) продаж чи оренда землі або елементів інфраструк-
тури за ціною, нижчою від ринкової; г) пільгове оподаткування, 
д) зниження мита.

Туризм сприяє збільшенню фінансових потоків у регіон, в тому 
числі іноземної валюти, зростанню валового національного продукту, 
створенню нових робочих місць, залученням капіталу, в тому числі 
іноземного та ін. Специфіка туристичної індустрії полягає ще і в 
тому, що інвестиції в інфраструктуру і матеріально-технічну базу 
туризму стимулюють інвестування підприємств малого бізнесу.

За підрахунками експертів, для того, щоб 300-тисячне місто, яке 
розпочинає туристичний шлях, почало приймати хоча би 100 тисяч 
туристів на рік, треба інвестувати в промоцію та програми просу-
вання туристичного бреду не менше 1 мільйона гривень. Слід від-
значити, інвестиції в туристичну індустрію досить швидко починають 
приносити прибутки. Наприклад, Мазурчак О.В., колишній міський 
голова Кам’янець-Подільського, на парламентських слуханнях у 
квітні 2016 року відзначив, що 36 тис. гривень, витрачених на ство-
рення археологічного відділу у музеї, обернулись прибутками в понад 
1 млн. Відомо, що в країнах Європейського Союзу кожний 1 євро, 
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вкладений у мережу природоохоронних територій Natura 2000, при-
носить 20 євро прибутків. 

До системи економічних інструментів управління туристичною 
діяльністю, які ефективно використовуються на державному та ре-
гіональному рівнях, належать: інвестиції, система оподаткування, 
система пільг та кредитів, цінове регулювання та економічні санкції. 
Ю.Варланов відзначає, що діапазон фінансових інструментів може 
включати: субвенції, концесії (поступки), податкові пільги як звіль-
нення від частини податків, зменшення оподаткування на початкових 
стадіях бізнес-процесу, надання податкових канікул, податковий 
кредит по іноземних позиках, звільнення від податків сум реінвес-
тованого прибутку та прибутку, спрямовоного на підготовку персо-
налу тощо. (3, стор.78).

Важливу роль в інтенсивному розвитку туризму відіграє підпри-
ємництво, представлене в туризмі у вигляді малого бізнесу. Малий 
бізнес на внутрішньому ринку туристичних послуг має здатність 
здійснювати інноваційну діяльність, в основі якої лежить пошук 
нових можливостей, вміння залучати та використовувати рекреацій-
но-туристичний потенціал. До економічних методів, що використо-
вуються на локальному рівні – підприємством, належать: система 
економічного стимулювання, методи госпрозрахунку та матеріальні 
санкції. Основними джерелами для економічного стимулювання є: 
а) фонд соціального розвитку, який підприємство використовує для 
зміцнення матеріально-технічної бази та соціально-культурної сфери, 
проведення оздоровчих, культурно-масових заходів; б) фонд оплати 
праці та матеріального заохочення, який використовується на за-
робітну плату, матеріальну допомогу тощо.

Для ефективної господарської діяльності туристичних фірм необ-
хідним є фінансове забезпечення, тобто наявність первинного капі-
талу, який формується з внесків засновників туристичного підпри-
ємства і набуває форми статутного капіталу. В процесі діяльності 
надходження фінансів до підприємства стає можливим внаслідок 
реалізації туристичних послуг. Після відшкодування видатків на 
підприємстві з’являється прибуток. Саме з прибутку йдуть витрати 
на податки, оплату праці та соціальні потреби, рекламу, а також на 
розширення діяльності туристичного підприємства. У туристичній 
сфері організація фінансів має певні особливості, зумовлені тим, що 
об’єктом діяльності є турист, котрий платить за туристичні вражен-
ня, орієнтуючись на власний інтерес. Специфікою туризму як галу-
зі сфери послуг є те, що процеси виробництва, реалізації і спожи-
вання туристичного продукту – це єдиний процес, а кругообіг обо-
ротних засобів у туризмі охоплює: а) фінанси на організацію туру; 
б) матеріальні та нематеріальні послуги туризму; в) туристичні 
враження; г) фінанси, отримані від реалізації послуг, товарів, ту-
ристичних вражень. 

Існує специфіка формування фінансово-економічного механізму 
у розвитку сільського туризму. На сьогодні організація відпочинку 
туризму на селі відбувається при мінімальному стартовому капіталі 
і навіть при повній його відсутності – на базі тих умов, якими вже 
володіють селяни. Сім’я фермерів може отримувати постійні 20-30 % 
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доходу від сільського туризму до основної діяльності. В багатьох 
європейських країнах у післявоєнний період піднімали економіку 
села за допомогою розвитку сільського зеленого туризму. Після під-
писання Україною угоди з ЄС сільський туризм стає важливим чин-
ником розвитку сільських територій, забезпечуючи дохід та зайня-
тість місцевого населення. У багатьох країнах підтримка малого 
туристичного бізнесу, особливо сільського, відбувається через дер-
жавні грантові програми, в Україні вони не практикуються.

Девальвація національної валюти перетворила Україну на еконо-
мічно привабливе місце для іноземних туристів, оскільки підвищен-
ня цін на туристичні послуги відбулося незначне. Київ – став най-
доступнішою столицею Європи, і випереджає такі традиційні дешеві 
міста-конкуренти, як Бухарест, Будапешт та Софія.

Система оподаткування відіграє важливу роль в управлінні ту-
ристичною діяльністю. З одного боку, за рахунок податків поповню-
ється бюджет держави, з другого боку, серед економічних методів 
вона виділяється певною гнучкістю і залишає для підприємства чи 
регіону достатньо можливостей для маневрування. Очевидно, що 
створення вільних рекреаційних зон при використанні системи піль-
гового оподаткування може залучити вітчизняних та іноземних ін-
весторів і послужити стимулятором у розвитку окремих видів туриз-
му. Це особливо актуально для малого туристичного бізнесу, зокре-
ма – сільського.

Податок на додану вартість у багатьох країнах служить важливим 
інструментом управління туристичною діяльністю (в Україні він 
становить 20 %). Ставка ПДВ дуже важлива для розвитку всіх ланок 
організації туризму. У Європі 25 країн із 28 мають знижену ставку 
ПДВ для туристичної індустрії. Для таких країн, як Іспанія, Італія 
та Ірландія зниження ставки ПДВ стало важливим початком виходу 
із кризи. У Франції, Італії та Іспанії діє знижена ставка ПДВ до 
10 %, тоді як нормована ставка ПДВ сягає 20 % і вище; а в Люк-
сембурзі ставка ПДВ – тільки 3 %, в Нідерландах – 6 %. Зниження 
ставки ПДВ для туристичної індустрії може обумовити інвестиційну 
привабливість і в кінцевому рахунку – збільшити доходи державно-
го бюджету. 

Центральне місце серед різноманітних важелів у системі еконо-
мічних методів займає ціна та процес її утворення, оскільки саме 
ціна виконує три важливі функції в туризмі:

а) розподільчу – за допомогою ціни створений валовий внутріш-
ній продукт та прибуток підприємств-господарників перерозподі-
ляються між підприємствами та галузями народногосподарського 
комплексу;

б) стимулюючу функцію: ціна економічно впливає на розвиток 
виробництва та споживання товарів та послуг, стимулює підвищен-
ня їх якості;

в) функцію орієнтації – ціна несе необхідну інформацію про якість 
товарів та послуг. 

Рівень ціни визначає розмір продукту, конкурентоспроможність 
і фінансову стійкість туристичної організації. У ціні знаходять своє 
відображення: собівартість туристичного продукту або послуги; при-
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буток туристичної організації – саме від нього залежить можливість 
розвивати туристичний бізнес; комісія посередницьких організацій, 
які беруть участь у просуванні туристичного продукту.

Ціна неодмінно має дві межі: нижню, якою є собівартість про-
дукції, і верхню, яка визначається попитом на турпродукт. У будь-
якому випадку ціна повинна не тільки відповідати попиту на дані 
послуги, але й відшкодувати витрати на виробництво, реалі зацію, 
організацію споживання послуг туризму та забезпечити певний обсяг 
прибутку. В умовах сучасного рівня розвитку сільського туризму в 
Україні спостерігаються низькі ціни на послуги в сільській садибі, 
хоча, безперечно, якість послуг та розташування садиби впливає на 
ціну (таблиця 2).

Таблиця 2
Ціни на послуги в деяких сільських садибах України

Екологічна  
садиба

Послуги 
Ціна за добу 

без харчування 
(грн)

Мезон-Бланш, 
с. Березівка 
Київська обл. 

Бутик-готель на 12 номерів, 
органічне кафе, соляна кімна-
та, сауна, масаж і магазин

1060 

с. Верхній 
Ясенів, Івано-
Франківська 
обл. 

Гостинний двір «Горицвіт». 
Дерев’яні котеджі із комфорта-
бельними номерами.
Кінні прогулянки, піші походи 
в гори, рафтинг по р. Черемош

300-600 

с. Буша  
Вінницька обл.

Еко-комплекс «Стоун-парк». 
Сон «на вуликах», рибна лов-
ля на р. Мерефі, дендропаррк 
«Гайдамацький яр»

320-540 

с. Білоберізка Приватна садиба «Хата Різьбя-
ра».
Кінні прогулянки, походи в 
гори, взимку – лижі та санки.
«Еко-люкс», 
«ЕКО-2» з терасами на 4-7 осіб

850-1300

с. Водяники 
Черкаської 
обл.

«Ферма для друзів». Свіжі 
овочі, м’ясо птиці та кролика, 
вирощених на фермі. Побли-
зу – Буцький каньйон,  
с. Моринці, озера

700-1800

Важливими економічними методами управління туристичної ді-
яльності є кредити – надання грошей на умовах повернення зі спла-
тою внесків у визначений строк, а також податки і штрафи, інвес-
тиції, митні збори і мита, страхування та ін. Напрями інвестування 
грошових коштів бувають пов’язані з основними видами діяльності 
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підприємства, а також із фінансовими вкладеннями, наприклад, у 
цінні папери інших підприємств і держави (акції, облігації, векселі, 
кредитні карти, дивіденди), в статутний капітал інших підприємств, 
у банк на депозитні рахунки.

Висновки. Фінансово-економічні інструменти відіграють важливу 
роль у формуванні сприятливих умов для реалізації Стратегії роз-
витку туризму та курортів в Україні. Авторам вважається доцільним 
створення вільних рекреаційно-туристичних зон, де можна було б 
використовувати гнучке оподаткування, особливо для розвитку мало-
го туристичного бізнесу, сільського туризму. Очевидні переваги ма-
ють грантові програми з розвитку туризму, які можна розігрувати 
на конкурсній основі.
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ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ ПРОВЕДЕННЯ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ  

НАУКОВИХ РОБІТ ЗАСОБАМИ  
MICROSOFT OFFICE PROJECT

Мета статті полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні проведення Всеу-
країнського конкурсу студентських наукових робіт як освітнього проекту та його 
плануванні засобами Microsoft Office Project. Організація проведення конкурсу 
студентських наукових робіт як проекту дозволить деталізувати роботи (завдання), 
необхідні для реалізації проекту; призначити для них трудові, матеріальні та 
фінансові ресурси; визначити критичні роботи проекту, затримка виконання яких 
може позначитися на термінах завершення проекту; ефективно управляти змістом, 
часом і ресурсами проекту. А використання Microsoft Office Project сприятиме 
пришвидшенню аналізу проекту за допомогою його візуалізації, пошуку відпо-
відей на запитання «що буде, якщо …?», а також контролю за його виконанням. 
Методологія дослідження полягає у використанні для планування робіт проекту 
такого методу сіткового планування, як метод критичного шляху. Наукова новизна отрима-
них результатів полягає в тому, що проведення Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт розглянуто як освітній проект, проведено його плану-
вання засобами Microsoft Office Project. Висновки. Упровадження розробленого 
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проекту в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 
дозволило голові та секретарю оргкомітету оперативно й ефективно здійснювати 
процеси моніторингу та контролю за його виконанням. Універсальність розробле-
ного проекту полягає в тому, що його можна застосовувати в діяльності будь-якого 
закладу вищої освіти України, який визначено базовим для проведення Всеукра-
їнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Ключові слова: планування; освітній проект; Всеукраїнський конкурс; сту
дентські наукові роботи; Microsoft Office Project.
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Планирование проекта проведения всеукраинского конкурса  
студенческих научных работ средствами Microsoft Office Project

Цель статьи заключается в научно-теоретическом обосновании проведения 
Всеукраинского конкурса студенческих научных работ как образовательного про-
екта и его планировании средствами Microsoft Office Project. Организация про-
ведения конкурса студенческих научных работ как проекта позволит детализи-
ровать работы (задачи), необходимые для реализации проекта; назначить для 
них трудовые, материальные и финансовые ресурсы; определить критические 
работы проекта, задержка выполнения которых может сказаться на сроках за-
вершения проекта; эффективно управлять содержанием, временем и ресурсами 
проекта. А использование Microsoft Office Project будет способствовать ускорению 
анализа проекта с помощью его визуализации, поиска ответов на вопросы «что 
будет, если ...?», а также контроля за его выполнением. Методология исследо-
вания заключается в использовании для планирования работ проекта такого 
метода сетевого планирования, как метод критического пути. Научная новизна 
полученных результатов заключается в том, что проведение Всеукраинского 
конкурса студенческих научных работ рассмотрено как образовательный проект, 
проведено его планирование средствами Microsoft Office Project. Выводы. Вне-
дрение разработанного проекта в Восточноевропейском национальном универси-
тете имени Леси Украинки позволило председателю и секретарю оргкомитета 
оперативно и эффективно осуществлять процессы мониторинга и контроля за его 
выполнением. Универсальность разработанного проекта заключается в том, что 
его можно применять в деятельности любого учреждения высшего образования 
Украины, который определен базовым для проведения Всеукраинского конкурса 
студенческих научных работ по отраслям знаний и специальностей.

Ключевые слова: планирование; образовательный проект; Всеукраинский кон
курс; студенческие научные работы; Microsoft Office Project.
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Planning a Project of the All-Ukrainian Competition of Student 
Scientific Works by Microsoft Office Project

The purpose of the article is to provide scientific and theoretical substantiation 
of conducting the All-Ukrainian competition of student’s scientific works as an 
educational project and its planning by Microsoft Office Project. Organization of 
the competition of student’s scientific works as a project will allow to detail the 
works (tasks) necessary for the implementation of the project; assign them labor, 
material and financial resources; to identify critical works of the project, the delay 
of which can affect the terms of project completion; effectively manage the content, 
time and resources of the project. And the use of Microsoft Office Project will 
help speed up the analysis of the project by rendering it, finding answers to the 
questions “what will happen, if ...?” and also monitoring its implementation. The 
methodology of the study is to use such method of network planning as a method 
of a critical path for project work planning. The scientific novelty of the results 
is that the holding of the All-Ukrainian competition of student’s scientific works 
was considered as an educational project, its planning was carried out by Microsoft 
Office Project. Conclusions. Implementation of the developed project at Lesia 
Ukrainka Eastern European National University allowed the head and secretary of 
the organizational committee to promptly and efficiently implement the monitoring 
and control processes for its implementation. The versatility of the developed 
project is that it can be used in the activity of any institution of higher education 
of Ukraine, which is defined as the basis for conducting the All-Ukrainian 
competition of student’s scientific works in the fields of knowledge and specialties.

Key words: planning; educational project; All-Ukrainian competition; 
student’s scientific works; Microsoft Office Project.

Актуальність теми дослідження. В Україні з метою створення 
умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, 
підтримки наукової та творчої роботи студентів (курсантів), стиму-
лювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними ін-
новаційними технологіями щороку проводиться Всеукраїнський кон-
курс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. 
Його основними завданнями є:

– виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалі-
зації їх здібностей;

– стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
– популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних тех-

нологій;
– залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних 

працівників до активної роботи з обдарованою студентською молод-
дю;

– формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, кон-
курсах, турнірах.

Він проходить у два тури: перший тур – у закладах вищої освіти 
(ЗВО); другий тур – у базових ЗВО (в яких створюється галузева 
конкурсна комісія). У свою чергу, другий тур конкурсу проводиться 
в два етапи: перший етап – рецензування робіт; другий етап – про-
ведення підсумкової науково-практичної конференції [1].

У 2018/2019 н. р. цей конкурс проводиться за 130 галузями 
знань, спеціальностями (спеціалізаціями). Зокрема, Східноєвропей-
ський національний університет (СНУ) імені Лесі Українки визна-
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чено базовим ЗВО з «Управління проектами і програмами» (під но-
мером 45) [2].

Зважаючи на те, що проведення такого конкурсу в базовому ЗВО 
передбачає виконання десятків пов’язаних між собою завдань, об-
межених часовими рамками та наявними ресурсами, то його, на 
нашу думку, можна вважати освітнім проектом, ефективне управ-
ління яким (в т. ч. планування) доцільно здійснювати за допомогою 
різноманітних засобів автоматизації, зокрема однієї з найпопуляр-
ніших програм такого плану Microsoft Office Project. Організація 
проведення конкурсу студентських наукових робіт як проекту до-
зволить:

1) деталізувати роботи (завдання), необхідні для реалізації про-
екту;

2) призначити для них трудові, матеріальні та фінансові ресурси;
3) визначити критичні роботи проекту, затримка виконання яких 

може позначитися на термінах завершення проекту;
3) ефективно управляти змістом, часом і ресурсами проекту.
А використання Microsoft Office Project сприятиме пришвидшен-

ню аналізу проекту за допомогою його візуалізації, пошуку відпо-
відей на запитання «що буде, якщо …?», а також контролю за його 
виконанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з теми свідчить, що ві-
тчизняні науковці присвятили свої дослідження таким аспектам 
освітніх проектів: О. В. Василенко – розгляду якості продукту 
освітніх проектів з погляду споживача [3], О. Б. Зачко та Д. С. Ко-
билкін – управлінню освітніми проектами в безпеко-орієнтованих 
системах засобами віртуального ситуаційного центру [4], Ю. М. Куз-
мінська – особливостям управління командою освітніх проектів [5], 
О. І. Полотай – розгляду моделі знань як основи ефективного управ-
ління інноваційними освітніми проектами [6], В. А. Рач і А. Ю. Бор-
зенко-Мірошніченко – особливостям комерційного аспекту проек-
тного аналізу регіональних освітніх проектів [7] тощо. Однак у цих 
публікаціях проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт не розглядалось як освітній проект, для автомати-
зації розробки проектів не використовувалася програма Microsoft 
Office Project. Водночас нами було проведено попередні розвідки в 
цьому напрямку [8].

Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуван-
ні проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт як освітнього проекту та його плануванні засобами Microsoft 
Office Project.

Виклад основного матеріалу. Проект – це сукупність цілеспря-
мованих, послідовно орієнтованих у часі, одноразових, комплексних 
і нерегулярно повторюваних дій (заходів або робіт), орієнтованих на 
досягнення кінцевого результату в умовах заданості термінів їх по-
чатку та завершення, а також обмеження трудових, матеріальних і 
фінансових ресурсів. Його ознаками є: 1) спрямованість на досягнен-
ня мети; 2) наявність численних ієрархічних цілей; 3) координоване 
виконання пов’язаних між собою дій; 4) часові рамки; 5) наявність 
бюджету; 6) унікальність [9, с. 9–12].
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До основних елементів будь-якого проекту відносять:
– календар, пов’язаний із реалізацією проекту;
– роботи (задачі), що входять до складу проекту;
– ресурси, які використовуються при реалізації проекту;
– призначення ресурсів роботам проекту [10, с. 163].
Різноманітні системи управління проектами, до яких відноситься 

програма Microsoft Office Project, дозволяють оптимізувати задачі 
проекту, контролювати необхідні для них ресурси та час, що, в під-
сумку, сприяє підвищенню ефективності управління проектом.

У дослідженні для планування робіт проекту використано такий 
метод сіткового планування, як метод критичного шляху (CPM, від 
англ. critical path method).

Характерними ознаками проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з «Управління проектами і програма-
ми», як освітнього проекту, є:

1) мета – створення умов для розвитку інтелектуального потен-
ціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи 
студентів (курсантів), стимулювання їх інтересу до дослідницької 
роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями;

2) наявні ієрархічні цілі – підготовчий етап, проведення першого 
та другого (рецензування робіт, проведення підсумкової науково-
практичної конференції) турів конкурсу;

3) координоване виконання пов’язаних між собою дій – Всеукра-
їнський конкурс студентських наукових робіт з «Управління про-
ектами і програмами» проводиться відповідно до наказів МОН Укра-
їни [1–2] та розробленого організаційним комітетом плану-графіку;

4) часові рамки – один навчальний рік (у нашому випадку – 
2018/2019 н. р.);

5) наявність бюджету – 1000 грн (покриття витрат на закупівлю 
бланків дипломів для переможців і подяк для членів організаційно-
го комітету, галузевої конкурсної та апеляційної комісій, а також 
канцелярських товарів; може відбуватися за рахунок платежів за 
публікацію тез учасників конференції);

6) унікальність – після проведення підсумкової науково-практич-
ної конференції буде визначено переможців конкурсу, загальна кіль-
кість яких не може перевищувати 25 % від загальної кількості авто-
рів наукових робіт, і нагороджено їх дипломами: І ступеня – до 
20 %, ІІ ступеня – до 30 %, ІІІ ступеня – до 50 %.

Проект проведення Всеукраїнського конкурсу студентських науко-
вих робіт з «Управління проектами і програмами» за різними кла-
сифікаційними ознаками віднесемо до таких:

1) за масштабом / розміром – малий;
2) за тривалістю / строками реалізації – короткостроковий;
3) за галузевою приналежністю – освітній;
4) за функціональним спрямуванням – дослідження та розвитку;
5) за характером залучених сторін – національний;
6) за ступенем складності – простий;
7) за складом і структурою залучених організацій – однофункці-

ональний;
8) за вимогами до якості проекту – стандартний;
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9) за ступенем обов’язковості – обов’язковий;
10) за ступенем зв’язку – незалежний;
11) за кількістю учасників – груповий.
Окрім того, цей проект має п’ять характеристик, які відрізняють 

його від програми чи портфеля проектів:
а) ціль – визначення та нагородження дипломами переможців 

конкурсу;
б) бачення та стратегія – взаємозв’язані через накази МОН Укра-

їни [1–2] та план-графік проведення конкурсу;
в) комерційна вигода – відсутня;
г) організаційні зміни – виключені;
д) час, витрати – один навчальний рік; 1000 грн.
Процеси, пов’язані з проектом, розіб’ємо на п’ять основних груп, 

які реалізують різні функції управління:
1) ініціації – оприлюднення наказу МОН України «Про проведен-

ня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році»;

2) планування – формування плану-графіку проведення конкурсу, 
в якому визначаються зміст і строки виконання робіт (задач), що входять 
до складу проекту, а також ресурси, необхідні для їх виконання;

3) виконання – координація людей та інших ресурсів для про-
ведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;

4) моніторингу та контролю – визначення відповідності плану та 
виконання проекту поставленим цілям і критеріям успіху та при-
йняття рішень про необхідність застосування коригувальних впливів, 
визначення необхідних коригувальних впливів, їхнє узгодження, 
ствердження й застосування;

5) завершення – надсилання до державної наукової установи 
(ДНУ) «Інститут модернізації змісту освіти» звіту про проведення ІІ 
туру конкурсу.

Проект проведення Всеукраїнського конкурсу студентських науко-
вих робіт з «Управління проектами і програмами» засобами Microsoft 
Office Project розроблено на прикладі СНУ імені Лесі Українки. 
Бюджет проекту складає 1000 грн. Часові межі проекту: з 01.10.2018 р. 
до 30.04.2019 р. Неробочими днями в проекті є суботи, неділі, а 
також святкові дні, які припадають на цей період.

Для реалізації проекту використовуються трудові, матеріальні та 
фінансові ресурси (див. табл. 1).

Таблиця 1
Аркуш ресурсів

№ 
з/п

Назва ресурсу Тип

Одиниці 
вимірю-
вання 

матеріа-
лів

Коротка 
назва

Макси-
мум 

одиниць

Стан-
дартна 
ставка

1 Голова оргкомітету Трудовий ГО 100 %

2
Заступник голови 
оргкомітету

Трудовий ЗГО 100 %
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3
Секретар оргкомі-
тету

Трудовий СО 100 %

4 Члени оргкомітету Трудовий ЧО 700 %

5
Відділ зв’язків із 
громадськістю

Трудовий ВЗГ 100 %

6 Загальний відділ Трудовий ЗВ 100 %

7
Члени галузевої 
конкурсної комісії

Трудовий ЧГКК 2700 %

8
Члени мандатної 
комісії

Трудовий ЧМК 300 %

9
Члени апеляційної 
комісії

Трудовий ЧАК 300 %

10 Дипломи
Матеріаль-
ний

шт. Д 10 грн

11 Грамоти
Матеріаль-
ний

шт. Г 10 грн

12
Витрати на канцто-
вари

Витрати ВКТ

У табл. 1 максимальний відсоток трудових ресурсів вказано від-
повідно до кількості осіб (відділів), задіяних у проекті (голова орг-
комітету – 1, заступник голови оргкомітету – 1, секретар оргкомі-
тету – 1, члени оргкомітету – 7, відділ зв’язків із громадськістю – 1, 
загальний відділ – 1, члени галузевої конкурсної комісії – 27, чле-
ни мандатної комісії – 3, члени апеляційної комісії – 3).

У програмі Microsoft Office Project 2007 для формування пере-
ліку задач проекту нами заповнено форму «Діаграма Ганта», фраг-
мент якої зображено на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент форми «Діаграма Ганта»

Закінчення таблиці 1
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У лівій частині форми для кожної задачі подано таку інформацію: 
номер рядка в проекті, номер у структурній декомпозиції робіт (СДР), 
назву, витрати на її реалізацію, тривалість, дату початку, дату за-
кінчення, номери рядків задач-попередників, назви призначених їй 
ресурсів із зазначенням одиниць або затрат. Зокрема, в табл. 2 на-
ведено першу частину цієї форми, яка містить задачі підготовчого 
етапу проекту. Слід зазначити, що в полі «Назви ресурсів» цієї та-
блиці після назви трудового ресурсу в дужках відображено частку 
його зайнятості для конкретної задачі. Якщо зайнятість трудового 
ресурсу повна, відсотки (100) не відображаються.

Таблиця 2
Задачі проекту (підготовчий етап)

№

ряд-

ка

СДР Назва задачі
Ви-

трати, 
грн

Три-
ва-

лість, 
днів

Початок
Закін-
чення

По-
пере-
дни-
ки

Назви
ресур-

сів

0 0

Всеукраїнський 
конкурс сту-
дентських на-
укових робіт з 
«Управління 
проектами і 
програмами»

1 000 149
Пн 
01.10.18

Вт 
30.04.19

1 1
Початок проек-
ту

0 0
Пн 
01.10.18

Пн 
01.10.18

2 2
Підготовчий 
етап

0 29
Пн 
01.10.18

Чт 
08.11.18

3 2.1
Початок підго-
товчого етапу

0 0
Пн 
01.10.18

Пн 
01.10.18

1

4 2.2

Ознайомлення з 
Наказом МОН 
України «Про 
проведення Все-
українського 
конкурсу сту-
дентських на-
укових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей 
у 2018/2019 
навчальному 
році»

0 1
Пн 
01.10.18

Пн 
01.10.18

3 ГО;СО

5 2.3

Формування 
плану-графіку 
проведення кон-
курсу

0 4
Вт 
02.10.18

Пт 
05.10.18

4 ГО;СО
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6 2.4
Уточнення пер-
сонального 
складу ГКК

0 10
Пн 
08.10.18

Пт 
19.10.18

ГО

7 2.5

Формування 
переліку ЗВО 
України для 
розсилання ін-
формаційного 
листа про про-
ведення ІІ туру 
конкурсу (елек-
тронною по-
штою – ЕП)

0 5
Пн 
08.10.18

Пт 
12.10.18

Т а -

блиця 

1

СО[50%]

8 2.6

Формування 
переліку ЗВО 
України (скоро-
ченого) для роз-
силання листа-
повідомлення 
очільникам ЗВО 
про проведення 
ІІ туру конкур-
су (через ПАТ 
«Укрпошта» 
– УП)

0 5
Пн 
08.10.18

Пт 
12.10.18

5 СО[50%]

9 2.7
Формування 
інформаційного 
листа конкурсу

0 1
Пн 
22.10.18

Пн 
22.10.18

6;7;8 ГО;СО

10 2.8

Надсилання ін-
формаційного 
листа конкурсу 
в науково-до-
слідну частину 
університету 
(ЕП)

0 1
Вт 
23.10.18

Вт 
23.10.18

9 СО[2%]

11 2.9

Розміщення ін-
формаційного 
листа конкурсу 
на веб-сайті 
університету

0 1
Вт 
23.10.18

Вт 
23.10.18

9 ВЗГ

12 2.10

Розсилання ін-
формаційного 
листа конкурсу 
членам ГКК 
(ЕП)

0 1
Вт 
23.10.18

Вт 
23.10.18

9 СО[49%]

Продовження таблиці 2
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13 2.11

Розсилання ін-
формаційного 
листа конкурсу 
разом із додат-
ком 1 (відомос-
ті про автора 
(авторів) та на-
укового керів-
ника наукової 
роботи) у ЗВО 
України (ЕП)

0 3
Вт 
23.10.18

Чт 
25.10.18

9 СО[49%]

14 2.12

Формування 
листів-повідо-
млень про про-
ведення ІІ туру 
конкурсу очіль-
никам ЗВО 
України та реє-
стру відправле-
них листів

0 2
Пт 
26.10.18

Пн 
29.10.18

10;11; 

12;13
СО

15 2.13

Подання сфор-
мованих листів-
повідомлень на 
підпис ректору 
та їх реєстрація

0 5
Вт 
30.10.18

Пн 
05.11.18

14 ЗВ

16 2.14

Сканування під-
писаних ректо-
ром листів-по-
відомлень

0 1
Вт 
06.11.18

Вт 
06.11.18

15 ЧО

17 2.15

Розсилання від-
сканованих лис-
тів-повідомлень 
разом з інфор-
маційним лис-
том конкурсу 
та додатком 1 
очільникам ЗВО 
України (ЕП)

0 1
Ср 
07.11.18

Ср 
07.11.18

16 СО

18 2.16

Розсилання лис-
тів-повідомлень 
разом з інфор-
маційним лис-
том конкурсу та 
додатком 1 
очільникам ЗВО 
України (УП)

0 2
Ср 
07.11.18

Чт 
08.11.18

16 ЗВ

19 2.17
Закінчення під-
готовчого етапу

0 0
Чт 
08.11.18

Чт 
08.11.18

17;18

Закінчення таблиці 2
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Як бачимо, в підготовчому етапі проекту, який триває 29 днів, 
задіяні тільки голова, секретар і члени оргкомітету, а також відділи 
зв’язків із громадськістю та загальний. Матеріальні й фінансові ви-
трати на цьому етапі відсутні (поштові витрати на розсилання лис-
тів-повідомлень ми віднесемо до загальноуніверситетських).

У табл. 3 наведено другу частину форми «Діаграма Ганта», яка 
містить задачі проекту, що відображають проведення І та ІІ туру 
конкурсу.

Таблиця 3
Задачі проекту (І та ІІ тур)

№

ряд-

ка

СДР Назва задачі
Витра-

ти, грн

Трива-

лість, 

днів

Початок
Закінчен-

ня

Попе-

редни-

ки

Назви

ресурсів

20 3
Проведення І 
туру конкурсу

0 50
Пт 
09.11.18

Пн 
21.01.19

21 3.1
Початок прове-
дення І туру 
конкурсу

0 0
Пт 
09.11.18

Пт 
09.11.18

19

22 3.2
Відбір кращих 
наукових робіт 
студентів

0 45
Пт 
09.11.18

Пн 
14.01.19

21 ГО;ЗГО

23 3.3

Подання відібра-
них наукових 
робіт студентів 
для участі в ІІ 
турі конкурсу

0 5
Вт 
15.01.19

Пн 
21.01.19

22 ГО;ЗГО

24 3.4
Закінчення про-
ведення І туру 
конкурсу

0 0
Пн 
21.01.19

Пн 
21.01.19

23

25 4
Проведення ІІ 
туру конкурсу

1 000 70
Пн 
21.01.19

Вт 
30.04.19

26 4.1
Початок прове-
дення ІІ туру 
конкурсу

0 0
Пн 
21.01.19

Пн 
21.01.19

24

27 4.2
Перший етап 
«Рецензування 
робіт»

0 35
Вт 
22.01.19

Вт 
12.03.19

28 4.2.1

Уточнення пер-
сонального скла-
ду організацій-
ного комітету, 
галузевої, ман-
датної та апеля-
ційної комісій

0 1
Вт 
22.01.19

Вт 
22.01.19

26 ГО
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29 4.2.2

Формування на-
казу ректора про 
проведення Всеу-
країнського кон-
курсу студент-
ських наукових 
робіт з «Управ-
ління проектами 
і програмами» у 
2018/2019 н. р.

0 1
Ср 
23.01.19

Ср 
23.01.19

28 ГО;СО

30 4.2.3

Подання наказу 
на підпис ректо-
ру та його реє-
страція

0 2
Чт 
24.01.19

Пт 
25.01.19

29 ЗВ

31 4.2.4

Сканування під-
писаного ректо-
ром наказу, роз-
силання відска-
нованого наказу 
ЧО, ЧГКК, ЧМК 
і ЧАК (ЕП)

0 1
Пн 
28.01.19

Пн 
28.01.19

30 СО

32 4.2.5

Повідомлення 
ДНУ «Інститут 
модернізації 
змісту освіти» 
про дату прове-
дення конферен-
ції (ЕП)

0 1
Вт 
29.01.19

Вт 
29.01.19

31 СО

33 4.2.6

Дешифрування 
поданих на кон-
курс наукових 
робіт і форму-
вання реєстра-
ційного списку

0 13
Вт 
29.01.19

Чт 
14.02.19

31
ЧМК 
[300%]

34 4.2.7

Уточнення кри-
теріїв оцінюван-
ня наукових ро-
біт

0 1
Пт 
15.02.19

Пт 
15.02.19

32;33
ГО[50%]; 

ЗГО[50%]

35 4.2.8

Формування 
бланку рецензії 
на наукову робо-
ту

0 1
Пт 
15.02.19

Пт 
15.02.19

32;33 СО

36 4.2.9
Призначення 
рецензентів для 
наукових робіт

0 1
Пт 
15.02.19

Пт 
15.02.19

32;33

ГО 

[50%]; 

ЗГО 

[50%]

Продовження таблиці 3
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37 4.2.10

Відправлення 
наукових робіт 
разом із бланком 
рецензії та кри-
теріями оціню-
вання рецензен-
там (ЕП)

0 2
Пн 
18.02.19

Вт 
19.02.19

34;35; 
36

СО

38 4.2.11
Рецензування 
наукових робіт

0 12
Ср 
20.02.19

Чт 
07.03.19

37
ЧГКК[2 

700%]

39 4.2.12

Формування за 
результатами 
рецензування 
рейтингового 
списку наукових 
робіт

0 1
Пн 
11.03.19

Пн 
11.03.19

38 СО

40 4.2.13

Визначення на-
укових робіт, 
автори яких за-
прошуються на 
підсумкову на-
уково-практичну 
конференцію

0 1
Вт 
12.03.19

Вт 
12.03.19

39
ЧГКК  

[2 700%]

41 4.3

Другий етап 
«Проведення 
підсумкової на-
уково-практич-
ної конференції»

1 000 35
Ср 
13.03.19

Вт 
30.04.19

42 4.3.1

Розміщення на 
веб-сайті універ-
ситету інформа-
ції про дату про-
ведення конфе-
ренції, списку 
запрошених для 
участі у конфе-
ренції та їх на-
укових робіт, 
рецензій на всі 
роботи, подані 
на конкурс (без 
даних про ре-
цензента), рей-
тингового списку

0 1
Ср 
13.03.19

Ср 
13.03.19

40 ВЗГ

43 4.3.2

Формування ін-
формаційного 
листа конферен-
ції

0 1
Ср 
13.03.19

Ср 
13.03.19

40
ГО;СО 

[10%]

Продовження таблиці 3
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44 4.3.3
Формування до-
рожньої карти 
м. Луцька

0 1
Ср 
13.03.19

Ср 
13.03.19

40 ЧО

45 4.3.4

Формування за-
прошень авторам 
визначених робіт 
для участі в 
конференції для 
наукової допові-
ді та захисту 
роботи, а також 
їх реєстру

0 1
Ср 
13.03.19

Ср 
13.03.19

40 СО[45%]

46 4.3.5

Формування за-
прошень членам 
ГКК для участі 
в конференції, а 
також їх реєстру

0 1
Ср 
13.03.19

Ср 
13.03.19

40 СО[45%]

47 4.3.6

Подання запро-
шень на підпис 
ректору та їх 
реєстрація

0 1
Чт 
14.03.19

Чт 
14.03.19

45;46 ЗВ

48 4.3.7
Сканування під-
писаних ректо-
ром запрошень

0 1
Пт 
15.03.19

Пт 
15.03.19

47 ЧО

49 4.3.8

Розсилання від-
сканованих за-
прошень разом з 
інформаційним 
листом конфе-
ренції та дорож-
ньою картою 
учасникам, 
ЧГКК і ЧАК 
(ЕП)

0 1
Пн 
18.03.19

Пн 
18.03.19

42; 
43; 
44; 48

СО

50 4.3.9

Розсилання за-
прошень учасни-
кам, ЧГКК і 
ЧАК (УП)

0 1
Пн 
18.03.19

Пн 
18.03.19

42; 
43; 
44; 48

ЗВ

51 4.3.10

Підготовка ди-
пломів перемож-
цям конкурсу

200 1
Вт 
19.03.19

Вт 
19.03.19

49;50
СО;Д 

[20 шт.]

52 4.3.11

Підготовка по-
дяк ЧО, ЧГКК, 
ЧМК і ЧАК

300 1
Ср 
20.03.19

Ср 
20.03.19

51
СО;Г 

[30 шт.]

Продовження таблиці 3
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53 4.3.12

Призначення 
відповідальних 
за зустріч, посе-
лення, реєстра-
цію та екскур-
сійне обслугову-
вання учасників 
конференції

0 1
Вт 
19.03.19

Вт 
19.03.19

49;50 ГО

54 4.3.13

Організація про-
живання учасни-
ків конференції

0 5
Ср 
20.03.19

Вт 
26.03.19

53 ЧО

55 4.3.14

Організація хар-
чування учасни-
ків конференції

0 5
Ср 
20.03.19

Вт 
26.03.19

53 ЧО

56 4.3.15

Уточнення спис-
ку учасників 
конференції

0 3
Ср 
27.03.19

Пт 
29.03.19

54;55 ЧО

57 4.3.16

Підготовка роз-
даткових матері-
алів

0 3
Пн 
01.04.19

Ср 
03.03.19

52;56 СО

58 4.3.17

Закупівля кан-
целярських това-
рів

500 1
Пн 
01.04.19

Пн 
01.04.19

56
ЧО; 

ВКТ 

[500₴]

59 4.3.18

Підготовка при-
міщення та орг-
техніки до про-
ведення конфе-
ренції

0 1
Чт 
04.04.19

Чт 
04.04.19

57;58
ЧО 

[700%]

60 4.3.19

Проведення кон-
ференції (висту-
пи учасників, 
визначення та 
нагородження 
переможців)

0 1
Пт 
05.04.19

Пт 
05.04.19

59

ЧО 

[500%]; 

ЧГКК 

[2700%]; 

ЧАК 

[300%]

61 4.3.20

Формування 
протоколу засі-
дання ГКК

0 1
Пт 
05.04.19

Пт 
05.04.19

59 СО[50%]

62 4.3.21

Формування ста-
тистичної довід-
ки

0 1
Пт 
05.04.19

Пт 
05.04.19

59 СО[50%]

63 4.3.22

Підготовка за-
мітки про кон-
ференцію разом 
із фото на веб-
сайт університе-
ту

0 1
Пн 
08.04.19

Пн 
08.04.19

60; 
61; 
62

ЧО

Продовження таблиці 3
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64 4.3.23

Розміщення за-
мітки й опри-
люднення науко-
вих робіт пере-
можців конкурсу 
на веб-сайті уні-
верситету

0 1
Вт 
09.04.19

Вт 
09.04.19

63 ВЗГ

65 4.3.24

Подання звіту 
про проведення 
конкурсу до 
ДНУ «Інститут 
модернізації 
змісту освіти» 
(ЕП, УП)

0 2
Ср 
10.04.19

Чт 
11.04.19

64 СО

66 4.3.25

Верстка та роз-
силання учасни-
кам електронно-
го збірника тез 
конференції

0 13
Пт 
12.04.19

Вт 
30.04.19

65 СО

67 4.4
Закінчення про-
ведення ІІ туру 
конкурсу

0 0
Вт 
30.04.19

Вт 
30.04.19

67

68 5
Закінчення про-
екту

0 0
Вт 
30.04.19

Вт 
30.04.19

68

Як бачимо, в проведенні І туру конкурсу, який триває 50 днів, 
задіяні тільки голова та заступник голови оргкомітету. Матеріальні 
й фінансові витрати тут відсутні. Водночас, у ІІ турі конкурсу, який 
триває 70 днів, беруть участь усі трудові ресурси, наявні матеріаль-
ні (20 дипломів, 30 грамот) та фінансові (на канцелярські товари) 
витрати.

До критичних робіт проекту, які знаходяться на критичному 
шляху та впливають на загальну тривалість проекту, віднесено ро-
боти під номерами 4–6, 9, 13–16, 18, 22, 23, 28–31, 33–40, 45–50, 
53–57, 59–66.

Висновки. У межах цього дослідження обґрунтовано проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, як освітньо-
го проекту, та описано прикладні аспекти його планування засобами 
Microsoft Office Project. Упровадження розробленого проекту в СНУ 
імені Лесі Українки дозволило голові та секретарю оргкомітету опе-
ративно й ефективно здійснювати процеси моніторингу та контролю, 
зокрема визначати відповідність виконання проекту поставленим 
цілям, приймати рішення про необхідність застосування коригуваль-
них впливів, визначати їх та застосовувати.

Універсальність розробленого проекту полягає в тому, що його 
можна застосовувати в діяльності будь-якого ЗВО України, що ви-
значено базовим для проведення Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Однак він 

Закінчення таблиці 3
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потребуватиме попереднього незначного коригування тривалості за-
дач, дат їх початку та закінчення, а також кількості залучених 
ресурсів. Загалом, розроблений проект може слугувати основою для 
інших освітніх проектів, як от проведення Всеукраїнської студент-
ської олімпіади. Перспективи подальших досліджень у цьому на-
прямі вбачаємо в урахуванні виявлених в організації проекту недо-
ліків під час проведення конкурсу в наступному 2019–2020 н. р.
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ГОСПОДАРЮВАННЯ І КУЛЬТУРА:  
ВІД НАТУРАЛЬНОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

ДО «ГЛАМУРНОГО» КАПІТАЛІЗМУ

Метою роботи є виявлення місця культури в організації господарської діяль-
ності людини, уточнення культурологічного контексту співвідношення понять 
господарювання і економіка, вивчення механізму та інструментарію регулятивно-
го впливу культури на процес організації господарської діяльності людини в ході 
еволюції форм господарювання. Методологія дослідження полягає в застосуван-
ні діалектичного, логіко-історичного, порівняльного, інституціонального, компле-
ментарного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та 
піддати аналізу процес еволюції інституціонального забезпечення соціальної 
взаємодії суб’єктів господарювання в ході зміни його форм від натуральної до 
постекономічної, зокрема, такого перехідного явища як гламурний капіталізм. 
Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про вплив культурного 
контексту на еволюцію ролі й значення ключових форм руху благ в процесі 
зміни форм господарювання. Комплексне застосування діалектичного, логіко-іс-
торичного, порівняльного, інституціонального та комплементарного методів ана-
лізу надає можливість глибше усвідомити еволюцію культурологічної детермі-
нанти соціальної взаємодії суб’єктів господарювання в процесі зміни його форм. 
Висновки. Дослідження впливу культури на організацію господарської діяль-
ності людини в процесі еволюції форм господарювання дозволило поглибити 
розуміння механізмів та інструментарію його здійснення. Результати складають 
основу вдосконалення організації взаємодії елементів інституціональної складо-
вої економічної системи в процесі її трансформації. Формування моделі гламур-
ного капіталізму відбиває зростання ролі та значення культурного чинника в 
ході становлення, розвитку та гетерогенізації сучасних форм економічних та 
постекономічних відносин.

Ключові слова: господарювання, економіка, економічна культура, інституція, 
культура, цінності.
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Хозяйствование и культура: от натуральной формы  
хозяйствования до «гламурного» капитализма

Целью работы является выявление места культуры в организации хозяй-
ственной деятельности человека, уточнение культурологического контекста со-
отношения понятий «хозяйствование» и «экономика», изучение механизма и 
инструментария регулятивного воздействия культуры на процесс организации 
хозяйственной деятельности человека в ходе эволюции форм хозяйствования. 
Методология исследования заключается в применении диалектического, логико-
исторического, сравнительного, институционального, комплементарного методов. 
Указанный методологический подход позволяет раскрыть и подвергнуть анали-
зу процесс эволюции институционального обеспечения социального взаимодей-
ствия субъектов хозяйствования в ходе изменения его форм от натуральной к 
постэкономической, в частности, такого переходного явления как гламурный 
капитализм. Научная новизна работы заключается в расширении представлений 
о влиянии культурного контекста на эволюцию роли и значения ключевых форм 
движения благ в процессе изменения форм хозяйствования. Комплексное при-
менение диалектического, логико-исторического, сравнительного, институцио-
нального и комплементарного методов анализа позволяет глубже осознать 
эволюцию культурологической детерминанты социального взаимодействия 
субъектов хозяйствования в процессе изменения его форм. Выводы. Исследова-
ние влияния культуры на организацию хозяйственной деятельности человека в 
процессе эволюции форм хозяйствования позволило углубить понимание меха-
низмов и инструментария его осуществления. Результаты составляют основу 
совершенствования организации взаимодействия элементов институциональной 
составляющей экономической системы в процессе ее трансформации. Формиро-
вание модели гламурного капитализма отражает возрастание роли и значения 
культурного фактора в ходе становления, развития и гетерогенизации 
современных форм экономических и постэкономических отношений.

Ключевые слова: институция, хозяйствование, ценности, экономика, эко номи
ческая культура.

Lypov Volodymyr,
D.Sc. (Economics), Рrofessor, Professor department of international economic 
relations, Simon Kuznets National Economics University of Kharkiv

Economic and culture: from natural form of manadgment  
to «glamour» capitalism

Abstract. The aim of the work is to identify the role of culture in the 
organization of human economic activity, to clarify the cultural context of the 
relationship between the concepts of management and economics, the study of the 
mechanism and tools of the regulatory influence of culture on the process of 
organizing human economic activity during the evolution of historical forms of 
management. The methodology of the study is to apply dialectical, logical-historical, 
comparative, institutional, complementary methods. This methodological approach 
allows to reveal and analyze the process of the evolution of the institutional 
provision of social interaction between business entities in the course of changing 
historical forms of management from natural to post-economic, in particular, such 
transitional phenomenon as glamorous capitalism. The scientific novelty of the 
work is to broaden the perceptions of the influence of the cultural context on the 
evolution of the role and importance of the key forms of the movement of goods 
in the process of changing the historical forms of management. The complex 
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application of dialectical, logical-historical, comparative, institutional and 
complementary methods of analysis provides an opportunity to grasp deeper the 
evolution of culturological determinants of social interaction of business entities 
in the process of changing historical forms of management. Conclusions. The study 
of the influence of culture on the organization of human economic activity in the 
process of evolution of historical forms of management has allowed deepening 
understanding of the mechanisms and tools for its implementation. The results 
form the basis for improving the organization of the interaction of elements of 
the institutional component of the economic system in the process of its 
transformation. Formation of the model of glamorous capitalism reflects the growth 
of the role and significance of the cultural factor in the course of the formation, 
development and heterogenization of modern forms of economic and post-economic 
relations.

Key words: culture, economic culture, economy, institution, values.

Постановка проблеми. Руйнівні наслідки трансформаційних пере-
творень на пострадянському просторі з усією наочністю продемонстру-
вали обмеженість і ущербність неокласичної концепції людини еконо-
мічної. Розширюється спектр методів, використовуваних в ході ви-
вчення процесів економічного розвитку. Отримує розвиток 
інституціональний напрям економічних досліджень. Все активніше 
залучаються досягнення інших наук. Формується цілий ряд суміжних 
наукових дисциплін. До вивчення особливостей економічної поведінки 
залучаються досягнення таких наук як філософія господарства, соці-
альна економіка, економічна соціологія, інституціональна економіка, 
економічна психологія, поведінкова економіка. Істотний потенціал 
виявлення і дослідження чинників, що стимулюють або гальмують 
економічне зростання, має культурологічний підхід. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Критика мейнстриму 
сучасної економічної теорії зумовила появу значної кількості праць, 
присвячених дослідженню впливу культурних чинників на організа-
цію господарської діяльності людини. Серед робіт, що викликали 
широкий резонанс, можна назвати підготовлене під керівництвом Л. 
Харрісона та С. Хантінгтона колективне дослідження «Культура має 
значення. Яким чином цінності сприяють суспільному прогресу», 
особисті праці Л. Харрісона «Хто процвітає. Як культурні цінності 
сприяють успіху в культурі і політиці», «Головна істина лібералізму. 
Як політика здатна змінити культуру і врятувати її від самої себе», 
колективна монографія «Багатогранна глобалізація. Культурне різно-
маніття в сучасному світі» за редакцією П. Бергера та С. Хантінг-
тона, порівняльні дослідження культур Р. Інглхарта, Ф. Тромпена-
арса, Г. Хофстеда, Ш. Шварца, Ф. Фукуями. Значна увага 
приділяється проблемам організації кросскультурної взаємодії. Вар-
то вказати на роботи Р. Гестеланда, Р. Льюіса, Г. Тріандіса, Н. 
Холдена, А. Пуртінга, М. Сігалла, П. Дасена, С. Мясоєдова, Н. 
Лебедєвої та А. Татарко. Розповсюдження отримав такий тип ви-
дання як практичні рекомендації-путівники з організації взаємодії 
з представниками інших культур. Серед такого типу робіт варто на-
звати праці М. Босрок, Т. Моррісона та У. Конвея. Окреме місце 
серед досліджень впливу культури на економічну діяльність людини 
займає ґрунтовний огляд Ш. Бегельсдейка та Р. Маселанда «Куль-
тура в економічній науці: історія, методологічні роздуми та галузі 
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практичного застосування в сучасності». Увага до історії та методо-
логії відповідних досліджень поєднується з аналізом напрямів прак-
тичного застосування знань про вплив особливостей культури на 
підприємницьку діяльність, організацію корпоративного управління, 
міжнародний бізнес, дистанцію довіри.

Визначення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 
Дослідники акцентують увагу на порівнянні культур господарюван-
ня, організацію кросскультурної взаємодії. Однак, за межами поля 
зору лишаються питання, пов’язані з теоретичним обґрунтуванням 
впливу культурного контексту на еволюцію форм господарювання, 
що набуває особливого значення як у процесі трансформаційних 
перетворень на пострадянському просторі, так і в ході розгортання 
змін у самій глобальній економічній системі.

Метою роботи є виявлення місця культури в організації господар-
ської діяльності людини, уточнення культурологічного контексту 
співвідношення понять господарювання і економіка, вивчення меха-
нізму та інструментарію регулятивного впливу культури на процес 
організації господарської діяльності людини в процесі еволюції форм 
господарювання. В процесі роботи використовувались діалектичний 
логіко-історичний, порівняльний, інституціональний, комплементарний 
аналізи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під культурою ми ро-
зуміємо складну гомеостатичну систему позабіологічної природи, що 
містить сукупний досвід видового існування людини і забезпечує 
накопичення, відтворення, розвиток і використання цього досвіду, 
паралельно з відтворенням видових ознак самої людини [Культуро-
логия, т. 1, 2007, c. 1042]. Вона включає створені людьми штучні 
об’єкти і порядки, завчені форми людської поведінки і діяльності, 
знання, зразки самопізнання і символічного позначення навколиш-
нього світу. Культура виконує функції адаптації, комунікації, інте-
грації, соціалізації членів суспільства, збереження і спадкування 
накопичених суспільством знань. Дослідники виділяють когнітивну, 
експресивну та оцінну складові культури, конструктивні (категорії, 
сценарії, концепції, методи) і переважно регулятивні (цінності, зви-
чаї, норми) її форми. Культура зумовлює особливості відносин між 
людьми, соціальні стратегії, що використовуються, стиль і спосіб 
життя. Саме з цієї причини дослідження культури набуває особливої 
значущості в умовах все більшої інтеграції національної економіки 
у світове господарство. Воно дозволяє відповісти на питання про те, 
чому елементи культури, що забезпечили успіх найбільш розвиненим 
країнам, гальмують розвиток відстаючих.

Важливими особливостями культури, що зумовлюють можливос-
ті її трансформації, запозичення і трансплантації елементів інших 
культур, є системна цілісність, синергізм, організмову складність і 
співмірність, доцільність, здатність до самовідтворення і саморегу-
ляції [Липов, 2011, c. 162–166]. 

Діалектичну цілісність культурі надає наявність двох її проти-
лежних, але нероздільних граней – матеріальної і духовної. У свою 
чергу сама матеріальна сторона людської культури носить дуалістич-
ний характер, адже її носієм виступає речовина природного похо-
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дження, перетворена людиною в процесі життєдіяльності. Вона за-
безпечує фізичне виживання суспільства. Але саме її існування, 
відтворення в придатному для застосування вигляді неможливе без 
накопичення, передачі та використання духовного досвіду. Адже в 
ньому концентруються знання про навколишній світ, способи при-
стосування до нього, засоби його перетворення. 

Особливу грань духовної культури складають цінності та норми 
соціальної взаємодії. Комплементарність різних елементів культури 
інтегрує її в єдине ціле. Вона забезпечує можливість існування куль-
тури як специфічного феномена, що виділився з природного середо-
вища і виконує репродуктивні і адаптаційно-орієнтаційні функції. 
Комплементарність зумовлюється еволюційним характером відбору 
її елементів, що забезпечує можливість включення в неї лише тих 
компонентів, які відповідають об’єктивним потребам, здатні вписа-
тися в неї в якості невід’ємних складових. Це об’єднання забезпечує 
набуття культурою, як цілісним системним феноменом, нових власти-
востей, що не зводяться до властивостей окремих її частин. Культура 
має такі системно комплементарні характеристики як багатовимір-
ність, різноманіття можливих форм зв’язку, багатокритеріальність, 
багатоманіття елементів, різнорідність циркулюючої інформації, мін-
ливість стану структури і складу.

Комплементарність елементів культури забезпечується еволюцій-
ним відбором тих варіантів, поєднання яких веде до вдосконалення 
на рівні системи в цілому, і не властиве окремим елементам, фор-
мування інтегральних властивостей і якостей. Збереження будь-якого 
елементу культури в процесі еволюційного відбору свідчить про його 
значущість в процесі життєзабезпечення системи. Вона може про-
являтися як безпосередньо у функціях, що їм виконуються, так і 
опосередковано, побічно. Це відбувається, коли в силу будь-яких 
причин, навіть ціною втрати власних первинних функцій, елемент 
культури отримує значимість каталізатора життєво необхідних про-
цесів, здійснення яких без його участі опиняється під загрозою.

Діалектичність культури як цілісного соціального явища про-
являється не лише в протистоянні матеріальної і духовної її граней. 
Поперше, специфіка фізіології мислення людини знаходить своє 
втілення в двох протилежних механізмах орієнтації людини в середо-
вищі проживання і похідних від них двох протилежних типах куль-
турного досвіду – раціонально-логічного та емоційно-чуттєвого. Як 
наявність двох заснованих на різних принципах обробки інформації, 
що комплементарно доповнюють один одного, півкуль головного моз-
ку є передумовою становлення, власне, людського мислення, так і 
диференціація типів культурного досвіду забезпечує формування 
цілісної людської культури. Подруге, вона простежується в одно-
часному існуванні в суб’єктивній (реалії свідомості конкретного 
носія культури) і об’єктивній (соціальна матеріалізація культурного 
досвіду) формі. Суб’єктивна форма невіддільна від об’єктивної, оскіль-
ки, з одного боку, саме сприйняття особистістю феноменів навко-
лишнього світу як явищ культури неможливе без попередньої со-
ціалізації суб’єкта, засвоєння ним, «об’єктивації» досягнень людської 
культури. З іншого боку, об’єктивація культурного досвіду можлива 
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лише як результат об’єднання культурного досвіду, існуючого в 
суб’єктивній формі. Та й проявляється він у свідомості конкретних 
суб’єктів. Потретє, діалектика протистояння об’єктивного і 
суб’єктивного в людській культурі служить підставою ще однієї 
форми суперечності. Кожен культурний феномен має самостійне 
буття. Саме воно і виділяє його з безмежного моря інших явищ куль-
тури. Але самостійність завжди обмежена його включеністю в світ 
культури (частина/ціле). Вона окреслюється формою і функціями, 
ним виконуваними. Як частина системи він виявляється включеним 
в різноманітні зв’язки і відносини, комплементарність яких складає 
відправну умову існування будь-якого культурного феномена.

Діалектика співвідношення суб’єктивного і об’єктивного в куль-
турі знаходить своє втілення в ціннісних орієнтаціях й інституціях 
як елементах культури, їх становленні від індивідуального до специ
фічного і загального. Як результат формування та закріплення в 
колективній свідомості найбільш ефективних форм соціальної вза-
ємодії, вони відображають об’єктивну сторону суспільних відносин. 
У той же час умовою їх існування є прийняття конкретними інди-
відами як суб’єктивного знання, знання, яке знаходить своє втілен-
ня в повсякденній діяльності людей. В цьому і полягає одна з від-
мінностей інституцій від норм і правил народів і цивілізацій, які 
давно зійшли з історичної арени. 

Дослідження культури в контексті її впливу на організацію люд-
ської діяльності, соціальної взаємодії дозволяє виділити кілька рів-
нів регуляції (табл. 1)

Таблиця 1
Регулятори соціальної взаємодії і культура

Рівень Елементи регулювання

Безсвідоме потреби (що нами рухає), інстинкти, колективне несвідоме, 
архетипи, етосні цінності, способи мислення (як ми діємо)

Свідоме потреби, інтереси (що), знання, вміння, прийоми мислення 
(як)

Підсвідоме потреби, цінності (що), стилі мислення, навички (як)

Надсвідоме інституції, національні, професійні стилі мислення, пере-
важні ціннісні орієнтації національних культур (що, як)

Інструменти регулювання людської діяльності і взаємодії розді-
лені на дві групи і чотири рівні. До першої групи віднесені ті, які 
виступають в якості стимулу або мотиватора (що нами рухає), а до 
другої – ті, які, власне, і визначають порядок діяльності (як ми ді-
ємо). Ключове значення в процесі формування культури має дво-
сторонній рух між свідомим і надсвідомим рівнями регулювання. 
Він пов’язаний, з одного боку, з об’єктивуванням у суспільній сві-
домості індивідуального суб’єктивного досвіду (формування культу-
ри), а з іншого – із засвоєнням (суб’єктивізація) індивідами в про-
цесі соціалізації об’єктивного культурного досвіду, накопиченого 
попередніми поколіннями (успадкування культури).
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Як правило, інституціоналізація, закріплення в якості елементів 
культури певних алгоритмів соціальної взаємодії передбачає їх за-
своєння до рівня навички (підсвідоме), автоматичного застосування 
в певних ситуаціях [Липов, 2014]. Людина, керуючись будь-якою 
нормою соціальної взаємодії, як правило, не замислюється про саму 
норму. Більш того, більшість норм ми засвоюємо мимоволі, слідую-
чи поведінці інших людей. Лише незначну частину норм, як прави-
ло, пов’язаних з професійною діяльністю, ми засвоюємо шляхом 
цілеспрямованого навчання. Та й ті, в разі постійного відтворення, 
в якості навичок, передаються на рівень підсвідомого. Потрапляння 
людини в певну ситуацію, інституційний контекст, який виступає в 
ролі психологічного тригера, запускає відповідну інституціоналізо-
вану реакцію. Одночасно засвоєння такої норми означає підключен-
ня людини до надіндивідуального, соціального рівня регулювання 
діяльності. Парадоксальність ситуації полягає в тому, що чим менше 
члени соціуму усвідомлюють наявність певної інституції, норми по-
ведінки, тим вона ефективніша. Дієві інституції – це інституції, які 
потрапляють у сферу неявного, мовчазного знання. Ми настільки 
добре знаємо норму, дотримуємося її, що вже «забули» про те, що 
знаємо. Ми виконуємо її автоматично. Ще складніша справа з не-
свідомим рівнем. Інстинкти, колективні архетипи, колективне не-
свідоме – ті елементи нанорівня, які формують основи цивілізацій-
ної ідентичності, її стабільності і спадковості. Цей рівень регулю-
вання людської діяльності, впливаючи на неї, взагалі залишається 
недоступним людській свідомості.

Вихідною передумовою формування національно-культурної спе-
цифіки організації господарської діяльності людини виступає матері-
ально-технологічне середовище. Особливості його впливу, залишаючись 
відносно стабільними і незмінними протягом тисячоліть господарсько-
го буття людських спільнот, справляють визначальний вплив на фор-
мування домінуючого стилю мислення, суспільних цінностей, світо-
гляду, а через них – й інституцій та інститутів (табл. 2).

Таблиця 2
Середовище господарювання, мислення, господарські цінності і культура

Соціальні властивості матеріально-технологічного середовища:
окраїнність/серединність розташування; вихід до моря, судноплавні річ-
ки; характер кордонів; характер, віддаленість, партнерів; ландшафт; на-
явність відтворюваних і мінеральних ресурсів; клімат 

Роздільність використання Нероздільність використання

Стилі мислення

Лівопівкульне, логічне Правопівкульне, інтуїтивне

Культура (за Р. Бенедикт)

Провини Сорому

Культурна ментальність (за П. Сорокіним)

Чуттєва Ідеаціональна
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Цінності

Етносні, релігійні, ідеологічні, правові, політичні, господарські

Соціальні орієнтації ціннісної системи (за С. Кирдіною)

Субсидіарність Західної інституцій-
ної матриці, релігійні цінності про-
тестантизму

Комунітарність Східної інституційної 
матриці, цінності традиційних релі-
гій

Переважні ціннісні орієнтації національної культури (за Г. Хофстедом)

Переважно індивідуалізм, мала 
дистанція влади, короткострокова 
орієнтація, позитивне ставлення до 
невизначеності

Переважно колективізм, велика дис-
танція влади, негативне ставлення 
до невизначеності, пріоритет довго-
строкової орієнтації 

Специфіка національних культур закладається вже на рівні сти-
лів мислення (пріоритет лівопівкульного, логічного або правопів-
кульного просторово-образного сприйняття світу – несвідоме). Типи 
розумової діяльності зумовлюють специфіку сприйняття й осмислен-
ня людиною навколишньої дійсності. З протилежного боку, вони самі 
обумовлені цією реальністю, є результатом довгострокового впливу 
матеріально-технологічного середовища проживання людини. В про-
цесі навчання індивід засвоює безліч прийомів раціоналізації розу-
мової діяльності (свідоме). Відточені до автоматизму, рівня досвіду 
вони стають основою індивідуального стилю мислення (підсвідоме). 
Однак цей індивідуалізм, специфічне, обмежується контекстом куль-
турного досвіду соціальної спільноти, до якої людина належить, і 
обумовлює спільність національних, професійних стилів мислень 
(універсальне, загальне, надсвідоме).

У процесі економічної модернізації відбувається перехід від до-
мінування характерного для традиційного суспільства правопівкуль-
ного просторово-образного до лівопівкульного, логічного типу мис-
лення. Якщо перший, переважно східний тип мислення, передбачає 
цілісне сприйняття навколишнього світу на основі інтуїтивного 
осягнення взаємозв’язків і взаємовідносин його елементів, то другий, 
переважно західний тип мислення, передбачає моделювання систе-
матичних відносин на основі безумовних положень. Особливості до-
мінуючого типу мислення зумовлюють специфіку сприйняття на-
вколишнього світу, його осмислення, вибору цілей, інструментів 
діяльності і соціальної взаємодії, національної культури в цілому 
[Нейсбит, 2012]. 

Специфіка домінуючого типу розумової діяльності справляє ви-
значальний вплив на формування національного менталітету як 
сукупності загальноприйнятих для соціально-політичної або етнічної 
спільноти алгоритмів пізнавальної (розумової) діяльності, загально-
визнаних соціально-психологічних понять (уявлень, характеристик, 
цінностей) у сфері соціальної взаємодії і патернів господарської ді-
яльності (інституцій).

Закінчення таблиці 2
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Р. Бенедикт виділяє культуру провини і культуру сорому. Куль-
тура провини – комплекс соціально-етичних поглядів, згідно з яки-
ми особисте усвідомлене ставлення людини до оточуючих, поведінка, 
відносини з ними регулюються внутрішніми моральними нормами і 
загрозою покарання за їх порушення. Культура провини характерна 
для західних суспільств. Витоки містяться в християнському світо-
гляді. У свою чергу, під культурою сорому пропонується розуміти 
комплекс соціально-етичних переконань, згідно з якими ставлення 
людини до оточуючих, поведінка, взаємини з ними, свідомо чи не-
свідомо, регулюються установками про місце, обов’язки і ролі лю-
дини в навколишньому суспільному середовищі, відповідальністю 
перед іншими, засвоюваними на некритичному рівні в процесі со-
ціалізації. Цей тип культури властивий народам Сходу [Бенедикт, 
2007].

Концепція соціокультурної динаміки П. Сорокіна дозволяє про-
стежити зв’язок між особливостями еволюції культурної менталь-
ності і характером господарської діяльності в тому чи іншому сус-
пільстві, динаміку їх розвитку в процесі історичної еволюції. Вчений 
виділяє два опозиційних (активно-чуттєвий і аскетично-ідеаціональ-
ний) і ряд проміжних (активно-ідеалістичний, ідеалістичний, пасив-
но-чуттєвий, цинічно-чуттєвий, псевдо-ідеаціональний) типів куль-
турної ментальності [Сорокин, 2000, c. 39–79].

На рівні цінностей ми так само знаходимо зв’язок з домінуючим 
стилем мислення. Пріоритет цілісного, просторово-образного сприй-
няття світу – об’єктивна передумова домінування колективістських 
цінностей. Пріоритет логічного – індивідуалістичних.

Особливу роль у формуванні специфіки національних культур 
господарювання та інституційних систем, зокрема, відіграють релі-
гійні цінності. Іудаїзм і християнство націлюють людину на пере-
творення світу, індивідуальну відповідальність за свою долю. Іслам 
орієнтує на перетворення світу, проте діяльність людини обмежуєть-
ся приписами Корану. Буддизм, індуїзм – на відхід від матеріаль-
ного світу через зосередження на індивідуальних духовних пережи-
ваннях за умов збереження соціальних зобов’язань. Конфуціанство 
(відточена до рівня релігії філософська система) – прагматизм на 
основі пристосування до світу і ритуалізаціі всіх сторін життя. По 
суті, у випадку з еволюцією релігійних світоглядних систем ми сти-
каємося з поступовою гетерогенізацією світогляду через поєднання 
двох стилів мислення – Західного, аналітичного, що виділяє людину 
з навколишнього світу і націлює на активне його перетворення, і 
Східного, інтуїтивного, спрямованого на вбудовування людини в на-
вколишню дійсність і зорієнтованого на слідування «природному 
шляху». При цьому Іслам, Індуїзм і Буддизм представляються про-
міжними, гібридними варіантами, що включають елементи обох 
підходів.

Господарська, економічна діяльність постають елементами куль-
тури (Рис. 1) [Липов, 2004, c. 13].
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Рис. 1. Господарювання й економіка як елементи культури

Господарювання – діяльність людини, спрямована на забезпечен-
ня відтворення власного існування як окремого індивіда та як час-
тини соціуму, відтворення суспільства як єдиного соціального орга-
нізму. Господарська культура – частина культурної спадщини, яка 
безпосередньо забезпечує накопичення, збереження, використання 
та передачу від покоління до покоління найбільш ефективних алго-
ритмів господарської діяльності, господарювання – форма діяльнос-
ті, що забезпечує безперервне самовідтворення суспільства як соці-
ального організму. Господарська культура являє собою систему 
цінностей, смислів, символів, знань, традицій, що забезпечують 
мотивацію і регуляцію господарської діяльності людини і визначають 
форму її здійснення, а разом з тим і сприйняття її соціумом [Зару-
бина,1998, с. 11].

Економічна форма господарювання – далеко не єдина його фор-
ма. Більше того, навіть у розвинених країнах закріплення ринку, 
економічної форми господарювання в якості домінуючої постає за 
історичними мірками явищем новим, що лише порівняно недавно 
замінив натуральну форму господарювання. Старт цьому процесу 
надали буржуазні революції в Нідерландах та Англії. Більш того, 
вже в 70-х роках ХХ століття в розвинених країнах розпочався 
процес формування нової, постекономічної форми господарювання. 
При цьому еволюція форм господарювання виявляється нерозривно 
пов’язаною зі зміною форм господарської культури. Ускладнює цей 
процес те, що становлення нової форми господарювання зовсім не 
означає повного відмирання старої. Домінування ринкових відносин 
обміну між незалежними суб’єктами економічної діяльності не 
означає відмови від реципрокних відносин в рамках домогоспо-
дарств, перерозподілу в рамках підприємств і між домогосподар-
ствами, підприємствами і державою. Відповідно, в рамках госпо-
дарської культури можна виділити складові, властиві культурі 
натурального, економічного і постекономічного способів господарю-
вання. (табл. 4).

Економіка

Господарювання

Культура
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Таблиця 4
Еволюція форм культури господарювання [Липов, 2004, c. 31] 

Форми господарської культури

Доекономічна Економічна Постекономічна

Тип господарю-
вання

Натуральне Економічне Постекономічне

Вихідна основа Працінності 
рода

Нормативно-право-
ві інститути госпо-
дарювання

Ціннісна система 
особистості

Характер діяль-
ності

Передтрудо-
ва діяль-
ність, праця

Праця Творча пра-
ця, підприєм-
ництво

Творчість

Мета діяльності Виживання 
роду

Життєзабез-
печення ін-
дивіду

Прибуток Самоактуа-
лізація

Відношення до 
середовища гос-
подарювання

Людина – 
частина й 
підкоряєть-
ся його за-
конам

Використан-
ня

Людина над 
ним й актив-
но його пере-
творює

Людина – 
його части-
на й взаємо-
діє з ним

Характер потреб Нижчого 
рівня

Тенденція 
просування 
до соціаль-
них та осо-
бистісних

Домінування 
економічних 
форм само-
ствердження

Самореалі-
зація

Дослідження еволюції культури господарювання дозволяють про-
стежити зміни базових культурних підстав мотивації включення ін-
дивіда в процес соціального відтворення. Розмежування в рамках 
господарської культури її різновидів, пов’язаних зі специфічними 
формами господарювання, дозволяє доповнити аналітичний інструмен-
тарій аналізу взаємодії суб’єктів господарської діяльності. Для харак-
теристики руху благ в архаїчних суспільствах (абсолютне домінування 
натуральної форми господарювання) К. Поланьї запропонував поняття 
реципрокність (reciprocus) [Поланьи, 2002, с. 27–29]. Вона передбачає 
рух блага в рамках соціальної мережі на основі відносин взаємності 
і симетрії [Поланьи, 2002, Поланьи, 2006]. До інструментів забезпе-
чення реципрокних відносин відносять дар і трату. 

Еволюція форм господарювання, зміна господарських культур, 
що домінують, зовсім не означала відмови від реципрокності. По-
летарний або азійський спосіб господарювання (форма господарюван-
ня) постає як період переходу від натурального до економічного 
способу господарювання. В його основі поєднання реципрокних від-
носин у рамках основних господарюючих одиниць і редистрибутивних 
(перерозподільних) відносин на рівні державних утворень в цілому. 
Інструментами редистрибутивних відносин виступають здачі і роз-
дачі. Становлення економічної форми господарювання було забез-
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печено виділенням обміну в якості домінуючої форми господарської 
взаємодії. Його інструментами постають купівлі і продажі. Однак і 
в рамках економічного способу господарювання на периферії госпо-
дарського життя зберігаються реципрокні відносини, а відносини 
редистрибуції зберігають значення основоположного чинника соці-
альної інтеграції господарського процесу в рамках держави. Реци-
прокність становить основу руху благ, перш за все, в рамках домо-
господарств, редистрибуція – між державою і господарюючими 
суб’єктами. Формування гламурного капіталізму на етапі переходу 
до постекономічної формації дозволяє простежити своєрідну експан-
сію інструментів реципрокних відносин в нових умовах господарю-
вання безпосередньо в сферу економічних відносин. Гетерогенність 
інституційних основ господарської культури окремих форм господа-
рювання знаходить своє втілення в переплетенні форм руху благ, 
властивих як економічній, так і натуральній, постекономічній фор-
мам господарювання (табл. 5). 

Таблиця 5
Базові інституції руху благ [Липов, 2013, c. 29]

Форма руху Дар Трата
Перерозподіл 

(здачі/роздачи)

Обмін
(купівля/
продаж)

Спосіб госпо-
дарювання

До-, постеко-
номічний

До-, постеко-
номічний

Економічний, 
азійський 

Економічний, 
товарний

Статус 
контраге-
нтів

Дарувальник 
/обдаровува-
ний (донор/
реципієнт)

Отримувач/ 
прохач

Центр і пери-
ферія 

Покупець/ 
продавець 

Зв’язки Родинні
Родинні й 
територіальні

Територіальні Ринкові

Організа-
ційна основа

Горизонтальні 
персоніфіко-
вані мережі, 
може поро-
джувати іє-
рархію

Вертикальна 
залежність, 
горизонтальні 
зв’язки

Вертикальна 
супідрядність

Деперсоніфі-
ковані гори-
зонтальні 
контакти

Мета
Відтворення 
групи

Відтворення і 
розвиток спів-
товариства

Відтворення 
суспільства

Максимізація 
прибутку

Передумова

Диференціа-
ція ресурсних 
можливостей 
групи

Диференціа-
ція ресурсних 
мож ливостей 
соціоприрод-
ної відтворю-
вальної систе-
ми

Диференціа-
ція владних і 
статусних по-
зицій

Розподіл та 
індивідуаліза-
ція праці в 
суспільстві

Капітал Соціальний 
Соціоприрод-
ний

Адмінистра-
тивний

Економічний
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Форма руху Дар Трата
Перерозподіл 
(здачі/розда-

чи)

Обмін
(купівля/
продаж)

Примус Соціальний 
Соціоприрод-
ний

Організацій-
но-
управлін-
ський

Економічний

Механізм 
примусу

Втрата дові-
ри, соціальна 
ізоляція 

Неформальні 
санкції, кара 
з боку вищих 
сил

Формальні 
санкції 

Формальні 
санкції та 
неформальні 
силові методи

Основний 
принцип

Симетрич-
ність дарів 

Взаємність Центричність
Еквівалент-
ність угоди

До дослідження відносин реципрокності звертаються М. Мосс 
[Мосс, 1996], М. Годельє [Годелье, 2007], Ж. Батай [Батай, 2003]. 
Дар, за твердженням М. Мосса, – добровільна передача чогось, що 
належить одному суб’єкту, – іншому, щодо якого передбачається, 
що він не може цей дар не прийняти. Умовами формування «дару» 
за М. Годельє є: домінування особистісних відносин, традиція по-
двійних взаємних відносин-зобов’язань, сприйняття безкорисливості 
як інструменту забезпечення відтворення себе і групи. Діалектичність 
соціальної сутності дару яскраво виражено у висловленні вченого: 
«Те, що зобов’язує дарувати, є те, що дарування зобов’язує (виді-
лено мною – В.Л.)» [Мосс, 1996, c. 22]. Рух благ в «господарюванні 
дару» лише опосередковує соціальні відносини, які набувають ду-
альної форми. Відносини солідарності доповнюються відносинами 
переваги. Прийняття дарунка ставить одержувача в становище борж-
ника. Дар одночасно зближує і роз’єднує учасників, оскільки ставить 
одного з них у залежність від іншого. Відповідно дарування може 
одночасно виступати і засобом вибудовування ієрархічної структури 
суспільства.

Особливістю трати як форми й інструменту формування соціаль-
них відносин є розширення соціального й природного кола суб’єктів 
взаємин за умов збереження їх особистісного змісту. Трата постає 
інструментом встановлення взаємних зобов’язань між плем’ям і його 
верхівкою, дружніми племенами, природними силами, що оточують 
людину, інтеграції людини в більш широке соціальне і природне 
оточення; інструментом перетворення агресії у змагання в щедрості, 
спрямоване на задоволення бажань і потреб партнера, членів інших 
спільнот і, через встановлення взаємних зобов’язань, формування 
соціальної ієрархії.

Істотно розширює уявлення про соціальний зміст трати Ж. Батай. 
Трата постає як спосіб утилізації надлишку, що неминуче супрово-
джує процес розвитку складних, в тому числі й соціальних, систем. 
Вчений акцентує увагу на діалектиці протистояння: індивідуальне/
колективне (частина/ціле, одиничне/загальне), на рівні принципів 

Закінчення таблиці 5
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«загальної політичної економії». Не мінімізація зусиль, витрат (ін-
дивідуалізоване капіталістичне суспільство), а позбавлення від над
лишку енергії, яке неминуче супроводжує зростання складних сис
тем, постає джерелом трати.

Включення в аналіз господарських відносин такого їх інструмен-
ту як трата дозволяє по-новому підійти до дослідження діалектики 
цілей господарювання. Адже, якщо орієнтація на індивідуалізовані 
виробництво (К. Маркс)/споживання (Ж. Бодрійяр) стикається з 
дефіцитом ресурсів, націлює людину економічну на мінімізацію ви-
трат, то орієнтація на відтворення, безперервний розвиток людської 
спільноти як частини всесвіту (Ж. Батай) стикається з проблемою 
надлишку ресурсів, що нескінченно повторюється, та утилізовуваних 
за допомогою дарування або трати.

Процес переходу від архаїчної до економічної суспільної формації, 
від натуральної до економічної форми господарювання знайшов най-
більш яскраве втілення в Азійському (політарному) способі вироб-
ництва (АСП). Історики зустрічають його в стародавній Європі, 
Африці, доколумбовій Америці й Океанії. Більш того, як стверджує 
Ю. Семенов «... майже у всіх класових суспільствах, що цілком 
сформувалися, «азійський спосіб виробництва» найчастіше співісну-
вав і переплітався з іншими антагоністичними способами виробни-
цтва» [19, c. 336]. Першим з учених, які дали економічний аналіз 
АСП, був Р. Джонс [Джонс, 1937]. К. Маркс розглядав АСП як ви-
хідний в еволюції економічних способів виробництва [Маркс, 1959, 
c. 13]. Особливість АСП полягає в поліізоморфному поєднанні на-
туральної форми господарювання, що зберігається на родоплеменно-
му рівні, з поширенням ієрархічних, бюрократизованих перерозпо-
дільних відносин на рівні державного управління, поєднанні двох 
способів виробництва і руху благ, общинного, натурального, реци-
прокного, і редистрибутивного, економічного. На рівні господарської 
системи формується гетерархія, заснована на протилежності базових 
принципів організації сільської земельної громади та держави. Си-
метричним відносинам на рівні громад протистоять центричні від-
носини в рамках державної організації. Принцип реципрокності (дар, 
трата) протистоїть принципу редистрибуції (здачі/роздачі). Редистри-
бутивні відносини надбудовуються над реципрокними. Принцип вза-
ємності доповнюється принципом перерозподілу. Основне протиріччя 
АСП полягає в поєднанні відсутності приватної, в традиційному її 
розумінні, власності з наявністю експлуатації одних груп населення 
іншими.

Висловлювання К. Поланьї якнайкраще описує комплементарність 
інституційної структури АСП: симетрія і центричність «йдуть на-
зустріч» взаємності і перерозподілу; інституційні моделі та поведін-
кові норми адаптуються один до одного. І поки соціальна організація 
рухається второваною колією, не виникає необхідності в індивіду-
альних економічних мотивах. Можна не побоюватися того, що хто-
небудь стане ухилятися від роботи, поділ праці відбувається сам 
собою, а головне – забезпечуються більш ніж достатні матеріальні 
засоби для демонстрації загального достатку на всіх публічних свя-
тах. У подібних суспільствах немає місця ідеї прибутку, спроби 
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конкурувати і торгуватися суворо засуджуються, добровільний дар 
величається як вища з чеснот, а горезвісна «схильність до торгу та 
обміну» ніяк себе не виявляє. Економічна система є, по суті, лише 
простою функцією соціальної організації» [Поланьи, 2002, c. 62]. 
Відносини перерозподілу залежать від ступеня зосередження благ в 
одних руках і регулюються звичаями, законами, ситуативними рі-
шеннями Центру. Вони припускають «стягування» товарів Центром 
з їх подальшим переміщенням з Центру.

Економічна форма господарювання, в теоретичних моделях пред-
ставників мейнстриму сучасної економічної теорії, передбачає абсо-
лютне домінування побудованих на раціональному розрахунку об-
мінних відносинах. Поєднання мінімізації власних витрат із праг-
ненням до максимізації прибутку знаходить свою вихідну підставу 
в опорі на формалізацію і знеособлення відносин між економічними 
суб’єктами. Виражені в грошовій формі цінові параметри благ, що 
включаються в обмін через його економічні інструменти (купівлю і 
продаж), в поданні прихильників неокласичного напряму економіч-
ної теорії знаходять значимість універсального, максимально форма-
лізованого критерію визначення взаємних зобов’язань сторін взаємо-
дії. Відповідний підхід породжує специфічну форму господарської 
культури – економічну культуру. Її носієм виступає людина еконо-
мічна. Вивченню цього економічного феномену, втім, який існує 
лише на сторінках економічних трактатів, присвячений цілий пласт 
літератури. До його дослідження звертаються економісти, соціологи, 
психологи, антропологи, філософи.1

Еволюцію культурно-етичних основ капіталізму простежує В. Зом-
барт. «Першими формами капіталістичного підприємства, – ствер-
джує вчений, – є ці розбійницькі походи [жителів італійських при-
морських міст – В.Л.] В.Л.]» [Зомбарт, 2005, c. 103]. «У перші 
століття Нового часу всі західноєвропейські нації також дотримува-
лися організованого у вигляді професії морського розбою ... каперство 
і морський розбій ... безперервно переходять одне в інше: Privateer 
стає Pirate, так само як і цей останній, в свою чергу, знаходить за-
стосування на службі державі» [Зомбарт, 2005, c. 104]. Дрібне про-
вінційне дворянство Франції рекрутувало зі своїх лав безстрашних 
корсарів. Знаменно, що слово «armateur» у французькій мові одно-
часно означає і власника корабля, і купця – власника вантажу, і 
каперського капітана, і морського розбійника. Далі В. Зомбарт за-
значає: «Націями морського розбою par exellence в XVI і XVII сто-
літтях є, однак, Англія і новоанглійські держави в Америці» [Зом-
барт, 2005, c. 105]. Морський розбій становив одну зі звичайних 
ділових галузей середньовічних торгових компаній. Далекі подорожі 

1 Див. напр.: Шаститко А. Модели человека  экономической теории / 
А. Шаститко. – М, : ИНФРА–М, 2006. – 142 с.; Автономов В. Модель человека 
в экономической науке / В. Автономов. – СПб. : Экономическая школа, 1998. – 
230 с.; Бункина М. Экономический человек / М. Бункина, А. Семенов. – М. : 
Дело, 2000. – 176 с.; Суименко Е. Homo economicus современной Украины. 
Поведенческий аспект / Е. Суименко, Т. Ефременко. – К. : ИС НАНУ, 2004. – 
244 с.; Лаваль К. Человек экономический. Эссе о происхождении неолибера-
лизма / К. Лаваль. – М. : НЛО, 2010. – 432 с.
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з метою відкриттів так само, по суті, були різновидом морського 
розбою. Лише слабо замаскованою формою розбою була торгівля з 
тубільцями. Цей розбій розглядається В. Зомбартом як прояви під-
приємницького духу, що дав поштовх формуванню капіталістичної, 
ринкової економіки. Втім, такого роду «підприємництво» ми може-
мо спостерігати і в більш ранні періоди історії людства. Однак до 
формування моделі ринкової економіки вони не привели і не могли 
цього зробити. В. Зомбарт стверджує, що причиною її становлення 
виступає наявність капіталістичного духу, що поєднує в собі міщанські 
чесноти і дух підприємництва. Міщанські чесноти – норми моралі, 
певні етичні принципи соціального життя перетворюються в необхід-
ний культурний компонент, що забезпечує економічну взаємодію в 
суспільстві. Без цих поглядів і принципів, які формують гарного 
громадянина і батька сімейства, солідну і «обачну» ділову людину, 
лише на основі спрямованого до нестримної наживи підприємницько-
го духу, формування ефективної ринкової економіки неможливе.

Мабуть, у найбільш вираженому вигляді зіткнення поглядів на 
сутність і зміст рушійних сил діяльності людини економічної й еко-
номічну культуру в цілому ми знаходимо в міфологемі «Невидимої 
руки» [Липов, 2011]. У метафорі основоположника класичної полі-
текономії А. Сміта прихильники різних течій економічної науки 
шукають обґрунтування своїх поглядів. Кому належить та невидима 
рука, яка забезпечує злагоджену взаємодію безлічі учасників сус-
пільного відтворювального процесу? За твердженням прихильників 
неокласичного течії, – ринку. Цільова раціональність безлічі неза-
лежних економічних суб’єктів, що вступають у взаємодію між собою, 
здатна породити в якості свого ненавмисного наслідка ринковий 
порядок. Що каже про це сам А. Сміт? Намагаючись використати 
свій капітал максимально ефективно, економічний суб’єкт тим самим 
неминуче прямує до збільшення суспільного добробуту. «Зрозуміло, 
що зазвичай він не має на увазі сприяти суспільній користі й не 
усвідомлює, наскільки сприяє їй. Віддаючи перевагу підтримці ві-
тчизняного виробництва, а не іноземного, він має на увазі лише свій 
власний інтерес, і, здійснюючи це виробництво таким чином, щоб 
продукт мав максимальну вартість, він переслідує власну вигоду, 
причому в цьому випадку, як і в багатьох інших, вона невидимою 
рукою направляється до мети, яка зовсім не входила в його наміри. 
Переслідуючи свої власні інтереси, він часто більш дійсним чином 
служить інтересам суспільства, ніж тоді, коли свідомо прагне зро-
бити це (виділено мною – В. Л.)» [Смит, 2007, c. 443].

У висловлюванні, запозиченому із «Багатства народів», ми не 
знаходимо безпосереднього зв’язку між «невидимої рукою» і ринком. 
Більш того, в його ранньому творі, «Теорії моральних почуттів» 
«Невидима рука» зв’язується з Провидінням. «Не дивлячись на свою 
жадібність і свій егоїзм, – пише вчений, – не дивлячись на те, що 
вони [багаті – В. Л.] переслідують лише особисті вигоди, незважа-
ючи на те, що вони намагаються задовольнити лише свої порожні і 
ненаситні бажання, використовуючи для цього працю тисяч, проте, 
вони поділяють з останнім бідняком плоди праці, вироблені за їх 
наказами. Мабуть, якась невидима рука змушує їх брати участь в 
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такому ж розподілі предметів, необхідних для життя, яке існувало 
б, якби земля була розподілена порівну між усіма людьми, що її 
населяють. ... Провидіння, розділивши землю між невеликим числом 
господарів, не забуло і про тих, кого воно лише на вигляд позбави-
ло спадщини, так що вони отримують свою частку з усього, що ви-
робляється землею (виділено мною – В. Л.) »[Смит, 1997, c. 185].

Дотримання в повсякденному господарському житті Духу Закону 
Божого, моральних норм постає тією невидимою рукою, яка інтегрує 
окремих незалежних індивідів в єдину соціальну спільноту, забез-
печує її злагоджене існування. Таким чином, економічна культура 
виявляється значно багатшою від навичок цільового раціонального 
розрахунку, знаходить свою основу в ціннісній раціональності. Па-
радоксально, але витоки відмови неокласичної течії економічної 
теорії від етичних основ економічних відносин на користь раціональ-
ного егоїстичного розрахунку ми знаходимо в творі, присвяченому 
філософії моралі (ще раз нагадаємо, що перше згадування Невидимої 
руки ми знаходимо в «Теорії моральних почуттів» А. Сміта). 

Перспективи формування постекономічної форми господарювання 
пов’язані з кардинальним перетворенням матеріально-технологічно-
го середовища і відповідної трансформацією культури господарюван-
ня. [Инглхарт, с. 255–303]. Рис. 2 відображає динаміку соціальних 
орієнтацій у процесі соціально-економічного розвитку суспільства. 
На початковому етапі вони характеризуються посиленням індивіду-
алізму, як закономірного результату поширення в ході модернізації 
суспільства секулярно-раціональних цінностей. Однак надалі, в ре-
зультаті переходу від цінностей виживання до цінностей самовира-
ження, відбувається часткове повернення до комунітаристських со-
ціальних орієнтацій.

Рис. 2. Зростання значущості комунітариських орієнтацій  
ціннісної системи в процесі формування постекономіки

Парадоксальна природа сучасної стадії еволюції господарської 
системи знаходить своє втілення у формуванні нової інституціональ-
ної моделі капіталізму – його гламурного варіанту [Иванов, 2011]. 
Цей процес знаменує поворот США і розвинених країн Європи від 
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деіндустріалізації до формування великомасштабних програм ре(нео)
індустріалізації. Відбувається активне формування транснаціональ-
них, глобальних за розмахом виробничо-збутової діяльності гламур-
но-промислових груп. До найбільш успішних серед них можна від-
нести Apple, HTC, RIM, Nokia, Intel, HP, Samsung. Виробництво 
реальних продуктів як інструмент забезпечення успіху в бізнесі 
йде на другий план. Надприбутки корпорацій гламурного капіталіз-
му досягаються за рахунок завищення цін на них шляхом цілеспря
мованого управління споживчою поведінкою через віртуалізацію 
свідомості потенційних клієнтів. Інструментами виступають міфо-
логізація свідомості через нав’язування таких еталонів споживання, 
як блондиністість (цілеспрямоване формування зовнішності як ін-
струменту управління свідомістю партнерів по спілкуванню), розкіш 
(ексклюзивне споживання виходить за межі функціональності), екзо
тика (створення еталонів побуту, що долають обмеження буденнос-
ті), еротика (насичення сексуальністю), рожеве (радикальне кольо-
рове рішення). Одночасно через різноманітні рейтинги, хіт-паради, 
конкурси формується «Велика десятка» штучно нав’язуваних спо
живачеві ієрархій пріоритетів, які в свою чергу структурують ко-
мунікації, мотивації, споживчі переваги, перетворюють суб’єктивні 
віртуальні подання в медійну і ринкову реальність – тренд, моду. 
Вже не створення продукту, реклама бренду, а формування моди на 
нього, коли поведінку споживача визначають не об’єктивні якості 
товару, а нав’язана суспільству його оцінка як ексклюзиву перетво-
рюється в знаряддя успіху на ринку. Гламурний капіталізм постає 
реакцією на глобальні фінансові кризи, породжувані спекулятивним 
характером фінансового капіталу, який захопив домінуюче станови-
ще у світовій економіці. Його можна розглядати як спробу вимуше-
ного часткового повернення до закладених у католицькому світо-
вченні принципів соціального виправдання прибутку, отриманого в 
результаті виробничої діяльності.

Відбувається розширення спектру інструментів, що забезпечують 
рух благ у суспільстві. В рамках процесу економічної діяльності до-
сягається їх амбівалентність з точки зору ставлення учасників, що 
включаються в економічну взаємодію. Те, що для виробників збері-
гає значення вартості, для споживачів набуває ціннісної значимості. 
У кінцевому підсумку, те, що з боку споживача постає як трата, з 
точки зору виробника є надприбутковим економічним обміном (про-
даж). Чим подібна трата відрізняється від стандартного акту еконо-
мічної покупки товару? Споживач погоджується на невідповідність 
вартісних еквівалентів зустрічних потоків благ і знаків вартості. 
Вона виправдовується готовністю платити більше за створюваний, 
завдяки благу, що купується, ексклюзивний індивідуальний образ. 
У свою чергу цей образ використовується в якості інструменту фор-
мування та підтримки соціальних зв’язків. Виробник гламурного 
блага в даному випадку приймає на себе роль верховного посеред-
ника між індивідом і тими «вищими силами», які здатні наділити 
або підтвердити особливий соціальний статус споживача. З проти-
лежного боку тратами є і витрати корпорацій на різноманітні мар-
кетингові заходи, що не передбачають безпосереднього повернення 
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еквівалента вартості, але спрямовані на формування відповідного 
образу компанії, продукту. Діяльність різного роду некомерційних 
організацій, місцевих громад, благодійних фондів, волонтерських 
структур здійснюється на основі дару, радіус поширення якого ви-
ходить далеко за рамки ближнього оточення.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Дослідження впли-
ву культури в процесі еволюції форм господарювання на організацію 
господарської діяльності людини, перш за все його інституціональної 
складової, дозволило поглибити розуміння механізмів та інструмен-
тарію його здійснення. Результати складають основу вдосконалення 
організації взаємодії елементів інституціональної складової еконо-
мічної системи. Формування моделі гламурного капіталізму відбиває 
зростання ролі та значення культурного чинника в процесі станов-
лення, розвитку та гетерогенізації сучасних форм економічних та 
постекономічних відносин.
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РІВНІ ОПОДАТКУВАННЯ КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ

Мета статті – розглянути досвід та переваги системи оподаткування 
країн Європейського Союзу, виявити основні недоліки вітчизняного подат-
кового законодавства та провести їх порівняння. Узагальнити способи на-
дання податкової звітності країнами Єврозони до відповідних органів, до-
вести необхідність запровадження Україною електронних методів отримання 
та обробки таких звітів. Визначити ключові напрямки реформування вітчиз-
няного податкового законодавства. Методологія дослідження полягає у ви-
користанні сукупності методів: діалектичного, статистичного, історичного, 
порівняльного. Наукова новизна полягає у наданні рекомендацій з поліп-
шення ефективності системи оподаткування нашої держави в міжнародних 
рейтингах, що характеризують податкові інститути країни. Тому, незважа-
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ючи на деякі проблеми в законодавстві, проведено порівняльне дослідження 
системи оподаткування ЄС та України.  Висновки – виходячи з цього, осно-
вними напрямками реформування податкової системи України, на наш по-
гляд, на сьогодні мають стати: покращення процесу адміністрування, змен-
шення масштабів ухилення від сплати податків, забезпечення більш рівно-
мірного розподілу податкового тягаря між платниками податків, макси мальна 
співпраця податкових органів різних рівнів, а також налагодження системи 
електронної взаємодії податкових органів і платників, система податків по-
винна містити якомога менше необґрунтованих пільг, узгоджуватись із за-
гальною політикою ціноутворення.

Ключові слова: податки, податкова система, зарубіжний досвід оподаткуван
ня, рівень податкової системи, податок на доходи фізичних осіб, податок на до
дану вартість, екологічний податок, електронна податкова звітність.
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Уровни налогообложения стран ЕС и Украины

Цель статьи – рассмотреть опыт и преимущества системы налогообло-
жения стран Европейского Союза, выявить основные недостатки отечествен-
ного налогового законодательства и провести их сравнение. Обобщить спосо-
бы предоставления налоговой отчетности странами Еврозоны в соответству-
ющие органы, довести необходимость введения Украиной электронных 
методов получения и обработки таких отчетов. Определить ключевые на-
правления реформирования отечественного налогового законодательства. 
Методология исследования заключается в использовании совокупности 
методов: диалектического, статистического, исторического, сравнительного. 
Научная новизна заключается в предоставлении рекомендаций по улучшению 
эффективности системы налогообложения нашего государства в между-
народных рейтингах, характеризующих налоговые институты страны. 
Поэтому, несмотря на некоторые проблемы в законодательстве, проведено 
сравнительное исследование системы налогообложения ЕС и Украины. 
Выводы. Исходя из этого, основными направлениями реформирования на-
логовой системы Украины, на наш взгляд, сегодня должны стать: улучше-
ние процесса администрирования, уменьшение масштабов уклонения от 
упла ты налогов, обеспечение более равномерного распределения налогового 
бремени между налогоплательщиками, максимальное сотрудничество нало-
говых органов различных уровней, а также налаживание системы элек-
тронного взаимодействия налоговых органов и плательщиков, система на-
логов должна содержать как можно меньше необоснованных льгот, согласовы-
ваться с общей политикой ценообразования.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, зарубежный опыт налогообложе
ния, уровень налоговой системы, налог на доходы физических лиц, налог на добав
ленную стоимость, экологический налог, электронная налоговая отчетность. 
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Levels taxation countries The EU and Ukraine’s 

Purpose articles rassm and experience and benefits systems taxation coun-
tries European Union, manifestation iti the main limitations domestic tax 
legislation and wired STI their comparisons. In general iti ways the provision 
tax reporting countries Eurozone in the appropriate organs, dove STI need the 
introduction Ukraine electronic methods receiving and processing such reports. 
define iti key directions reforming domestic tax legislation. Methodology re-
search is to use aggregate methods: dialectical, statistical, historical, compara-
tive. Scientific novelty is to are provided recommendations for improvement of 
efficiency systems taxation of our states in international ratings characterizing 
tax institutions country. Therefore, despite some problems in legislation held 
comparative study systems taxation EU and Ukraine. Conclucions Coming from 
of this, the main directions reforming tax systems Ukraine, in our opinion, 
today should become: improvement process administration, reduce scales evasion 
taxes, provision more uniform distribution tax burden between taxpayers, the 
maximum cooperation tax bodies different levels as well adjustment systems 
electronic interactions tax authorities and payers, tax system must contain as 
can less unfounded benefits, consistent with the general by politics pricing 

Key the words: taxes, tax system, foreign experience taxation, level tax system, 
the income tax physical Persons added tax cost, ecological tax, e tax statements. 

Актуальність дослідження. Відтоді, як Україна зовнішньо-полі-
тичним пріоритетом обрала інтеграцію до Європейського Союзу (ЄС), 
особливої актуальності набуло питання гармонізації нормативно-пра-
вових актів нашої держави відповідно до законодавства європейсько-
го співтовариства. Зокрема, важливим аспектом, який неодмінно 
потребує реформування, є існуюча податкова система України. Під-
твердженням недостатньої ефективності системи оподаткування нашої 
держави є надзвичайно низькі позиції в міжнародних рейтингах, що 
характеризують податкові інститути країни. Тому, зважаючи на де-
які проблеми в законодавстві, буде доцільно провести порівняльне 
дослідження системи оподаткування ЄС та України.

Аналіз досліджень і публікацій. Питанню реформування подат-
кової системи України та залученню позитивного досвіду інших 
країн у цій сфері присвячено багато робіт вітчизняних фахівців-еко-
номістів. Серед них – наукові праці таких вчених, як: І. О. Лютий 
[6], А. Б. Дрига [6], М. О. Петренко [6], Г. М. Білецька [2], М. В. 
Кармаліта [2], М. О. Куц [2], О. М. Смірнова [9], І. І. Огороднікова 
[9], Я. В. Литвиненко [5], Д. М. Серебрянський [9] та інші. Однак 
механізм реформування української системи оподаткування з ураху-
ванням позитивного зарубіжного досвіду залишається не вивченим 
у повному обсязі.
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Мета дослідження. Практичне значення даного дослідження по-
лягає у виділенні позитивного для України досвіду в податковій 
сфері, який практикується у країнах ЄС, оскільки податковий ме-
ханізм та інститути оподаткування потребують значного спектру 
заходів по їх вдосконаленню.

Податки традиційно класифікуються як прямі або непрямі. Пря-
мі – включають податки на доходи фізичних осіб, податки на при-
буток підприємств та інші податки на доходи й капітал. Непрямі 
податки складаються з: податку на додану вартість (ПДВ), акцизів 
та податків на споживання, інших податків на продукти та продук-
цію. Фактичні обов’язкові соціальні внески, як правило, безпосеред-
ньо пов’язані з правом на отримання таких пільг, як пенсії по ста-
рості, безробіття та медичне страхування.

Гармонізація фіскальних систем між країнами-членами ЄС розпо-
чалася з уніфікації непрямого оподаткування. Була уніфікована 
система податку з обороту в єдиний по даток — податок на додану 
вартість. Встановлена єди на мінімальна ставка ПДВ у розмірі 15 % 
і пільгова — 5 %. Усередині Євросоюзу діє порядок збору ПДВ, за 
яким податок стягується в країні-виробни ку товару.

Основними напрямами податкової політики в ЄС на сучасному 
етапі є гармонізація стягування непрямих податків та уніфікація 
оподаткування компаній. Для досягнення поставленої мети уніфі-
куються принципи нарахування та забезпечується зближення ста-
вок щодо податку на додану вартість (ПДВ) та інших непрямих 
податків.

Варто відзначити, що, забезпечуючи прозорість та транспарент-
ність інформації щодо стану фіскальної сфери, Генеральний дирек-
торат з питань оподаткування та митного союзу Європейської Комі-
сії щорічно публікує доповідь про основні тенденції у сфері оподат-
кування: «Taxation trends in the European Union». У цьому виданні 
наводяться дані щодо динаміки основних показників як у розрізі ЄС 
та Єврозони в цілому, так і по кожній країні.

Важливим для проведення компаративного аналізу сфери опо-
даткування ЄС є прийнята структуризація податків за різними озна-
ками:

A. Структура за типами податків: прямі та непрямі; 
B. Структура за рівнем управління: центральним (наднаціональ-

ним), державним, локальним (місцевим), фонди соціального забез-
печення;

C. Структура за економічною функцією: споживання, праця, ка-
пітал;

D. Екологічні податки;
E. Податки на майно;
F. Неявні податкові ставки.
Дані таблиці 1 свідчать, що протягом 2004-2016 рр. рівень по-

даткового навантаження країн ЄС в цілому мав сталу тенденцію до 
зростання і збільшився на 1,65 % до 38,9 % від ВВП. При цьому 
відбулося зростання питомої ваги практично усіх видів і груп по-
датків за різними структурними ознаками. Аналіз структури подат-
ків за різними ознаками дозволив визначити такі тенденції.



135Рівні оподаткування країн ЄС та України

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
9
. 
—

 №
 1

9

Насамперед, слід зауважити, що у статистичних звітах до сфери 
оподаткування за типами податків (група А) включають непрямі по-
датки, прямі податки та соціальні внески. Питома вага кожної групи 
податків у ВВП для ЄС-28 є дещо вищою за 13 %, а соціальних вне-
сків – близько 12 %. У групі В (рівень управління) у 2016 р. 52,4 % 
сукупних податкових надходжень (включаючи соціальні внески) було 
отримано центральним чи федеральним урядом, 30,6 % – нарахова-
но до фондів соціального страхування, 16,5 % – до місцевих бюджетів, 
0,5 % надходжень накопичені інституціями Європейського Союзу 
(головним чином – надходжень від ПДВ, а також з митних платежів 
та сільськогосподарських мит). У структурі податків за економічною 
функцією (група С) найбільшу питому вагу мають податки на працю 
(19,3 % у 2016 р., з яких більше половини оплачують працюючі), 
друге місце посідають податки на споживання (11,1 %), третє – по-
датки на капітал (8,4 %). Екологічні податки (група D) складають 
2,4-2,5 % від ВВП, податки на майно (група Е) – 2,6 %.

Таблиця 1 
Динаміка рівнів оподаткування країн ЄС в цілому  

за різними структурними ознаками

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A. Структура 
за типами по-
датків

 % ВВП

Непрямі подат-
ки

13,1 12,7 12,6 13,0 13,2 13,4 13,5 13,6 13,6 13,6

ПДВ 6,6 6,6 6,4 6,8 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0
Податки та 
мита на імпорт 
без ПДВ

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

Податки на 
товари, крім 
ПДВ та ввізних 
мит

4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8

Інші податки 
на виробництво

2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,4 2,4 2,5 2,4 2,3

Прямі податки 12,4 13,3 12,4 12,3 12,5 12,9 13,2 13,1 13,2 13,3

ПДФО 8,7 9,2 9,1 8,9 8,9 9,2 9,4 9,4 9,4 9,3

Податок на 
прибуток під-
приємств

2,6 2,9 2,2 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,6

Інші 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
Соціальні вне-
ски

11,8 11,8 12,2 12,0 12,1 12,1 12,2 12,1 11,9 12,1

Роботодавців 6,7 6,8 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,7 6,8
Домашніх гос-
подарств

5,1 5,0 5,2 5,1 5,2 5,2 5,3 5,2 5,2 5,3

Всього 37,3 37,8 37,1 37,2 37,7 38,3 38,7 38,7 38,5 38,9
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2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Структура за 
рівнем управ-
ління

 % від 
загального 
обсягу по-

датків
Центральний 
рівень

54.3 53.4 51.3 52.7 52.2 52.2 52.3 52.6 53.2 52.4

Державий рі-
вень

5.4 5.6 5.7 5.3 5.4 5.7 5.7 5.7 5.8 6.3

Місцевий рі-
вень

10.0 10.1 10.2 9.9 10.3 10.5 10.5 10.4 10.3 10.3

Фонди соціаль-
ного страхуван-
ня

29.9 30.4 32.4 31.7 31.6 31.2 31.2 30.9 30.1 30.6

Інститути ЄС 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
C. Структура 
за економічною 
функцією

 % 
ВВП

Споживання 10.7 10.4 10.3 10.7 10.9 10.9 11.0 11.0 11.0 11.1
Праця 18.7 18.8 19.2 19.1 19.1 19.4 19.6 19.4 19.1 19.3
з яких на до-
ходи від зайня-
тості

16.9 17.1 17.3 17.2 17.2 17.5 17.5 17.4 17.2 17.4

оплачується 
роботодавцями

7.5 7.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.5 7.6

оплачується 
співробітника-
ми

9.5 9.6 9.6 9.5 9.5 9.7 9.8 9.7 9.7 9.8

оплачується 
непрацюючими

1.7 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9 2.0

Капітал 7.9 8.5 7.6 7.5 7.7 8.0 8.1 8.2 8.4 8.4
Дохід корпора-
цій

2.7 2.9 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.5 2.6 2.7

Доходи домаш-
ніх господарств

0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0

Доходи 
самозайнятих

1.8 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

Фондовий 
капітал

2.7 2.7 2.6 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8

D. Екологічні 
податки

 % 
ВВП

Екологічні 
податки

2.5 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4

Енергія 1.9 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
з яких податки 
на транспор-
тування палива 

1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Транспорт 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Продовження таблиці 1
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2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Забруднення та 
ресурси

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

E. Податки на 
майно

 % 
ВВП

Податки на 
майно

2.2 2.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6

Регулярні 
податки на 
нерухомість,
власність

1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Інші податки на 
майно

0.9 1.1 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0

F. Неявні 
податкові 
ставки

 %

Споживання 19.3 19.1 18.6 19.4 19.8 19.8 20.0 20.2 20.4 20.6
Праця 35.2 35.6 35.1 35.1 35.6 35.8 36.0 36.0 35.8 36.1

Джерело: Taxation Trends in the European Union. 2018 Edition / European 
Commission, DG Taxation and Customs Union, B-1049 Brussels http://ec.europa.eu/
taxtrends. Table EU.1: Tax Revenue. рр. 158, 159. 

Згідно із даними таблиці 2, для країн Єврозони рівень податко-
вого навантаження на ці країни є вищим і збільшився протягом 
2004-2016 рр. з 38,0 % до 40,1 % від ВВП. Рівень оподаткування у 
відношенні до ВВП суттєво відрізняється між державами-членами 
ЄС. Так, наприклад рівень оподаткування в Данії – країні із найви-
щим рівнем оподаткування (46,6 %), майже у 2 рази перевищує 
аналогічний показник для Ірландії (останнє місце – 23,3 %). Слід 
також зауважити, що рівень оподаткування країн, які стали члена-
ми ЄС після 2004 р., є значно нижчим, ніж середній показник для 
ЄС-28. Виключення становить лише Угорщина (8-ме місце в рейтин-
гу). Найменший рівень оподаткування (крім Ірландії) традиційно 
фіксується для Болгарії та Румунії.

Таблиця 2
Динаміка відношення суми податків і соціальних внесків  

країн ЄС до ВВП, %

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ранг 
2016

ЄС-28 37,3 37,8 37,1 37,2 37,7 38,3 38,7 38,7 38,5 38,9
ЕМС-19 38,0 38,4 38,0 37,9 38,5 39,5 40,0 40,1 40,0 40,1
Данія 46,4 44,8 45,0 45,0 45,0 45,8 46,3 48,9 46,5 46,4 1
Франція 42,1 42,5 41,9 42,1 43,3 44,5 45,3 45,6 45,6 45,6 2
Бельгія 43,6 43,6 42,7 43,1 43,7 44,8 45,6 45,5 45,2 44,4 3
Фінляндія 41,8 41,2 40,9 40,8 42,0 42,7 43,6 43,8 43,9 44,1 4
Швеція 45,6 44,0 44,1 43,2 42,5 42,6 42,9 42,6 43,1 44,1 5

Закінчення таблиці 1
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Італія 39,1 41,2 41,7 41,5 41,5 43,5 43,5 43,2 43,0 42,6 6

Австрія 42,2 41,5 41,1 41,1 41,2 41,9 42,7 42,8 43,2 42,3 7

Угорщина 36,9 39,4 38,9 37,2 36,6 38,3 37,9 38,1 38,8 39,3 8

Німеччина 37,0 37,7 38,0 36,7 37,2 37,8 38,2 38,2 38,4 39,0 9

Нідерлан-
ди

35,2 36,4 35,4 36,1 35,9 36,0 36,5 37,5 37,4 38,8 10

Греція 30,5 31,8 30,8 32,0 33,6 35,5 35,5 35,7 36,6 38,8 11

Люксем-
бург

36,7 36,8 38,4 37,6 37,2 38,5 38,4 37,5 37,2 38,3 12

Хорватія 36,4 36,8 36,4 35,9 35,2 35,9 36,4 36,6 37,1 37,8 13

Словенія 37,4 36,6 36,4 37,1 36,7 37,1 36,7 36,4 36,6 36,6 14

Чеська 
Республі-
ка 

34,6 33,2 32,2 32,7 33,8 34,2 34,8 33,9 34,0 34,7 15

Естонія 31,2 31,4 34,9 33,3 31,5 31,7 31,6 32,6 33,7 34,5 16

Португа-
лія

30,1 31,7 29,9 30,4 32,3 31,8 34,1 34,2 34,4 34,4 17

Сполучене 
Королів-
ство 

33,1 34,7 32,4 33,5 34,2 33,3 33,2 32,7 33,1 33,7 18

Кіпр 29,5 34,8 31,8 31,9 31,9 31,6 31,6 33,4 33,2 33,6 19

Польща 31,9 34,1 31,2 31,4 31,8 32,1 31,9 31,9 32,4 33,4 20

Іспанія 34,1 32,2 29,8 31,3 31,2 32,2 33,0 33,6 33,7 33,3 21

Мальта 30,1 32,1 32,4 31,9 32,2 32,4 32,7 32,6 32,1 32,7 22

Словаччи-
на

31,6 29,0 28,8 28,0 28,5 28,2 30,1 31,0 32,1 32,2 23

Латвія 27,7 28,0 27,6 28,5 28,4 29,1 29,4 29,8 30,1 31,2 24

Литва 29,0 30,6 30,2 28,3 27,2 27,0 27,0 27,5 28,9 29,8 25

Болгарія 31,7 30,7 27,2 26,0 25,3 26,7 28,2 28,4 29,1 29,0 26

Румунія 27,2 27,6 26,3 26,2 28,1 27,7 27,2 27,5 28,0 25,9 27

Ірландія 29,6 29,0 28,1 27,8 28,0 28,3 28,7 29,0 23,4 23,3 28

Джерело: Taxation Trends in the European Union. 2018 Edition. Table 1: 
Total taxes (including compulsory actual social contributions) as % of GDP

Важливим для порівняння податкового навантаження країн ЄС 
та України є аналіз динаміки рівня оподаткування країн Євросоюзу 
без соціальних внесків (табл. 3). Лідерами за величиною показника 
є Данія (46,8 %), Швеція (41,3 %) та Фінляндія (31,3 %). Для 11 
країн ЄС-28 рівень оподаткування є вищим, ніж середній по ЄС 
(26,8 %). Рівень оподаткування країн Економічного і Монетарного 
Союзу (Єврозони, ЕМС-19) є нижчим, ніж для країн ЄС-28, хоча ця 
різниця має тенденцію до скорочення (1,2 % в 2004 р. і 0,7 % – в 
2016 р.). Найнижчий рівень оподаткування мають Литва (17,7 %, 
Румунія (17,9 %) та Словаччина (18,1 %).

Закінчення таблиці 2
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Таблиця 3
Динаміка відношення суми прямих і непрямих податків  

країн ЄС до ВВП, %

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ran-
king 
2016

ЄС-28 25,5 26,1 25,0 25,3 25,7 26,3 26,6 26,7 26,7 26,8
ЕМС-19 24,3 25,0 24,2 24,2 24,7 25,5 26,0 26,1 26,1 26,1
Данія 46,4 44,8 45,1 45,1 45,1 45,9 47,0 49,7 47,3 46,8 1
Швеція 42,3 41,3 41,3 40,5 39,7 39,7 40,1 39,8 40,3 41,3 2
Фінляндія 30,6 29,7 28,8 28,7 30,0 30,0 31,0 31,2 31,2 31,3 3
Бельгія 30,1 29,8 28,5 29,2 29,6 30,5 31,2 31,2 30,8 30,6 4
Італія 27,2 28,4 28,5 28,4 28,5 30,4 30,3 30,2 30,0 29,7 5
Франція 26,5 26,9 25,9 26,2 27,3 28,2 28,9 28,9 29,0 29,1 6
Греція 20,0 21,1 20,6 21,1 22,9 24,6 24,7 25,3 25,9 27,8 7
Австрія 28,1 27,9 27,0 27,1 27,3 27,8 28,3 28,3 28,7 27,6 8
Люксембург 26,1 26,4 26,9 26,7 26,4 27,3 27,3 26,8 26,4 27,4 9
Сполучене 
Королівство 

26,9 28,3 26,1 27,2 27,9 27,0 27,0 26,6 26,9 27,4 10

Мальта 24,0 26,4 26,7 26,3 26,3 26,7 26,9 27,1 26,6 27,2 11
Хорватія 24,7 25,1 24,3 24,2 23,6 24,4 25,2 24,9 25,3 26,1 12
Угорщина 24,9 26,0 26,1 25,4 23,7 25,4 25,1 25,3 25,8 25,8 13
Португалія 22,0 23,4 21,4 21,8 23,4 23,1 25,2 25,3 25,4 25,2 14
Кіпр 22,4 27,7 24,0 23,9 23,9 23,9 24,1 25,2 24,9 25,1 15
Нідерланди 22,1 22,9 22,6 23,0 22,1 21,3 21,6 22,7 23,3 24,0 16
Німеччина 20,9 23,1 22,7 21,7 22,3 22,8 23,2 23,1 23,4 23,7 17
Естонія 20,9 20,0 22,1 20,5 19,9 20,5 20,7 21,5 22,5 23,0 18
Латвія 19,4 20,1 18,4 19,8 19,7 20,4 21,0 21,5 21,8 22,9 19
Іспанія 22,6 20,7 18,5 20,1 20,0 21,2 22,1 22,4 22,7 22,3 20
Словенія 23,6 22,9 21,9 22,3 22,0 22,2 22,1 22,2 22,1 22,2 21
Болгарія 21,7 23,3 19,9 19,3 18,6 19,9 20,8 20,5 21,2 21,1 22
Польща 19,8 22,9 20,1 20,6 20,7 20,1 19,7 19,8 19,9 20,7 23
Чеська Рес-
публіка

19,9 18,3 18,0 18,1 19,1 19,5 20,0 19,3 19,6 20,0 24

Ірландія 25,8 24,6 22,9 22,7 22,7 23,5 23,7 24,0 19,5 19,4 25
Словаччина 18,6 17,3 16,4 15,9 16,4 15,8 16,8 17,6 18,3 18,1 26
Румунія 18,1 18,3 16,9 17,6 19,1 19,0 18,6 19,0 20,0 17,9 27
Литва 19,9 21,1 17,7 16,7 16,1 16,2 16,2 16,4 17,3 17,7 28

Джерело: Taxation Trends in the European Union. 2018 Edition. Table 2: 
Total taxes (excluding social contributions) as % of GDP

Стосовно динаміки показника рівня оподаткування непрямими 
податками країн ЄС можна відзначити наступне (табл. 4). Середня 
величина показника для країн ЄС-28 та країн Єврозони має сталу 
динаміку до зростання і складає 13,6 % та 13,2 %, відповідно. Най-
більше навантаження непрямими податками за підсумками 2016 р. 
спостерігається для Швеції (22,6 %, Хорватії (19,5 %) та Угорщини 
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(18,3 %, найменше – для Ірландії (8,7 %), Словаччини (10,8 %) та 
Німеччини (10,9 %).

Таблиця 4
Динаміка відношення непрямих податків країн ЄС до ВВП, %

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ran-
king 
2016

ЄС-28 13,1 12,7 12,6 13,0 13,2 13,4 13,5 13,6 13,6 13,6
EМС-19 12,8 12,5 12,4 12,6 12,7 13,0 13,1 13,3 13,2 13,2
Швеція 22,5 22,5 22,8 22,4 22,1 22,3 22,3 22,0 22,0 22,6  1
Хорватія 18,8 18,0 17,2 17,6 17,2 18,1 18,7 18,6 19,2 19,5 2
Угорщина 16,0 15,7 16,4 17,5 17,4 18,6 18,5 18,5 18,8 18,3 3
Греція 11,7 12,7 11,8 12,7 13,6 13,7 14,2 15,6 16,1 17,3 4
Данія 17,2 16,7 16,5 16,4 16,5 16,5 16,6 16,4 16,4 16,5 5
Франція 15,1 14,8 15,0 14,8 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,1 6
Болгарія 15,9 17,0 14,4 14,2 13,8 15,0 15,4 14,9 15,5 15,5 7
Кіпр 15,1 16,7 14,4 14,5 13,8 14,0 13,7 14,9 14,9 15,4 8
Естонія 13,0 12,2 14,7 13,9 13,6 13,9 13,5 14,1 14,6 15,2 9
Португалія 13,9 14,1 12,7 13,3 14,0 14,0 13,8 14,3 14,6 14,9 10
Словенія 15,5 14,1 13,7 14,2 14,2 14,6 15,1 15,0 14,9 14,7 11
Італія 13,9 13,7 13,6 14,1 14,3 15,4 15,1 15,5 15,3 14,6 12
Австрія 14,7 14,0 14,4 14,4 14,5 14,7 14,6 14,5 14,5 14,6 13
Фінляндія 13,3 12,5 13,0 13,0 13,9 14,2 14,5 14,5 14,3 14,6 14
Латвія 11,8 11,0 11,3 12,4 12,4 12,7 13,3 13,7 13,9 14,5 15
Польща 13,5 14,5 12,9 13,9 14,0 13,1 13,0 13,0 13,0 13,5 16
Бельгія 13,1 13,0 12,8 13,1 13,1 13,4 13,4 13,3 13,3 13,5 17
Мальта 13,5 14,0 13,5 13,9 13,7 13,4 13,1 13,3 13,1 13,1 18
Сполучене 
Королів-
ство 

12,2 11,4 11,0
 

12,3
 

12,8
 

12,8
 

12,8
 

12,9
 

12,9
 

13,0
 19

Чеська 
Республіка 

11,0 10,5 11,0 11,3 12,1 12,5 12,9 12,0 12,4 12,5 20

Люксем-
бург

13,2 12,5 12,5 12,3 12,3 12,9 12,9 13,1 11,9 12,1 21

Нідерланди 12,1 11,8 11,3 11,6 11,2 10,9 11,3 11,7 11,6 12,1 22
Литва 11,3 11,9 11,8 12,0 11,8 11,4 11,2 11,4 11,9 12,0 23
Іспанія 12,0 9,8 8,7 10,4 10,1 10,6 11,3 11,7 12,0 11,8 24
Румунія 11,7 11,8 10,8 11,8 13,0 13,2 12,7 12,8 13,4 11,4 25
Німеччина 10,5 10,9 11,4 10,9 11,1 11,1 11,0 10,9 10,9 10,9 26
Словаччина 12,2 10,6 10,5 10,2 10,7 10,0 10,4 10,7 10,9 10,8 27
Ірландія 12,7 12,1 10,9 10,9 10,5 10,6 10,8 11,0 8,7 8,7 28

Джерело: Taxation Trends in the European Union. 2018 Edition. Table 3: 
Indirect taxes as % of GDP – Total

Динаміка показника рівня оподаткування прямими податками 
країн ЄС характеризується наступним (табл. 5). Середній рівень опо-
даткування прямими податками по ЄС-28 є дещо вищим порівняно 
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із величиною показника для країн Єврозони (13,3 % та 12,9 %, 
відповідно). Найвищий рівень оподаткування спостерігається в Данії 
(30,2 %), Швеції (18,6) та Бельгії (17,1 %), найнижчий – у Болгарії 
(5,6 %), Литві (5,7 %) та Румунії (6,5 %).

Таблиця 5
Динаміка відношення непрямих податків країн ЄС до ВВП, %

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ранг
2016

EU-28 12,4 13,3 12,4 12,3 12,5 12,9 13,2 13,1 13,2 13,3
EA-19 11,5 12,5 11,8 11,6 12,0 12,5 12,9 12,8 12,8 12,9

Данія 29,2 28,2 28,6  28,7
 

28,7
29,4 30,4 33,3 30,9

 
30,2

1

Швеція 19,8 18,7 18,5 18,2
 

17,6
17,4 17,8 17,8 18,4 18,8 2

Бельгія 17,0 16,9 15,7 16,1 16,6 17,1 17,8 17,8 17,6 17,1 3
Фінляндія 17,3 17,1 15,8 15,7 16,1 15,9 16,5 16,7 16,9 16,8 4

Люксембург 12,9 13,9 14,4 14,4 14,0 14,4 14,4 13,7 14,5 15,3 5

Італія 13,4 14,7 14,9 14,3 14,3 15,0 15,3 14,8 14,8 15,1 6
Сполучене 
Королівство

14,7 16,9 15,0 15,0 15,1 14,2 14,2 13,8 14,0 14,4 7

Мальта 10,5 12,4 13,2 12,5 12,6 13,3 13,8 13,8 13,5 14,1 8
Франція 11,4 12,1 10,9 11,4 12,1 12,8 13,2 13,1 13,1 13,0 9
Австрія 13,4 13,9 12,6 12,7 12,8 13,1 13,7 13,8 14,2 13,0 10
Німеччина 10,4 12,2 11,3 10,8 11,2 11,8 12,2 12,2 12,4 12,9 11
Нідерланди 10,1 11,1 11,3 11,4 10,9 10,4 10,4 10,9 11,7 11,9 12
Ірландія 13,0 12,4 12,0 11,8 12,3 12,9 12,9 13,0 10,8 10,7 13
Іспанія 10,7 10,9 9,8 9,7 9,9 10,6 10,8 10,7 10,7 10,5 14
Греція 8,2 8,4 8,8 8,4 9,3 10,9 10,6 9,8 9,8 10,4 15
Португалія 8,2 9,3 8,6 8,5 9,5 9,1 11,4 11,0 10,9 10,3 16
Кіпр 7,3 11,1 9,6 9,4 10,1 9,9 10,3 10,3 9,9 9,7 17
Латвія 7,6 9,1 7,0 7,4 7,3 7,7 7,7 7,8 7,9 8,4 18
Естонія 7,9 7,7 7,4 6,6 6,3 6,6 7,2 7,5 7,9 7,7 19
Чеська Рес-
публіка 

8,9 7,8 7,1 6,8 7,0 7,0 7,2 7,3 7,2 7,6 20

Угорщина 8,9 10,3 9,7 7,8 6,3 6,8 6,6 6,8 7,0 7,5 21
Словенія 8,1 8,8 8,1 8,1 7,9 7,6 7,0 7,2 7,2 7,4 22
Словаччина 6,4 6,7 5,8 5,6 5,7 5,8 6,4 6,8 7,3 7,3 23
Польща 6,3 8,4 7,2 6,7 6,7 7,0 6,7 6,8 6,9 7,1 24
Хорватія 5,9 7,1 7,1 6,6 6,4 6,3 6,5 6,3 6,1 6,6 25
Румунія 6,4 6,6 6,2 5,7 6,0 5,8 5,9 6,2 6,6 6,5 26
Литва 8,7 9,2 5,9 4,6 4,3 4,8 5,0 5,0 5,4 5,7 27
Болгарія 5,8 6,3 5,5 5,1 4,8 4,9 5,3 5,7 5,7 5,6 28

Джерело: Taxation Trends in the European Union. 2018 Edition .Table 13: 
Direct taxes as % of GDP – Total

Відомо, що обов’язкові соціальні внески сплачуються роботодавця-
ми та працівниками країн ЄС у систему соціального страхування, яка 
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призначена для покриття пенсій, охорони здоров’я та інших умов со-
ціального забезпечення. Загалом, питома вага соціальних внесків у ВВП 
для країн Єврозони є вищою, ніж для країн ЄС-28 (14,1 % та 12,1 %, 
відповідно). Найвищий рівень цього показника у 2016 р. відзначений 
для Франції (16,8 %, Німеччини (14,2 %) та Нідерландів (14,8 %), 
найнижчий – в Данії (0,1 %), Швеції (2,7 %) та Ірландії (3,9 %). У 
Данії існує особлива причина для надзвичайно низької частки соціаль-
них внесків: більшість соціальних витрат фінансуються за рахунок 
загального оподаткування. Це вимагає високих прямих податкових 
ставок, і дійсно частка прямого оподаткування до загальних податкових 
надходжень у Данії на сьогодні є найвищою в Євросоюзі (див. табл. 6). 

Таблиця 6
Динаміка відношення соціальних внесків країн ЄС до ВВП, %

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ранг
2016

ЄС-28 11,8 11,8 12,2 12,0 12,1 12,1 12,2 12,1 11,9 12,1
EМС-19 13,8 13,5 14,0 13,8 13,9 14,1 14,2 14,2 14,0 14,1
Франція 15,7 15,8 16,3 16,2 16,3 16,5 16,8 17,0 16,8 16,8 1
Німеччина 16,1 14,7 15,3 15,0 14,9 15,0 15,0 15,0 15,1 15,2 2
Нідерланди 13,1 13,5 12,8 13,1 13,8 14,7 14,9 14,9 14,1 14,8 3
Чеська Рес-
публіка 

14,7 14,9 14,2 14,5 14,7 14,8 14,8 14,5 14,4 14,7 4

Австрія 14,0 13,7 14,1 14,0 14,0 14,1 14,5 14,5 14,5 14,7 5
Словенія 13,9 13,8 14,6 14,9 14,7 14,9 14,5 14,3 14,4 14,5 6
Словаччина 13,0 11,7 12,4 12,1 12,1 12,4 13,3 13,4 13,8 14,1 7
Бельгія 13,5 13,7 14,2 13,9 14,1 14,3 14,4 14,3 14,4 13,8 8
Угорщина 12,0 13,4 12,8 11,8 12,9 12,9 12,8 12,8 13,0 13,6 9
Італія 11,9 12,8 13,2 13,0 12,9 13,1 13,1 12,9 13,0 12,9 10
Польща 12,2 11,3 11,2 10,9 11,2 12,1 12,4 12,2 12,5 12,8 11
Фінляндія 11,2 11,5 12,2 12,1 12,1 12,6 12,6 12,7 12,7 12,8 12
Литва 9,1 9,5 12,6 11,7 11,1 10,8 10,8 11,1 11,6 12,2 13
Хорватія 11,8 11,7 12,1 11,8 11,6 11,4 11,2 11,7 11,7 11,7 14
Естонія 10,3 11,4 12,9 12,8 11,6 11,2 11,0 11,0 11,3 11,5 15
Іспанія 11,9 12,0 12,1 12,0 12,0 11,8 11,5 11,7 11,4 11,4 16
Греція 10,5 10,7 10,2 10,9 10,7 10,9 10,7 10,4 10,7 11,1 17
Люксем-
бург

10,6 10,5 11,5 10,9 10,8 11,2 11,1 10,7 10,8 10,9 18

Португалія 8,1 8,4 8,5 8,6 8,9 8,7 8,9 9,0 9,0 9,1 19
Кіпр 7,0 7,0 7,8 8,0 7,9 7,7 7,5 8,2 8,4 8,5 20
Латвія 8,3 8,0 9,3 8,7 8,7 8,7 8,5 8,4 8,3 8,3 21
Румунія 9,2 9,3 9,3 8,6 9,0 8,7 8,6 8,5 8,1 8,0 22
Болгарія 10,0 7,4 7,2 6,6 6,7 6,8 7,4 7,9 7,9 7,8 23
Сполучене 
Королівство 

6,2 6,4 6,3 6,3 6,4 6,3 6,2 6,1 6,2 6,3 24

Мальта 6,0 5,7 5,7 5,6 5,9 5,8 5,7 5,5 5,4 5,5 25
Ірландія 3,8 4,4 5,2 5,0 5,3 4,8 5,0 4,9 3,9 3,9 26
Швеція 3,3 2,7 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 27
Данія 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 28

Джерело: Taxation Trends in the European Union. 2018 Edition. Table 22: 
Social contributions as % of total taxation – Total (compulsory actual contributions)
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На відміну від Німеччини, Нідерландів та Франції існують по-
даткові системи з високими частками соціальних внесків у загальних 
податкових надходженнях та відносно низькими частками прямих 
податкових надходжень (табл. 7). Ряд держав-членів мають набагато 
нижчу частку прямих податків. Багато хто з цих країн запровадили 
системи єдиної ставки, які, як правило, сприяють посиленню ско-
рочення прямих податкових ставок, ніж непрямі податкові ставки. 
Ці нижчі частки прямих податків компенсуються або порівняно 
більшою часткою непрямих податків (наприклад, Болгарія (53,6 %), 
Хорватія (51,7 %) та Угорщини (46,6 %)), або відносно більшими 
частками соціальних внесків (наприклад, Словаччина (43,8 %), Че-
хія (42,3 %) та Литва (40,9 %)).

Таблиця 7
Структура податкових надходжень в країнах ЄС за підсумками 2016 р.

Непрямі податки  
у % від загального 
оподаткування – 

всього

Прямі податки у % 
від загального  

оподаткування – 
всього

Соціальні внески  
у % від загального 
оподаткування –  

загальна сума 
(обов’язковий  

фактичний внесок)

2016
Ранг
2016

2016
Ранг
2016

2016
Ранг
2016

EU-28 34,9 34,2 31,2
EA-19 32,9 32,3 35,2
Бельгія 30,4 27 38,6 7 31,0 14
Болгарія 53,6 1  19,4 25 27,0 20

Чеська Рес-
публіка 

35,9 17 21,8 22 42,3 2

Данія 35,6 18 65,1 1  0,1 28
Німеччина  27,9 28 33,0 10 39,1 5
Естонія 44,2 8 22,4 21 33,4 12
Ірландія 37,3 16 46,0 2  16,8 25
Греція 44,6 7 26,8 18 28,5 18
Іспанія 35,4 19 31,4 11 34,2 11
Франція 35,3 20 28,5 16 36,9 8
Хорватія 51,7 2  17,4 28 30,9 15
Італія 34,3 22 35,4 9 30,3 16
Кіпр 45,8 6 28,8 15 25,4 23
Латвія 46,5 5 27,0 17 26,5 22
Литва 40,2 12  19,0 26 40,9 3
Люксем-
бург

31,7 25 39,9 6 28,4 19

Угорщина 46,6 4  19,0 27 34,5 10
Мальта 40,1 14 43,2 3  16,7 26
Нідерланди  31,1 26 30,7 13 38,2 7
Австрія 34,5 21 30,8 12 34,7 9
Польща 40,5 11 21,4 23 38,5 6
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Непрямі податки  
у % від загального 
оподаткування – 

всього

Прямі податки у % 
від загального  

оподаткування – 
всього

Соціальні внески  
у % від загального 
оподаткування –  

загальна сума 
(обов’язковий  

фактичний внесок)

2016
Ранг
2016

2016
Ранг
2016

2016
Ранг
2016

Португалія 43,5 10 30,0 14 26,6 21
Румунія 44,0 9 24,9 19  31,1 13
Словенія 40,2 13 20,3 24 39,5 4
Словаччина 33,5 23 22,8 20 43,8 1
Фінляндія 33,0 24 38,0 8 29,0 17
Швеція 51,2 3 42,6 5  6,2 27
Сполучене 
Королівство

38,6 15 42,6 4  18,8 24

Джерело: складено автором за даними: Taxation Trends in the European 
Union. 2018 Edition / European Commission, DG Taxation and Customs Union, B-1049 
Brussels http://ec.europa.eu/taxtrends.

На відміну від прийнятої в ЄС практики структуризації податків 
в Укрaїнi, згiдно із Подaтковим кодeксом, спрaвляють зaгaльнодeржaвнi 
та мiсцeвi подaтки i збори. До зaгaльнодeржaвних нaлeжaть тaкi 
подaтки i збори: подaток нa прибуток пiдприємств, подaток нa до-
ходи фiзичних осiб, подaток нa

додaну вaртiсть, aкцизний подaток, eкологiчний подaток, рeнтнa 
плaтa, мито. До мiсцeвих подaткiв нaлeжaть: подaток нa мaйно, який 
склaдaється з подaтку нa нeрухомe мaйно, вiдмiннe вiд зeмeльної 
дiлянки, транспортного подaтку, плaти зa зeмлю i єдиний подaток. 
До мiсцeвих зборiв нaлeжaть: збiр за мiсця для пaркувaння 
трaнспортних зaсобiв i туристичний збiр.

Офіційна статистика Міністерства фінансів структурує надходжен-
ня до державного бюджету таким чином [1]:

– податок та збір на доходи фізичних осіб;
– податок на прибуток підприємств;
– рентна плата за користування надрами;
– акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції);
– акцизний податок з ввезених на митну територію України під-

акцизних товарів (продукції);
– податок на додану вартість, у т.ч.:
– податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів 

(робіт, послуг) з врахуванням відшкодуванння ПДВ (сальдо);
довідково:
– ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг);

1 Показники виконання Державного бюджету України за відповідний 
пері од 2016-2017 років. http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/
list?currDir=400657

Закінчення таблиці 7
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– відшкодування ПДВ;
– ПДВ з ввезених на територію України товарів;
– земельний податок та орендна плата;
– ввізне мито;
– власні надходження бюджетних установ;
– конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, 

конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та 
пов’язаного з корупцією правопорушення;

Слід відзначити, що єдиним офіційним джерелом для оцінювання 
податкового навантаження в Україні на даний час є звіти Міністер-
ства фінансів України, які публікуються на офіційному сайті відом-
ства. Так, згідно із звітом «Доходи бюджету за січень-грудень 2017 
року» [2], питома вага податкових надходжень у ВВП протягом 2011-
2017 рр. коливалася в межах 23 – 28 % (рис.1). Тобто, рівень суто 
податкового навантаження в Україні за 2017 р. (27 % від ВВП)) є 
дещо вищим, ніж середній показник для країн ЄС-28 (26,8 %) і зна-
чно вищим (до 9 %), ніж показник групи країн Центральної та 
Східної Європи й Балтії, які є членами Євросоюзу. 

Рис. 1. Податкові надходження до зведеного бюджету та їх частка у ВВП 
Джерело: [3]

Аналізуючи структуру рис. 4, можна зробити висновок, що осно-
вний податковий тягар в Україні лягає на плечі кінцевих спожива-
чів через акцизні збори, податки на додану вартість та податки з 

2  Доходи бюджету за січень – грудень 2017 року / Міністерство фінансів 
України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/dokhody-biudzhetu-za-
sichen-hruden--roku?category=bjudzhet&subcategory=bjudzhet-potochnogo-roku

3  Доходи бюджету за січень – грудень 2017 року / Міністерство фінансів 
України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/dokhody-biudzhetu-za-
sichen-hruden--roku?category=bjudzhet&subcategory=bjudzhet-potochnogo-roku
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доходів фізичних осіб. Тенденція перенесення податкового тиску на 
фізичних осіб посилилась після 2014 р. Про цвірчать й дані Мініс-
терства фінансів України щодо тенденцій оподаткування за окреми-
ми видами податків.

Податок на додану вартість 

Обсяг надходжень податку на додану вартість з урахуванням бю-
джетного відшкодування сягнув 314,0 млрд. гривень у 2017 р. 
Структура надходжень вказує на сталу динаміку збільшення обсягів 
сплаченого до бюджету податку на додану вартість, а також сум по-
вернутого з бюджету податку на додану вартість на рахунки плат-
ників у банку протягом 2015–2017 рр. У 2017 р. приріст надходжень 
податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, 
послуг) становив 23,6 %, податку на додану вартість з ввезених на 
територію України товарів 38,1 %, бюджетного відшкодування по-
датку на додану вартість – 27,2 %. 

Частка податку у ВВП протягом 2014–2017 рр. збільшилась з 
8,8 % до 10,5 %, що, насамперед, було наслідком запровадження у 
2015 р. системи електронного адміністрування податку на додану 
вартість та змінами законодавства в частині скасування спеціально-
го режиму оподаткування сільськогосподарських виробників (рис. 2). 

Основними факторами впливу на надходження у 2017 р., як і у 
попередніх роках, є сприятлива ситуація на внутрішньому ринку 
(приріст споживання за 2017 рік склав порівняно з відповідним пе-
ріодом попереднього року на 24,4 %) та активізація на зовнішніх 
ринках (збільшення обсягів експорту товарів на 18,8 % та імпорту 
товарів на 21,1 %). 

Вагомий вплив на надходження до бюджету мали зміни податко-
вого законодавства, які були запроваджені на початку 2017 р. (справ-
ляння податку на додану вартість при розмитненні імпортованого 
природного газу та спрямування до державного бюджету 100 % по-
датку на додану вартість, нарахованого виробниками сільськогоспо-
дарської продукції), та здійснення дієвого контролю з боку ДФС за 
правильністю визначення реальної митної вартості імпортованих 
товарів. 

Наведені дані свідчать, що питома вага ПДВ у ВВП для України 
у розмірі 10,5 % є значно вищою, ніж для ЄС-28 у розмірі 7 % (див. 
табл. 1), навіть за умови існування норми щодо повернення ПДВ для 
експортерів (рис. 2).
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Рис. 2. Надходження ПДВ (сальдо).
Джерело: [4]

Рис. 3. Надходження ПДВ.
Джерело: [5]

4 Доходи бюджету за січень – грудень 2017 року / Міністерство фінансів 
України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/dokhody-biudzhetu-za-
sichen-hruden--roku?category=bjudzhet&subcategory=bjudzhet-potochnogo-roku

5 Доходи бюджету за січень – грудень 2017 року / Міністерство фінансів 
України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/dokhody-biudzhetu-za-
sichen-hruden--roku?category=bjudzhet&subcategory=bjudzhet-potochnogo-roku
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Стaвки ПДВ в ЄС встaновлює кожнa крaїнa сaмостiйно. Законо-
давством ЄС нe визнaчeно стaвки, a лишe мiнiмaльний розмiр осно-
вної (стaндaртної) ставки, якa згiдно iз Дирeктивою ПДВ нe повиннa 
булa бути мeншою нiж 15 %.

Країнам ЄС притаманна стабільність ставки ПДВ. У 2017 р. лише 
дві країни-члени змінили свої стандартні ставки ПДВ: Греція (з 23 % 
до 24 %) та Румунія (з 20 % до 19 %). Як результат, середня стан-
дартна ставка ЄС-28 до 2017 р. залишилась на рівні 21,5 %. Най-
вища ставка ПДВ встановлена в Угорщині (27 %), за нею йдуть 
Хорватія, Данія та Швеція (25 %). Найнижчі показники – у Люк-
сембурзі (17 %) та Мальті (18 %).

Таблиця 8
Ставки ПДВ у державах-членах ЄС, 2004-2017 рр., %

Ставка 
ПДВ 

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Бельгія
Стан-
дартна 

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Пільго-
ва

6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12

Болга-
рія

Стан-
дартна 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Пільго-
ва

- 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9

Чеська 
Респу-
бліка

Стан-
дартна 

19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21

Пільго-
ва

5 9 9 10 10 14 15 15 10/15 10/15 10/15

Данія
Стан-
дартна 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Пільго-
ва

- - - - - - - - - - -

Німеч-
чина

Стан-
дартна 

16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Пільго-
ва

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Естонія
Стан-
дартна 

18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Пільго-
ва

5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Ірлан-
дія

Стан-
дартна 

21 21 21,5 21 21 23 23 23 23 23 23

Пільго-
ва

13,5 
(4,4)

13,5 
(4,8)

13,5 
(4,8)

13,5 
(4,8)

9/13,5 
(4,8)

9/13,5 
(4,8)

9/13,5 
(4,8)

9/13,5 
(4,8)

9/13,5 
(4,8)

9/13,5 
(4,8)

9/13,5 
(4,8

Греція
Стан-
дартна 

18 19 19 23 23 23 23 23 23 23 24
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Ставка 
ПДВ 

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Пільго-
ва

8 (4)
9 

(4,5)
9 

(4,5)
5,5/11 6,5/13 6,5/13 6,5/13 6,5/13 6,5/13 6/13 6/13

Іспанія
Стан-
дартна 

16 16 16 18 18 18 21 21 21 21 21

Пільго-
ва

7 (4) 7 (4) 7 (4) 8 (4) 8 (4) 8 (4)
10 
(4)

10 
(4)

10 
(4)

10 
(4)

10 
(4)

Фран-
ція

Стан-
дартна 

19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 20,0 20,0 20,0 20,0

Пільго-
ва

5,5 
(2,1)

5,5 
(2,1)

5,5 
(2,1)

5,5 
(2,1)

5,5 
(2,1)

5,5/7 
(2,1)

5,5/7 
(2,1)

5,5/10 
(2,1)

5,5/10 
(2,1)

5,5/10 
(2,1)

5,5/10 
(2,1)

Хорва-
тія

Стан-
дартна 

22 22 22 23 23 25 25 25 25 25 25

Пільго-
ва

(0)
10 
(0)

10 
(0)

10 
(0)

10 
(0)

10 
(0)

5/10 5/13 5/13 5/13 5/13

Італія
Стан-
дартна 

20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22

Пільго-
ва

10 
(4)

10 
(4)

10 
(4)

10 
(4)

10 
(4)

10 
(4)

10 
(4)

10 
(4)

10 
(4)

10/5 
(4)

10/5 
(4)

Кіпр
Стан-
дартна 

15 15 15 15 15 17 18 19 19 19 19

Пільго-
ва

5 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/9 5/9 5/9 5/9

Латвія
Стан-
дартна 

18 18 21 21 22 22 21 21 21 21 21

Пільго-
ва

5 5 10 10 12 12 12 12 12 12 12

Литва
Стан-
дартна 

18 18 19 21 21 21 21 21 21 21 21

Пільго-
ва

5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9

Люк-
сембург

Стан-
дартна 

15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17

Пільго-
ва

6/12 
(3)

6/12 
(3)

6/12 
(3)

6/12
(3)

6/12
(3)

6/12
(3)

6/12
(3)

6/12
(3)

8/14
(3)

8/14
(3)

8/14
(3)

Угор-
щина

Стан-
дартна 

25 20 25 25 25 27 27 27 27 27 27 27

Пільго-
ва

5/15 5 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18

Мальта
Стан-
дартна 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Пільго-
ва

5 5 5 5 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7

Нідер-
ланди

Стан-
дартна 

19 19 19,0 19 19 19 21 21 21 21 21

Продовження таблиці 8
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Ставка 
ПДВ 

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Пільго-
ва

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Австрія
Стан-
дартна 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Пільго-
ва

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10/13 10/13

Польща
Стан-
дартна 

22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23

Пільго-
ва

7 (3) 7 (3) 7 (3) 7 (3) 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Порту-
галія

Стан-
дартна 

19 20 20 21 23 23 23 23 23 23 23

Пільго-
ва

5/12 5/12 5/12 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13

Руму-
нія

Стан-
дартна 

19 19 19 24 24 24 24 24 24 20 19

Пільго-
ва

9 9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9

Слове-
нія

Стан-
дартна 

20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22

Пільго-
ва

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Словач-
чина

Стан-
дартна 

19 19 19,0 19 20 20 20 20 20 20 20

Пільго-
ва

- 10 10 6/10 10 10 10 10 10 10 10

Фінлян-
дія

Стан-
дартна 

22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24

Пільгова 8/17 8/17 8/17 9/13 9/13 9/13 10/14 10/14 10/14 10/14 10/14

Швеція Стан-
дартна 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Пільгова 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12

Сполуче-
не Коро-
лівство

Стан-
дартна 

17,5 17,5 15 17,5 20 20 20 20 20 20 20

Пільгова 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Середня
ставка

ЄС8 19,5 19,5 19,9 20,5 20,8 21,1 21,5 21,5 21,6 21,5 21,5

EМС9 Стан-
дартна

18,6 18,8 19,2 19,7 19,9 20,1 20,6 20,7 20,8 20,8 20,8

Джерело: Taxation Trends in the European Union. 2018 Edition / European 
Commission, DG Taxation and Customs Union, B-1049 Brussels http://ec.europa.eu/
taxtrends.

Закінчення таблиці 8
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Податок та збір на доходи фізичних осіб

Податок та збір на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) є одним 
із бюджетоформуючих податків, його частка у ВВП зросла до 6,2 % 
ВВП у 2017 р. (рис. 4) 

Рис. 4. Надходження ПДФО та його частка у ВВП.
Джерело: [6]

Цей податок є стабільним джерелом наповнення бюджетів, і в 
кризові роки його надходження не схильні до зменшення як у но-
мінальному виразі, так і у ВВП. Підвищення удвічі з 1 січня 2017 
р. мінімальної заробітної плати продовжило тенденцію збільшення 
частки ПДФО у ВВП та його ролі у формуванні дохідної частини 
бюджетів (рис. 5). 

6 Доходи бюджету за січень – грудень 2017 року / Міністерство фінансів 
України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/dokhody-biudzhetu-za-
sichen-hruden--roku?category=bjudzhet&subcategory=bjudzhet-potochnogo-roku
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Рис. 5. Ставки ПДФО та військовий збір.
Джерело: [7]

У 2016 р встановлено єдину ставку ПДФО від доходу 18 % за-
мість диференційованої – 15 % та 20 %. Загалом фактична сума 
надходжень у 2017 р. ПДФО та військового збору становить 185,7 млрд 
гривень. 

Податок на доходи фізичних осіб у ЄС-28 складає 9,3 % від ВВП, 
що є вищим, ніж в Україні. Найвищий рівень ставки податку на 
доходи фізичних осіб на початку 2018 р. склав 39 % для ЄС-28 (про-
стий середній рівень) і практично не змінився з 2013 р. Середній 
рівень ставки податку для єврозони в 2018 р. збільшився до 42,6 % 
з 42,3 % у 2017 р. 

Слід зауважити, що цей податок є досить диференційованим для 
країн ЄС-28 (табл. 9) – розкид найвищої та найнижчої ставки скла-
дає 5,7 разу. Найвищі ставки ПДФО зафіксовано в 2018 р. у Швеції 
(57,1 %), Данії (55,8 %) та Греції (55 %), найнижчі – в Румунії 
(10 %), Болгарії (10 %) та Угорщині (15 %). Латвія та Франція під-
вищили свої ставки – на 8,4 % та 1,3 % відповідно тоді як Порту-
галія, Румунія та Фінляндія знизили свої ставки (на 3,2, 6,0 та 0,3 
процентних пункти відповідно).

7 Доходи бюджету за січень – грудень 2017 року / Міністерство фінансів 
України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/dokhody-biudzhetu-za-
sichen-hruden--roku?category=bjudzhet&subcategory=bjudzhet-potochnogo-roku
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Таблиця 9
Максимальні ставки ПДФО у державах-членах ЄС, 2004-2018 рр., %

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Швеція 56,5 56,4 56,5 56,6 56,6 56,6 56,7 56,9 57,0 57,1 57,1 57,1

Данія 62,3 62,3 62,1 55,4 55,4 55,4 55,6 55,6 55,8 55,8 55,8 55,8

Греція 40,0 40,0 40,0 49,0 49,0 49,0 46,0 46,0 48,0 48,0 55,0 55,0

Бельгія 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,8 53,8 53,7 53,2 53,2 53,2

Португа-
лія

40,0 42,0 42,0 45,9 50,0 49,0 56,5 56,5 56,5 56,5 56,2 53,0

Нідер-
ланди

52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

Франція 53,4 45,4 45,4 45,4 46,6 50,3 50,3 50,3 50,2 50,2 50,2 51,5

Фінлян-
дія

52,1 50,1 49,1 49,0 49,2 49,0 51,1 51,5 51,6 51,6 51,4 51,1

Австрія 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Словенія 50,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Ірландія 42,0 41,0 46,0 47,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

Німеччи-
на

47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5

Італія 46,1 44,9 44,9 45,2 47,3 47,3 47,3 47,8 48,8 48,8 47,2 47,2

Люксем-
бург

39,0 39,0 39,0 39,0 42,1 41,3 43,6 43,6 43,6 43,6 45,8 45,8

Сполуче-
не Коро-
лівство 

40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Іспанія 45,0 43,0 43,0 43,0 45,0 52,0 52,0 52,0 45,0 45,0 43,5 43,5

Хорватія 53,1 53,1 56,1 50,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 42,5 42,5

Мальта 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Кіпр 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Польща 40,0 40,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

Латвія 25,0 25,0 23,0 26,0 25,0 25,0 24,0 24,0 23,0 23,0 23,0 31,4

Словач-
чина

19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Естонія 26,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Чеська 
Респу-
бліка 

32,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Литва 33,0 24,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Угорщи-
на

38,0 40,0 40,0 40,6 20,3 20,3 16,0 16,0 16,0 15,0 15,0 15,0

Болгарія 29,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Румунія 40,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 10,0

EU-28 41,8 38,4 38,0 38,5 38,4 38,7 39,2 39,2 39,0 38,9 39,0 39,0

EA-19 41,0 39,1 38,8 39,7 40,6 41,1 42,3 42,3 42,0 42,0 42,3 42,6

Джерело: Taxation Trends in the European Union. 2018 Edition / European 
Commission, DG Taxation and Customs Union, B-1049 Brussels http://ec.europa.eu/
taxtrends.



154 О. О. Борзенко, Т. О. Панфілова, М. М. Литвин
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
9
. 
—

 №
 1

9

Бiльшiсть iз крaїн-члeнiв ЄС застосовують прогрeсивну шкaлу 
оподaткувaння доходiв громaдян. Нaприклaд, у Франції особи з 
низьким доходом звiльняються вiд подaтку, a рiчнi доходи у межах 
5963 євро оподaтковуються зa стaвкою 0 %; рiчнi доходи вiд 5963 
євро до 11896 євро – зa стaвкою 5,5 %; рiчнi доходи вiд 11 897 євро 
до 26 420 євро – за стaвкою 14 %; доходи у чaстинi вiд 26 421 євро 
до 70 830 євро – зa стaвкою 30 %; вiд 70 831 до 150 000 євро – зa 
стaвкою 41 %; вiд 150 001 до 1 000 000 євро – зa стaвкою 45 % [8]. 
У Нiмeччинi тaкож дiє прогрeсивнa систeмa оподaткувaння: 
нeоподaтковувaний мiнiмум доходу нa одну людину стaновить 8,13 
тис. євро на рiк, a почaтковa стaвкa прибуткового подaтку – 14 %. 
Для плaтникiв подaткiв з рiчним доходом понaд 52,88 тис. євро 
стaвкa стaновить 42 %. Дохiд понaд 250,7 тис. євро оподaтковується 
зa мaксимaльною стaвкою – 45 %.

У ЄС тaкож пeрeдбaчeно низку подaткових знижок (стaндaртних 
та нeстaндaртних). До стaндaртних знижок нaлeжaть: нeоподaткову-
вaний мiнiмум, «сiмeйнi знижки», «знижки нa утримaнцiв», оподaт-
кувaння зa нульовою стaвкою тa подaтковий крeдит. При цьому вaрто 
мaти нa увaзi, що в тих самих дeржaвaх можуть зaстосовувaти 
одночaсно рiзнi форми подaткових пiльг. Нaприклaд, нeоподaт кову-
вaний мiнiмум, що ознaчaє звiльнeння вiд сплaти подaткiв мiнiмaльних 
доходiв у визнaчeному зaконом розмiрi, нaдaють усім плaтникaм 
подaткiв нeзaлeжно вiд їх родинного стaну чи нaявностi утримaнцiв. 
Цeй вид подaткових пiльг пeрeдбaчaє зaконодaвство всiх крaїн-члeнiв 
ЄС. Нeстaндaртнi знижки встaновлюють стосовно профспiлкових 
внeскiв, витрaт, пов’язaних із виробничою дiяльнiстю, основних 
мeдичних витрaт, вiдсоткiв, що сплaчують зa позикaми чи зa крeдит 
нa придбaння будинку, витрaт на блaгодiйнi цiлi тощо.

За результатами аналізу особливостей встaновлeння окрeмих видiв 
подaткiв i зборiв в Укрaїнi i крaїнaх ЄС, виявлeно вiдмiнностi у 
нaднaцiонaльному рeгулювaннi прямих i нeпрямих подaткiв. Зокрeмa, 
зaконодaвчe рeгулювaння ЄС у сфeрi прямого оподaткувaння обме-
жене винятково привeдeнням подaткових зaконiв у рiзних крaїнaх 
у їх часткову вiдповiднiсть один з одним. Зaстосувaння зaходiв 
подaткового рeгулювaння у цьому нaпрямi є нeобхiдним тa вiдповiдно 
рeaлiзується лишe тiєю мiрою, що зaбeзпeчує полiпшeння функцiо-
нувaння внутрiшнього європeйського ринку та вирiшeння зaгaльних 
трaнскордонних проблeм, тaких як ухилeння від оподaткувaння. 
Водночaс зaконодaвство у сфeрi нeпрямого оподaткувaння в ЄС 
спрямовaнe нa гaрмонiзaцiю нaцiонaльних законів. Зафiксовано такi 
тенденцiї у загальнiй структурi державних податкових систем: за-
гальний рiвень оподаткування змiнюється асиметрично, але в цiлому 
вiн зростає; структура податкових надходжень суттєво не змінюється.

8 Taxation Trends in the European Union. 2018 Edition / European Commission, 
DG Taxation and Customs Union, B-1049 Brussels http://ec.europa.eu/taxtrends.
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Висновки і пропозиції.

Фіскальний суверенітет «a priori» є специфічною сферою виключ-
них повноважень держави. Встановлено, що фіскальні інститути 
України і фіскальні інститути країн ЄС формуються в умовах не-
перервної трансформації глобального та регіонального нормативно-
правового середовища регулювання фіскальної сфери. Поширена 
практика розроблення міжнародними організаціями норм та прин-
ципів фіскального характеру як рекомендацій для імплементації у 
національному законодавстві. Таким чином, під егідою ООН, МВФ, 
ОЕСР, СОТ формуються фіскальні інститути глобального рівня. Біль-
шість розвинутих країн, передусім членів ЄС, дотримуються реко-
мендацій та настанов фіскальних інститутів глобального рівня з 
урахуванням національних інтересів. 

Поширююється Мережа Незалежних фіскальних інститутів (НФІ) 
у країнах-членах ОЕСР, кількість яких з 2005 р. зросла з 11 до 39. 
НФІ ЄС визначаються як позапартійні державні органи, крім цен-
трального банку, уряду чи парламенту, спрямовані на сприяння 
стабільним державним фінансам за допомогою різних функцій, вклю-
чаючи контроль за дотриманням фіскальних правил, розроблення 
або схвалення макроекономічних прогнозів для бюджету, та/або 
консультування уряду щодо питань фіскальної політики. Європейська 
комісія у жовтні 2015 р. створила перший наднаціональний НФІ – 
Європейську податкову адміністрацію (EFB).

Основними фіскальними інститутами ЄС наднаціонального рівня 
є: регламентація діяльності Європейської податкової адміністрації 
(EFB); формування й розподіл коштів єдиного бюджету ЄС; митно-
тарифне регулювання щодо захисту єдиного внутрішнього ринку; 
регламентація національних фіскальних політик положеннями Пак-
ту стабільності та зростання, Фіскального пакту щодо політики 
(структури, обов’язкових норм тощо) формування національних 
бюджетів, величини бюджетного дефіциту та державних боргових 
зобов’язань тощо.

Фіскальні інститути країн-членів ЄС трансформуються й під впли-
вом норм і правил законодавчих норм ЄС, передусім Ради ЄС та 
Єврокомісії, які регламентують бюджетно-податкову політику та 
митно-тарифне регулювання на шляху розбудови єдиного ринку. 
Відповідні норми і правила формують фіскальні інститути Єврозони 
та ЄС в цілому. Відбувається гармонізація та уніфікація національ-
них фіскальних систем.

З метою забезпечення тривалої стабільності країн єврозони та 
країн ЄС в цілому було ухвалено низку інституційних реформ, зо-
крема у сфері бюджетного нагляду, економічного управління, запро-
ваджено механізми стабілізації й систему завчасного попередження 
механізму макроекономічного контролю. 

Складовими інституційних реформ в ЄС стали: запровадження й 
реалізація механізму координації фіскальної та соціально-економіч-
ної політики з урахуванням результатів оцінювання фінансово-еко-
номічної ситуації країн-членів Монетарного Союзу та ЄС в цілому за 
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процедурою «Європейського семестру» та моніторингу макроеконо-
мічних дисбалансів, а також механізмів стабілізації.

Фіскальна політика держав-членів ЄС у сфері управління держав-
ними коштами через бюджетні відносини координується із реаліза-
цією загальноєвропейських програм фіскальної консолідації, які 
регламентують забезпечення стійкого стану державних фінансів 
шляхом здійснення заходів із обмеження фіскальних дисбалансів 
(передусім дефіциту сектору державного управління та державного 
боргу). Відбуваються істотні зміни інституційної системи фіскально-
го регулювання та зміцнення механізмів координації фіскальної 
політики на міждержавному рівні.

Зміни фіскальної політики стосуються: політики витрат (оптимі-
зації обсягів і раціоналізації структури, підвищення ефективності 
витрачання державних ресурсів), формування доходів (коригування 
системи оподаткування, підвищення ефективності адміністрування 
податкових платежів, детінізації економіки, поліпшення умов кре-
дитування реального сектору, вдосконалення державної підтримки 
малого й середнього бізнесу) та фінансування сектора державного 
управління (зменшення дефіциту державних соціальних фондів, об-
меження обсягів та формування оптимальної структури державних 
запозичень тощо).

Важливість забезпечення належного рівня фіскальної транспа-
рентності характерізується наступним. Насамперед, доступність такої 
інформації сприяє прийняттю більш обгрунтованих і якісних рішень 
з питань економічної політики. Прозорість допомагає виявити по-
тенційні ризики для перспективного стану бюджетно-податкової 
сфери, результатом чого є відповідне коригування податково-бюджет-
ної політики у відповідь на зміни економічних умов і проведення 
ефективної ациклічності і антикризової політики. 

Набір засобів і інструментів щодо поліпшення фіскальної прозо-
рості включає в себе (i) джерела даних у вигляді бюджетних звітів, 
які рекомендовано готувати і публікувати, і (ii) стандарти, які ре-
гулюють якість даних та іншої інформації, представленої в цих 
звітах. Джерелами даних, підготовка яких необхідна в рамках кон-
цепції фіскальної прозорості, є попередня бюджетна резолюція, за-
тверджений бюджет, цивільний бюджет, поточний звіт, піврічний 
огляд, річний звіт, аудиторський звіт. Підготовку даних звітів ре-
комендовано в рамках Ініціативи відкритості бюджету, а також МВФ 
і ОЕСР.

Стандартами, яким необхідно слідувати при наданні даних, є: 
Міжнародні стандарти фінансової звітності для громадського секто-
ру (IPSAS), Міжнародні стандарти вищих ревізійних установ (ISSAI), 
Керівництво по статистиці державних фінансів (GFSM), Спеціальний 
стандарт поширення даних МВФ.

Розкрито сутність індикаторів фіскальної транспарентності, у т.ч. 
Індексу відкритості бюджету. Проаналізовано сильні й слабкі сторо-
ни фіскальної транспарентності бюджетного процесу в Україні за 
2017 р. Визначено проблемні питання запровадження в Україні се-
редньострокового бюджетного планування, у т.ч. щодо Основних 
напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки.
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Відзначено, що вагомим чинником «відхилення» Бюджетної ре-
золюції на 2018-2020 рр. є певна невідповідність зазначеного доку-
менту за структурою та змістом міжнародно визнаним нормам і 
стандартам. На нашу думку та на думку міжнародних експертів, з 
метою підвищення фіскальної транспарентності в Україні варто ство-
рити незалежний фіскальний інститут з використанням досвіду 
країн ЄС та рекомендацій МВФ та ОЕСР. 

За результатами аналізу особливостей встaновлeння окрeмих видiв 
подaткiв i зборiв в Укрaїнi i крaїнaх ЄС, виявлeно вiдмiнностi у 
нaднaцiонaльному рeгулювaннi прямих i нeпрямих подaткiв. Зокрeмa, 
зaконодaвчe рeгулювaння ЄС у сфeрi прямого оподaткувaння обме-
жене винятково привeдeнням подaткових зaконiв у рiзних крaїнaх 
у їх часткову вiдповiднiсть один з одним. Зaстосувaння зaходiв 
подaткового рeгулювaння у цьому нaпрямi є нeобхiдним тa вiдповiдно 
рeaлiзується лишe тiєю мiрою, що зaбeзпeчує полiпшeння 
функцiонувaння внутрiшнього європeйського ринку та вирiшeння 
зaгaльних трaнскордонних проблeм, тaких як ухилeння від 
оподaткувaння. Водночaс зaконодaвство у сфeрi нeпрямого 
оподaткувaння в ЄС спрямовaнe нa гaрмонiзaцiю нaцiонaльних за-
конів.

Зафiксовано такi тенденцiї у загальнiй структурi державних по-
даткових систем: загальний рiвень оподаткування змiнюється аси-
метрично, але в цiлому вiн зростає; структура податкових надходжень 
суттєво не змінюється.

Виявлeно нa основi порiвняльного aнaлiзу схожiсть структурних 
eлeмeнтiв подaткової систeми Укрaїни i крaїн ЄС, водночaс визнaчeно 
вiдмiнностi у нaднaцiонaльному рeгулювaннi прямих тa нeпрямих 
подaткiв, нормaх і принципaх рeaлiзaцiї подaткового зaконодaвствa. 
Основними принципaми aдмiнiструвaння подaткiв у розвинутих 
крaїнaх ЄС є вiдкритiсть, простотa i соцiaльнa спрaвeдливiсть, якi 
знaходять своє вiдобрaжeння у нaявнiй кiлькостi подaткiв, прозорiй 
систeмi їх спрaвляння, прогрeсивнiй шкaлi оподaткувaння доходiв 
фiзичних осiб, зміщенні подaткового нaвaнтaжeння з виробництвa 
нa споживaння, a тaкож нa рeсурснi тa eкологiчнi плaтeжi.

Загальними пріоритетами для України повинні стати: зменшення 
обтяжливості вітчизняної податкової системи, подальше скорочення 
податків та платежів, вирівнювання диспропорцій в оподаткуванні, 
зосередження на використанні інноваційних методів адміністрування, 
обмеження економічно необґрунтованих преференцій в оподаткуван-
ні, удосконалення податкових інструментів стимулювання підпри-
ємництва, формування податкової культури та психологічного сприй-
няття бізнесом та населенням дій держави у сфері податкової полі-
тики.

Пріоритетними напрямами трансформації фіскальної сфери Укра-
їни у найближчі 3-5 років мають стати: 

– завершення реформи оподаткування (структури податків та їх 
кількісних параметрів) з урахуванням процесів децентралізації, у т. 
ч. зменшення обтяжливості вітчизняної податкової системи, подаль-
ше скорочення податків та платежів, вирівнювання диспропорцій в 
оподаткуванні, зосередження на використанні інноваційних методів 
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адміністрування, обмеження економічно необґрунтованих преферен-
цій в оподаткуванні, удосконалення податкових інструментів стиму-
лювання підприємництва:

– використання досвіду країн-членів ЄС щодо сучасних інстру-
ментів управління державними фінансами, наближення та уніфікації 
бюджетної документації, статистики та процедур адміністрування; 
вирівнювання частки бюджетних доходів у ВВП; гармонізації струк-
тури бюджету тощо.

– забезпечення стійкого стану державних фінансів шляхом здій-
снення заходів із обмеження фіскальних дисбалансів (передусім 
дефіциту сектору державного управління та державного боргу).

Процес адаптації вітчизняної податкової системи до європейських 
стандартів повинен мати еволюційний характер. 
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АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ГАРАНТУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ 
ВКЛАДНИКІВ БАНКІВ У ЄС ТА В УКРАЇНІ

Мета статті полягає в обґрунтуванні механізму гарантування вкладів збан-
крутілих банків країн ЄС та у наданні рекомендацій щодо підходів до залучен-
ня вкладів від населення банківського сектору України. Усвідомлюючи важли-
вість інтеграційних процесів країн ЄС та перспектив членства України, автор 
на основі аналізу механізму гарантування вкладів розробив рекомендації щодо 
покращення ситуації із залученням депозитів до банківської системи України. 
Методологія дослідження полягає у використанні сукупності методів: діалек-
тичного, статистичного, історичного, порівняльного. Наукова новизна роботи 
полягає у наданні на основі аналізу механізму відшкодування вкладів у країнах 
ЄС ряду рекомендацій стосовно підходів до залучення вкладів від населення до 
банківського сектору України. Висновки. Незважаючи на єдині правила та нор-
ми відшкодування вкладникам гарантованих сум у країнах ЄС, кожна країна 
має свої особливості щодо нагляду, регулювання процедури компенсації, струк-
тури управління активами збанкрутілих банків тощо. Система гарантування 
вкладів потребує вдосконалення не лише у ЄС, а й в Україні. З метою залучен-
ня вкладів в Україні необхідно підвищити суму гарантування, а також зміню-
вати підходи до нагляду за банківською системою. 

Ключові слова: гарантування депозитів, фонд гарантування, ліквідація 
банку, сума гарантування вкладу. 
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Цель статьи состоит в обосновании механизма гарантирования вкладов обан-
кротившихся банков в странах ЕС и в предоставлении рекомендаций относи-
тельно подходов к привлечению вкладов от населения банковского сектора 
Украины. Методология исследования заключается в использовании совокупнос-
ти методов: диалектического, статистического, исторического, сравнительного. 
Научная новизна работы заключается в предоставлении ряда рекомендаций 
относительно подходов к привлечению вкладов от населения в банковский сек-
тор Украины на основе анализа механизма возмещения вкладов в странах ЕС. 
Выводы. Несмотря на единые правила и нормы возмещения вкладчикам 
гарантированных сумм в странах ЕС, каждая страна имеет свои особенности по 
надзору, регулированию процедуры компенсации, структуре управления акти-
вами обанкротившихся банков и тому подобное. Система гарантирования вкла-
дов нуждается в совершенствовании не только в ЕС, но и в Украине. С целью 
привлечения вкладов в Украине необходимо повысить сумму гарантирования, 
а также изменить подходы к надзору за банковской системой.

Ключевые слова: гарантирование депозитов, фонд гарантирования, ликви
дация банка, сумма гарантирования вклада.

Pidvysotskyi Yan, 
PhD, assistant Professor in international business department of Institute of 
international relations, Taras Shevchenko national university of Kyiv

Analysis of the mechanism for guaranteeing deposits of bank 
depositors in EU and Ukraine

The purpose of the article is to substantiate the mechanism for guaranteeing 
deposits of bankrupt banks in the EU countries and to provide recommendations 
regarding approaches to attracting deposits from the population of the banking 
sector of Ukraine. Methodology. The research methodology consists in the use of 
totality of methods: dialectical, statistical, historical, comparative. The scientific 
novelty of the work lies in the provision of a number of recommendations on the 
basis of the mechanism for recovering deposits analysis in EU countries regarding 
approaches to attracting deposits from the public to the banking sector of Ukraine. 
Conclusions. In spite of common rules and norms for compensation to depositors 
of guaranteed amounts in EU countries, each country has its own peculiarities in 
terms of supervision, regulation of the compensation procedure, the asset 
management structure of bankrupt banks, and the like. The deposit guarantee 
system needs to be improved not only in the EU, but in Ukraine as well. In order 
to attract deposits in Ukraine, it is necessary to increase the guarantee amount, 
as well as to change the approaches to the supervision for banking system.

Key words: deposit guaranteeing, guaranteeing fund, bank liquidation, amount 
of deposit guaranteeing.

Актуальність теми дослідження. У системах гарантування вклад-
никам банків сум компенсацій країн ЄС та України існують різні 
методи та підходи. Правові основи країн Європейського Союзу з 
цих питань були закладені з 90-х років минулого століття, проте 
періодично потребують змін та вдосконалення. Проблеми достатнос-
ті сум відшкодування та морального ризику є актуальними не лише 
для країн ЄС, а й для України. Для України ефективне вирішення 
завдань, пов’язаних із реформуванням системи гарантування вкла-
дів, є ключем до залучення великих сум депозитів до банківського 
сектору. 

Аналіз досліджень і публікацій з теми свідчить, що історично 
становлення системи гарантування вкладів у країнах ЄС супрово-
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джувалось прагненням державних інститутів до уніфікації правил з 
розмірів виплат, порядку нарахування, процедури ліквідації збан-
крутілих фінансових установ тощо [1]. Ухвалені директиви 1994 та 
2014 років конкретизують головні процедури механізму гарантуван-
ня [2], [5]. У той же час сучасна практика доводить, що існують 
відмінності у системах гарантування кожної країни, яскравим під-
твердженням чого є стаття К. Штрайтер (на прикладі збанкрутілого 
у 2018 році банку Dero) [10]. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні механізму гарантування 
вкладів збанкрутілих банків країн ЄС та у наданні рекомендацій 
щодо підходів до залучення вкладів від населення банківського сек-
тору України. Усвідомлюючи важливість інтеграційних процесів 
країн ЄС та перспектив членства України, автор на основі аналізу 
механізму гарантування вкладів розробив рекомендації щодо покра-
щення ситуації із залученням депозитів до банківської системи 
України.

Виклад основного матеріалу. Ідея необхідності захисту депозитів 
вкладників у Європі з’явилась ще у 20-х роках ХХ століття. З метою 
сприяння безпеки грошових коштів інвесторів, які не володіють до-
статніми знаннями та навичками щодо оцінки та запобігання мож-
ливим ризикам, перша система гарантування щодо ощадних банків 
виникла у Норвегії у 1921 році, а згодом – у Фінляндії та Чехосло-
ваччині у 1924 році. Під час Другої світової війни системи компен-
сацій у цих країнах були скасовані через військові дії.

Відновлення механізмів гарантування відбувається вже у після-
воєнний час у Норвегії (1961 р.) та Фінляндії (1969 р.). Окрім цьо-
го, у період з 1966 по 1990 рр. виникають національні системи стра-
хування депозитів у ряді країн ЄС: Німеччині, Австрії, Нідерландах, 
Великобританії та ін. Особливостями правового регулювання питан-
ня відшкодування вкладів були: державне гарантування виплат, 
обмеженість сум та майже відсутня ініціатива залучення до цього 
процесу приватних структур. [1, cc. 204-205]

Основоположними першими правовими документами, які закрі-
пили механізм гарантування вкладів у ЄС, стали: Директива 94/19/
ЄС Європейського Парламенту і Ради «Щодо схем гарантування 
депозитів» від 30 травня 1994 р. та Директива 97/9/ЄС Європейсько-
го Парламенту і Ради «Про схеми компенсації інвесторам» від 3 
березня 1997 р. [2].

Кризові явища наприкінці 90-х років ХХ століття, які найбільш 
потужно сколихнули центрально-східний європейський регіон, сприя-
ли внесенню змін до правових механізмів компенсаційних систем. Так, 
на основі досліджень експерту МВФ Дж. Гарсії, до загальної системи 
регулювання з гарантування вкладів були надані рекомендації щодо 
ретельного забезпечення фондів із гарантування вкладів, мінімізації 
моральної шкоди за вкладами, обмеження сум відшкодування, чіткої 
координації гарантійних структур тощо, та внесені відповідні змі-
ни. [3]

Важливим елементом у формуванні механізмів гарантування де-
позитів були 18 принципів ефективних систем страхування вкладів, 
розроблених спільно Базельським комітетом із банківського нагляду 
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та Міжнародною асоціацією страховиків депозитів (англ. – IADI) у 
2009 році. Ці правила стосувалися питань регулювання системи 
управління, координації установ на рівні країн, достатності та сво-
єчасності фінансового забезпечення відшкодувань тощо. [4]

Ґрунтуючись на згаданих вище директивах, рекомендаціях МВФ та 
принципах, у 2010 році розмір виплати за вкладами збільшили до 100 
тис. євро, при чому компенсація мала покривати 100 % збитків у ме-
жах страхової суми. У країнах, які не належали до Єврозони, було 
дозволено здійснювати гарантування у національних валютах, але у 
межах визначеного еквіваленту. Так, наприклад, у Великобританії мак-
симальний розмір відшкодування становить 85 тис. фунтів стерлінгів. 

Директива Європарламенту та Ради Європи від 16.04.2014 «Про 
систему гарантування вкладів» (далі – Директива) визначила уніфі-
ковані концептуальні підходи до механізму дії гарантування вкладів. 

Зокрема, було встановлено залежність розмірів внесків учасників 
фондів від рівнів та ступенів ризиків; визначено обов’язковість по-
криття як основної суми (тіла) інвестиції, так і відсотків, нарахова-
них до моменту виплати компенсації; заплановано скорочення тер-
мінів виплати (з 3 місяців до 7 днів з 2024 року), наголошено на 
необхідності розширення інформаційно-просвітницької роботи серед 
вкладників. [5; 6]

Наразі правова система гарантування вкладів у ЄС потребує вдо-
сконалень. Так, проведені у 2016-2018 рр. стрес-тести фондів гаран-
тування країн Єврозони показали, що система може зазнавати дис-
балансів у період фінансово-економічних криз. 

Незважаючи на сформовані єдині підходи до питання гарантуван-
ня вкладів, у законодавствах кожної країни існують свої системи, 
які можуть дуже відрізнятися як за структурою, так і за характером 
застосування. 

На прикладі трьох країн – Німеччини, Великобританії та Поль-
щі – помітна різниця у складі учасників гарантування, механізмах 
виплат відшкодування та процедури ліквідації збанкрутілих банків 
(Таблиця 1).

Таблиця 1
Порівняльна характеристика параметрів системи гарантування  
вкладів на прикладі Німеччини, Великобританії та Польщі

Країна Німеччина Великобританія Польща

Установа з 
управління і 
контролю за 
фондом гаран-
тування

Федеральне 
управління за 
фінансовим на-
глядом за банка-
ми, Федеральне 
агентство зі ста-
білізації фінан-
сових ринків

Орган із пруден-
ціального регу-
лювання Банку 
Англії

Фонд гаранту-
вання банків

Потенційні 
учасники сис-
теми гаранту-
вання

Банки та страхо-
ві компанії

Банки, страхові 
та інвестиційні 
компанії

Банки, кредитні 
спілки
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Країна Німеччина Великобританія Польща

Джерела фі-
нансування 
фонду

Початкові вне-
ски та постійні 
виплати приват-
них установ-
учасників 

Регулярні випла-
ти установ при-
ватного сектору

Початкові вне-
ски та постійні 
виплати приват-
них учасників 

Особливості 
гарантійної 
системи

Підлягають по-
верненню вклади 
фізичних та 
юридичних осіб 
у розмірі не 
більше 100 тис. 
євро на одного 
кредитора у од-
ній фінансовій 
установі

Підлягають по-
верненню вклади 
фізичних та 
юридичних осіб. 
Розмір за вимо-
гами за депози-
тами банків у 
межах 85 тис. 
фунтів стерлін-
гів на одного 
кредитора у од-
ній фінансовій 
установі; за пен-
сійними фонда-
ми – без обме-
жень

Підлягають по-
верненню вклади 
фізичних та 
юридичних осіб 
у розмірі не 
більше 100 тис. 
євро на одного 
кредитора у од-
ній фінансовій 
установі

Терміни ви-
плат за вкла-
дами

Від 20 до 30 діб 
з моменту визна-
ння установи 
неплатоспромож-
ною.

20 діб з моменту 
визнання устано-
ви неплатоспро-
можною.

Від 20 до 30 діб 
з моменту визна-
ння установи 
неплатоспромож-
ною.

Механізм лік-
відації непла-
тоспроможної 
установи

Передача акти-
вів неплатоспро-
можного банку 
відбувається за 
згодою або без 
згоди установи 
перехідному бан-
ку чи компанії 
спеціального 
призначення з 
управління акти-
вами

Уповноважений 
орган може пе-
редати активи 
перехідному бан-
ку або продати 
їх новому влас-
нику

Застосовується 
механізм Bail-in 
(конвертація 
боргу у корпора-
тивні права спе-
ціальної устано-
ви з ліквідації 
банку)

Складено автором на основі: [1, сс. 205-206]

Так, у Німеччині існує багаторівнева, але ліберальна система з 
гарантування вкладів. Вона передбачає наявність двох підсистем 
гарантування (страхування): обов’язкову та добровільну. 

Відповідно до «Закону про захист і відшкодування збитків інвес-
торам», усі кредитні установи Німеччини – державні чи приватні – 
зобов’язані здійснювати відрахування до Фонду обов’язкового за-
хисту вкладів, який захищає інвестиції лише країн-членів, пере-
важно в євро. У разі банкрутства банку Фондом можуть скорис татися 
як фізичні, так і юридичні особи. Компенсації підлягають заоща-

Закінчення таблиці 1
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дження на поточних рахунках, на безстрокових та термінових вкла-
дах, депозитні сертифікати, а також вимоги клієнтів по цінних 
паперах. 

Яскравим прикладом відшкодування гарантійних вкладів став 
банк Hypo Real Estate, який станом на 2007 рік мав зобов’язань на 
суму 394 млрд євро. Однією з головних причин накопичення такого 
боргу стали операції зі структурованими цінними паперами, не під-
кріпленими реальними активами (заставою) чи підкріплені низько-
ліквідними активами для погашення. Зрозуміло, що здійснити ви-
плати такої суми у короткий час було неможливим. Тому банк 
вдався до залучення рятівного кредитного пакету на суму вартістю 
51 млрд євро. Окрім того, було створено державний гарантійний 
фонд на суму 220 млрд євро, що дозволило погасити значну частину 
боргу приватним вкладникам. [7, cc. 78-79] Починаючи з 2001 року, 
в Німеччині було визнано неплатоспроможними 10 банків. [8].

Розглянемо механізм відшкодування збитків вкладникам Dero 
Bank AG. 8 лютого 2018 року Федеральний орган із фінансового на-
гляду (нім. – BaFin), спираючись на результати аудиту Асоціації 
приватних банків Німеччини від жовтня 2017 року, розпочав про-
цедуру ліквідації банку Dero. Причиною цього кроку стала надмірна 
заборгованість банку, відображена у балансі за попередній рік, у 
якому сума зобов’язань становила 27 млн євро. Водночас прибутки 
від операцій з акціями та іншими цінними паперами становили 
135 млрд євро, а сума несплачених податків та інших податкових 
зобов’язань сягала 37 млрд євро. [9].

Для тимчасового забезпечення активів Dero Bank AG, BaFin по-
дала заяву на відкриття попереднього провадження у справі про 
банкрутство 14 лютого 2018 року за погодженням із банком через 
його майбутню неплатоспроможність.

14 березня 2018 року BaFin встановив випадок із ліквідацією 
активів таким, що підлягає відшкодування коштів вкладникам де-
позитів, а також заборонив здійснювати будь-які виплати, не пов’язані 
із виплатою боргів (далі – мораторій). Відповідно до згаданої вище 
Директиви, вкладники мають право на відшкодування у межах 100 
тис. євро, однак виплату отримали не всі. Під час стрес-тестування 
банку під час мораторію було встановлено, що Dero Bank AG не 
здійснював належної класифікації вкладників, тому проведення 
юридичної оцінки кожного вкладника мало би здійснюватись на 
основі поданої інформації, але вона виявилась відсутньою. Тому 
вкладники, переважно компанії з Віргінських Островів та Китаю, 
укладали колективні угоди з Установою з питань здійснення схем 
компенсації німецьких приватних банків (нім. – EdB), яка є дочір-
ньою компанією Федерального союзу німецьких банків, вже після 
дати оголошення процедури виплат. 

До банку Dero Bank AG надійшло 155 потенційних звернень клі-
єнтів на суму близько 660 тис. євро. Як правило, компенсація вклад-
никам надається шляхом здійснення банківського переказу не піз-
ніше, ніж через сім днів після оголошення процедури відшкодуван-
ня. Клієнт збанкрутілого банку надає EdB номер рахунку іншого 
банку вкладника, куди має надійти сума компенсації. Через два дні 
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після оголошення виплат за вкладами 7,7 % вкладників повідомили 
EdB номери рахунків і в той же день отримали відповідні суми. За-
галом уже на 26 березня 2018 року претензії 55 зі 155 потенційних 
вкладників були задоволені у повному обсязі. Після цього хід виплат 
уповільнився, а тому EdB почала так званий другий етап повідо-
млення вкладникам. У результаті було оповіщено 40 вкладників 
фізичних осіб, і вже станом на 1 серпня було відшкодовано 109 
клієнтам Dero банку на загальну суму близько 400 тис. євро. [10].

На вкладників банку Dero у цінні папери дія мораторію не роз-
повсюджується, а тому вони можуть отримувати прибутки, якщо 
банк не має на них особливих захисних прав. [11].

У Великобританії установою, яка регулює та контролює фонд 
(англ. – FSCS), є Орган із пруденціального регулювання Банку Ан-
глії. Особливістю системи є автономність фонду та широкий спектр 
учасників гарантування вкладів. До них можуть належати як фізич-
ні, так і юридичні особи, а учасниками є банки, страхові компанії, 
пенсійні фонди тощо. [12].

Окрім цього, різні категорії вкладників мають диференційний 
підхід до виплати сум відшкодування. Так, розмір відшкодування 
за депозитами у комерційних банках та інших фінансових установах 
становить до £85000, у інвестиційних компаніях та фондах – до £50 
000, а за збитками від страхування (нерухомості, майна, життя та 
здоров’я) – до 90 % від суми збитку. 

На відміну від систем гарантування у Німеччині чи Польщі ан-
глійська система дозволяє уповноваженому органу не лише передати 
майно неплатоспроможної установи тимчасовому (перехідному) бан-
ку для реалізації, а й безпосередньо продати таке майно новому 
власнику.

За результатами 2017/18 рр. FSCS здійснила виплати на суму 
майже на 405 млн фунтів стерлінгів майже 70 тисячам вкладників 
різних категорій. За звітний період відшкодовано майна на £168 
млн. [13]

Польська система гарантування вкладів схожа за структурою та 
змістом з німецькою, проте має особливість у механізмі ліквідації 
установи-банкрута. Механізм Bail-in дозволяє використовувати під 
час фінансового оздоровлення банку не кошти держави, а кошти 
кредиторів, які стають інвесторами-акціонерами, викуповуючи у 
банку вимоги, у тому числі – на безвідкличні депозити. Ця схема 
дозволяє під контролем держави поступово відновити діяльність 
банку завдяки наповненню структури акціонерним капіталом, онов-
ленню менеджменту, виробленню нових стратегічних орієнтирів. 
Часто такі банки проходять процедуру ребрендингу. [14]

Дослідження систем гарантування вкладів у більшості країн ЄС 
показує, що в основі механізмів збереження заощаджень вкладників 
лежить модель жорсткого державного регулювання та централізова-
ного державного фонду з виплат відшкодування. Наявність ряду 
приватних фондів поряд із державними у високорозвинених і еко-
номічно сильних країнах ЄС свідчить про наявність чіткого налаго-
дженого правового механізму виплат, а також стабільності фінансо-
во-економічних систем цих країн. 
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В Україні головною установою із гарантування інвестицій вклад-
ників є Фонд гарантування вкладів (далі – Фонд). Головне його по-
кликання – стабілізація фінансової системи в умовах настання про-
блемних чи кризових явищ як у країні, так і у світі. 

Ця установа гарантує виплати вкладникам, які належать до ка-
тегорій фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців і які розмістили 
вклади у банках-учасниках Фонду у розмірі до 200 тис грн. (7352,81 
євро за середнім курсом НБУ за 2018 р.).

Кожному такому вкладнику банк гарантує відшкодування коштів, 
які були залучені вказаними вище банками на умовах:

– договору депозиту;
– банківського рахунку;
– шляхом видачі іменного депозитного сертифіката. [15]
Термін виплат відшкодування може бути здійснений не пізніше, 

ніж за два роки з моменту оголошення банку банкротом. Однак, 
термін може бути подовжений не більше, ніж двічі: спочатку до 2 
років, потім до 1 року. Таким чином, процедура з виплат може за-
тягнутися до 5 років.

Згідно з Положенням про порядок розрахунку, нарахування і 
сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвер-
дженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 02.07.2012 № 1, 
банки зобов’язані одноразово, не пізніше, ніж на 10 днів після отри-
мання ліцензії сплатити до Фонду суму у розмірі 1 % від статутно-
го капіталу та здійснювати щороку відрахування у розмірі 0,5 % від 
бази нарахування у національній та 0,8 % у іноземній валютах. [16].

У разі визнання банку неплатоспроможним Фонд отримує повно-
важення контролю та управління, а отже спочатку передає активи 
і зобов’язання перехідному банку, а потім продає банк інвестору. 
Процедура ліквідації триває не більше двох років, однак не завжди 
у цей термін вдається знайти інвестора.

Аналізуючи питання ефективності системи гарантування у ЄС і 
порівнюючи її із наявною системою в Україні, можна помітити сут-
тєві відмінності. 

По-перше, у світлі здатності стабілізації фінансової системи кра-
їни у період кризових явищ, виникає запитання, наскільки адекват-
ним є рівень гарантування вкладів. Адекватність пов’язана з багать-
ма економічними факторами, однак, з точки зору вкладника сума 
відшкодування має бути прив’язана до його здатності придбати 
певний набір товарів чи послуг після терміну виплати. З точки зору 
Фонду актуальними є проблеми достатності його наповнення для 
покриття збитків вкладників у критичні моменти. Окрім встановле-
них розмірів банківських зборів до Фонду, узагальнюючим фактором 
інтенсивності його наповнення є ВВП, адже чим вищим є цей по-
казник у динаміці, тим меншим буде ризик нестабільності банків-
ської системи, і тим швидше може зростати максимальна сума га-
рантування.

Візьмемо для аналізу інтегральний показник ВВП за паритетом 
купівельної спроможності на душу населення і покажемо, наскільки 
великим є співвідношення максимальної суми відшкодування у цьо-
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му інтегральному показнику для Німеччини, Великобританії, Поль-
щі та України. 

Рис.1. Частка максимальної суми гарантування вкладів  
у структурі ВВП (ПКС) НДН

Джерело: [17], [18]

Як видно з рис. 1, Україна має більш як удвічі нижчий показник, 
ніж у Німеччини, майже втричі – ніж у Великобританії та вчетве-
ро – ніж у Польщі. Це означає, що наша країна відстає у рівні за-
безпечення вкладників адекватною сумою гарантування.

По-друге, в умовах отримання відшкодування є декілька суттєвих 
пунктів, які унеможливлюють отримання виплат. Так, згідно зі ст. 26, 
п. 7 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 
Фонд не відшкодовує вклади, за якими вкладники на індивідуальній 
основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на 
умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 
Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші 
фінансові привілеї від банку. Іншими словами, якщо за депозитами діє 
система бонусів, і вкладник розмістив кошти під більш високий процент, 
Фонд гарантування відмовить у відшкодуванні в разі ліквідації банку. 

По-третє, у європейських країнах існує тенденція до скорочення 
строків виплат відшкодування вкладникам. Так, у східних країнах 
ЄС – Польщі, Чехії, Угорщині виплати починають здійснювати вже 
на 7-й день після оголошення про ліквідацію банку. В Україні про-
блема ускладнюється відсутністю достатньої суми відшкодування для 
вкладників через низький рівень резервів та неефективну систему 
реалізації активів збанкрутілих банків. 

Залучення депозитів від вкладників було і залишається актуаль-
ною проблемою для банківської системи. За даними проекту 
Business’Views, українці тримають на руках заощаджень на суму 
$26-28 млрд. Утримання такої суми від обігу гальмує зростання 
ВВП, розвиток інвестиційних проектів, покращення фінансових по-
казників діяльності українських банків тощо. [19].

Для вирішення проблем із залучення депозитів від населення необ-
хідно врахувати ключові причини небажання українців інвестувати.

Тотальна недовіра до банків та банківського сектору в цілому.
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Недостатній рівень фінансової грамотності з питань інвестування 
власних заощаджень.

Невеликий вибір джерел для інвестування з високим доходом і 
низьким рівнем ризиків.

Відсутність розвиненого ринку фінансових інновацій, здатних 
генерувати різні рівні доходності в залежності від типу інвестора.

Ключем до залучення приватних коштів від населення у банків-
ський сектор є відновлення довіри до фінансової системи країни. 
Процес відновлення є тривалим, і у його основі мають лежати на-
лагодження ефективних механізмів контролю і захисту держави у 
періоди економічних потрясінь. 

Нижче наведено декілька загальних підходів до вирішення про-
блем заохочення вкладників.

Збільшення суми гарантування вкладів. Як відомо, останній пере-
гляд суми гарантування відбувався у квітні 2012 року. З того часу 
і донині максимальна гарантована сума була незмінною – 200 тис. 
грн. За більш ніж 6 років відбулися інфляційні зміни, а тому купі-
вельна спроможність визначеної суми для вкладників знизилась. Для 
приведення показника до сучасної норми застосуємо індекси спо-
живчих цін та проіндексуємо суму гарантування за кожен рік, по-
чинаючи з 2013-го. Розрахунки показують, що сума має становити 
473737 грн згідно із прогнозним значенням інфляції (Таблиця 2).

Таблиця 2
Розрахунок суми гарантування у відповідності  

до індексу споживчих цін

Рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 
(про-
гноз)

Індекс спо-
живчих цін

100,1 122,8 134,7 105,8 109,5 108,7 113,6

Сума га-
рантування

200200 245846 331154 350361 383645 417022 473737

Джерело: [20]

Диференційований підхід до відшкодування суми нарахованих 
відсотків з метою недопущення «морального ризику». 

Постійний та періодичний моніторинг показників найбільших 
банків на предмет ліквідності активів, рентабельності, фінансової 
стійкості та ділової активності тощо. У разі виявлення погіршення 
ситуації з платоспроможністю рекомендувати вживати заходів щодо 
усунення фінансових ускладнень. 

Кластеризація банків за такими параметрами як: величина за-
лучених депозитів та виданих кредитів, співвідношення дебіторської 
та кредиторської заборгованостей, аналітичні показники стійкості 
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установ з подальшим присвоєнням номеру категорії, до якої буде 
належати банк. Такий поділ може дати наступні результати: а) ди-
ференціація відрахувань до Фонду гарантування вкладів; б) визна-
чення для інвестора типології банку за рівнем ризиків, і у залеж-
ності від цього – прийняття рішення про здійснення вкладу; в) 
можливість кращого контролю з боку регулятора. 

Скорочення терміну виплат вкладникам завдяки автоматизації та 
злагодженості бюрократичних процесів тимчасової адміністрації чи 
процесу ліквідації банків. 

Посилення взаємодії Фонду з правоохоронними органами разом 
із удосконаленням та пожвавленням механізму притягнення до від-
повідальності осіб, винних у доведенні банку до банкрутства. Влас-
ники банків, згідно з українським законодавством, відповідальні за 
фінансові злочини усім своїм майном. 

Висновки. Таким чином, аналіз механізмів гарантування вкладів 
у країнах ЄС показує необхідність створення злагодженої системи 
відшкодування інвесторам коштів неплатоспроможних банків в Укра-
їні. Створення такої системи передбачає реалізацію кількох посту-
пових, але взаємопов’язаних кроків з метою стабілізації банківсько-
го сектору та сприяння залученню коштів від населення, які не 
перебувають у обігу на ринку. Рух України у напрямку стандарти-
зації правил гарантування, подібної до країн ЄС, має враховувати 
ряд особливостей, характерних для нашої країни, передусім – рівня 
ВВП, купівельної спроможності, інфляції тощо. 
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Предмет исследования – теоретические положения управления экономической 
безопасностью высших учебных заведений (ВУЗов). Цель статьи – изучение 
сущности системы управления экономической безопасностью высшего учебного 
заведения (ВУЗа) и определение ее основных заданий, формулирование принци-
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пов управления экономической безопасностью ВУЗа. Методология. При прове-
дении исследования использованы методы: диалектический, анализа и синтеза, 
структурно-логического и семантического анализа с целью изучения и обобще-
ния научных работ по теме исследования. Результаты работы. В данной статье 
рассмотрена сущность системы управления экономической безопасностью высшего 
учебного заведения (ВУЗа) и сформулированы ее основные задачи. Предложено 
определение системы экономической безопасности ВУЗа. Сформулированы 
принципы управления экономической безопасностью ВУЗа: научно-
организационные и социальные. Выводы. Предложенные принципы позволят 
учесть при управлении экономической безопасностью ВУЗов как их экономическую 
роль, так и социальную миссию.

Ключевые слова: высшее учебное заведение (ВУЗ), экономическая безопас
ность, система управления экономической безопасностью ВУЗа, принципы 
управления экономической безопасностью ВУЗа.
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Principles of economic security management of institutions  
of higher education

The subject of research – theoretical concepts of economic security management 
of universities. The purpose of the article. The study of the essence of the economic 
security management system of the university and the definition of its main tasks, 
the formulation of principles of economic security management of the university. 
Methodology. The dialectical method, methods of analysis and synthesis, methods 
of structural-logical and semantic analysis were used to study and summarize 
scientific papers on the research topic. The results of the work. The essence of the 
university’s economic security management system has been reviewed. The main 
tasks of the control system have been identified. A definition of the university’s 
economic security system has been proposed. Principles of management of economic 
security of the university have been formulated. These are: scientific and 
organizational and social principles. Conclusions. The proposed principles allow to 
take into account the economic role and social mission of universities in managing 
economic security.

Key words: university, economic security, university economic security manage
ment system, principles of university economic security management.

Проблема забезпечення економічної безпеки вітчизняних ЗВО 
актуалізувалась відносно недавно у зв’язку зі зміною орієнтирів со-
ціально-економічного розвитку України, початком її євроінтеграції, 
яка у сфері вищої освіти розширила можливості ЗВО щодо їх між-
народної діяльності і співробітництва, академічної та трудової мо-
більності студентів і викладачів, підвищила рівень автономності 
закладів вищої освіти. Водночас, вітчизняні ЗВО безпосередньо від-
чули дію значної кількості загроз, обумовлених євроінтеграційними 
процесами, зокрема, відкритість українського ринку освітніх послуг 
призвела до посилення конкурентної боротьби ЗВО з іншими вітчиз-
няними та зарубіжним університетами; необхідність підвищення 
рівня власної економічної незалежності обумовила потребу в дивер-
сифікації та комерціалізації діяльності закладів вищої освіти; під-
вищення рівня мобільності викладачів і студентів зумовило появу 
загрози втрати частини контингенту студентів та найкращих науко-
во-педагогічних працівників. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що 
необхідність забезпечення економічної безпеки на всіх рівнях управ-
ління обумовила появу значної кількості теоретико-методичних та 
прикладних досліджень даного питання. Так, у праці Овчаренко Є. 
І. зазначається, що система економічної безпеки підприємства – це 
«… сукупність об’єктів управління, характер взаємозв’язків яких 
визначається характером самої системи економічної безпеки підпри-
ємства» [12, с. 70]. Властивостями даної системи визначено [12, с. 
70-71]: цілісність, незалежність управління та економічну незалеж-
ність, здатність до саморозвитку і прогресу в мінливих умовах.

Реверчук Н. Й. в якості головного завдання системи управління 
економічною безпекою підприємства розглядає передбачення та за-
побігання можливим загрозам, а також здійснення антикризового 
управління [13, с 120]. Водночас, Кавун С. В. зазначає, що «головна 
мета створення системи економічної безпеки – забезпечення стійко-
го та ефективного функціонування в умовах сучасного ринку, ство-
рення умов для досягнення й підтримання рівня конкурентоспро-
можності, а також ефективне та раціональне використання всіх 
ресурсів» [7, с. 22].

Крім того, питання управління економічною безпекою на мікро-
економічному рівні розглядались у працях таких науковців, як:         
Лаптєв С. М., Алькема В. Г., Сідак В. С., Копитко М. І. [10], 
Ареф’єва О. В., Кузенко Т. Б. [2], Волощук Л. О. [3], Живко З. Б. 
[6], Кавун С. В. [7] та ін. Водночас, недостатньо дослідженими у 
науковій літературі залишаються питання управління економічною 
безпекою вітчизняних ЗВО із врахування сучасних умов і специфіки 
їх діяльності.

Мета дослідження. Сучасні загрози є відносно новими для укра-
їнської системи вищої освіти і, відповідно, механізми протидії їм з 
боку вітчизняних ЗВО є недостатньо розробленими, що вимагає 
здійснення відповідних теоретичних досліджень, зокрема, вивчення 
сутності системи управління економічною безпекою ЗВО та визна-
чення її основних завдань, формулювання принципів управління 
економічною безпекою закладів вищої освіти із врахуванням досяг-
нень зарубіжних та вітчизняних науковців у сфері забезпечення 
економічної безпеки суб’єктів економіки, специфіки діяльності ЗВО 
та особливостей розвитку системи вищої освіти і соціально-еконо-
мічної системи України в цілому.

Виклад основного матеріалу. Аналіз праць науковців, досліджен-
ня специфіки діяльності ЗВО та умов їх функціонування стали осно-
вою для визначення категорії системи економічної безпеки ЗВО в 
такій редакції: сукупність елементів (об’єктів, суб’єктів, функціо-
нальних елементів, методів, інструментарію) управління економічною 
безпекою ЗВО, ефективна взаємодія яких забезпечує досягнення її 
основної мети – реалізації стратегії економічної безпеки.

Управління економічною безпекою ЗВО пропонується розглядати 
як цілеспрямовану систематичну діяльність ЗВО щодо прогнозуван-
ня, виявлення та аналізу загроз, мінімізації втрат від їх дії, раціо-
нального використання та розвитку економічного потенціалу, забез-
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печення  конкурентоспроможності на основі гармонізації інтересів 
ЗВО з інтересами зацікавлених осіб.

Система управління економічною безпекою ЗВО має бути інтегро-
ваною в загальну систему управління закладами вищої освіти [8, с. 
64-68] і охоплювати всі аспекти їх діяльності. Функціонування сис-
теми управління економічною безпекою на мікроекономічному рівні 
забезпечується на основі реалізації комплексу заходів, що перешко-
джають виникненню негативних тенденцій розвитку суб’єкта госпо-
дарювання і дозволяють ефективно реалізувати основну мету його 
діяльності [11, с. 76].

Основними завданнями системи економічної безпеки ЗВО визна-
чено здійснення:

– стратегічного і тактичного планування діяльності щодо забез-
печення економічної безпеки ЗВО; 

– аналізу чинників зовнішнього середовища, виявлення можли-
востей і загроз економічній безпеці ЗВО;

– постійного моніторингу рівня економічної безпеки закладів ви-
щої освіти, визначення їх сильних і слабких сторін;

– організації діяльності, спрямованої на реалізацію цілей управ-
ління економічною безпекою ЗВО; 

– мотивації персоналу;
– контролю ефективності функціонування системи.
Слід зазначити, що забезпечення ефективності управління еконо-

мічною безпекою вітчизняних ЗВО передбачає формулювання відпо-
відних принципів. Так, на основі аналізу праць [2, с. 100-101; 3, с. 
58; 6, с. 26-27; 7, с. 26-27; 8, с. 63; 10, с. 75, 99] автором визна-
чено такі науково-організаційні принципи управління економічною 
безпекою ЗВО: 

– принцип законності в контексті забезпечення економічної без-
пеки ЗВО означає, що будь-які порушення конституційних прав і 
свобод громадян, а також норм чинного законодавства є загрозами 
економічній безпеці ЗВО;

– принципи економічної обґрунтованості (доцільності), вартості і 
вартісної оцінки об’єктів передбачають, що витрати на діяльність 
ЗВО щодо забезпечення економічної безпеки не повинні перевищу-
вати збитків від дії можливих загроз. Крім того, заходи безпеки 
повинні сприяти розвитку економічного потенціалу і підвищенню 
конкурентоспроможності ЗВО. Зазначені принципи пропонується 
об’єднати під назвою «принцип економічної доцільності»;

– принципи систематичності, безперервності, циклічності і пла-
новості передбачають, що управління економічною безпекою повинно 
здійснюватися у ЗВО безперервно, циклічно, систематично і плано-
мірно. Дані принципи об’єднано під спільною назвою «принцип без-
перервності»; 

– принцип системності проявляється у необхідності формуван-
ня системи економічної безпеки, забезпечення ефективності вза-
ємодії її елементів, гарантування управлінської та економічної не-
залежності системи, а також її здатності до самовдосконалення з 
метою забезпечення ефективності управління економічною безпе-
кою ЗВО;
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– принципи взаємозв’язку і взаємодії проявляються в тому, що 
всі елементи системи економічної безпеки ЗВО є взаємозалежними, 
а ефективність їх взаємодії є необхідною передумовою ефективності 
функціонування системи;

– принцип комплексності означає, що система управління еконо-
мічною безпекою має охоплювати всі аспекти діяльності ЗВО; ви-
явлення, аналіз, прогнозування і протидія загрозам також повинні 
мати комплексний характер;  

– принципи індивідуальності та оптимальності вимагають інди-
відуального підходу до формування системи економічної безпеки 
кожного окремого ЗВО, врахування всіх специфічних його характе-
ристик та особливостей діяльності; 

– принцип своєчасності передбачає превалювання превентивних 
заходів щодо раннього виявлення та нейтралізації загроз;

– принципи удосконалення та динаміки, з одного боку, означають, 
що зміни внутрішнього і зовнішнього середовища, зокрема, досяг-
нення НТП та суспільний прогрес, реалізуються у всіх сферах ді-
яльності і часто призводять до появи нових невідомих раніше загроз, 
що, з іншого боку, вимагає відповідного вдосконалення інструментів 
та методів протидії загрозам і системи економічної безпеки ЗВО в 
цілому. Для даних принципів пропонується спільна назва «принцип 
розвитку»;

– принципи централізованого керівництва (управління), коорди-
нації і стратегічної мети (стратегічної орієнтації) означають, що 
загальне управління всіма елементами системи економічної безпеки 
ЗВО має здійснюватися централізовано на основі узгодженості всіх 
напрямів діяльності щодо забезпечення економічної безпеки у від-
повідності до місії і стратегії ЗВО. Зазначені принципи пропону-
ється об’єднати під спільною назвою «принцип стратегічного управ-
ління»; 

– принцип диференціювання вимагає визначення заходів протидії 
загрозам економічній безпеці в залежності від характеру і сили дії 
конкретних загроз;

– принцип контролю передбачає необхідність здійснення конт ролю 
рівня економічної безпеки ЗВО та ефективності системи економічної 
безпеки з боку керівництва; 

– принцип альтернативності управлінських рішень передбачає 
наявність двох або більше їх варіантів, а також можливість при-
йняття альтернативного рішення у випадку зміни умов діяльності;

– принцип спеціалізації і професіоналізму (компетентності) озна-
чає необхідність високого рівня професіоналізму та компетентності 
всіх співробітників, залучених до процесу забезпечення економічної 
безпеки ЗВО; 

– принцип закритості (конфіденційності) і гласності вимагає об-
меження розповсюдженості детальної інформації про систему еко-
номічної безпеки ЗВО вузьким колом співробітників при відкритос-
ті загальної інформації про наявність у ЗВО системи економічної 
безпеки. 

Крім того, автором запропоновано доповнити перелік принципів 
управління економічною безпекою ЗВО принципом співробітництва 
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та інтеграції з метою сприяння інтеграції та налагодженню партнер-
ських взаємозв’язків ЗВО із вітчизняними і зарубіжними громад-
ськими організаціями, університетами, бізнес-структурами, що за-
безпечить об’єднання зусиль, диверсифікацію джерел фінансування, 
отримання додаткових конкурентних переваг і, таким чином, спри-
ятиме підвищенню рівня економічної безпеки закладів вищої освіти.

Слід також зазначити, що в сучасних умовах трансформації сис-
теми вищої освіти та соціально-економічної системи України в ціло-
му, які супроводжуються поглибленням глобалізаційних та євроін-
теграційних процесів, ЗВО в контексті дослідження питань управ-
ління їх економічною безпекою розглядаються перш за все як 
економічні суб’єкти. Незважаючи на це, соціальна місія закладів 
вищої освіти як суб’єктів формування і розвитку людського та інте-
лектуального капіталів на всіх рівнях (особистісному, мікро-, макро-
економічному та глобальному) має лежати в основі управління еко-
номічною безпекою ЗВО та їх основною діяльністю. З огляду на це, 
на основі аналізу загальних принципів соціального управління [5, 
с. 328], а також принципів управління освітнім процесом [4, с. 354; 
9, с. 376; 14, с. 111; 15, с. 70], із врахування конституційних прав 
громадян, а також принципів управління вищою освітою, закріпле-
них у Законі України «Про вищу освіту» [1], визначено такі соці-
альні принципи управління економічною безпекою ЗВО:

– принцип доступності вищої освіти в системі управління еконо-
мічною безпекою ЗВО має бути реалізований на основі диверсифіка-
ції можливих джерел оплати навчання (державне замовлення, опла-
та навчання студентів юридичними особами, освітнє кредитування);

– принцип соціальної спрямованості означає, з одного боку, ви-
конання соціальних завдань, а, з іншого, досягнення довгострокових 
цілей ЗВО, що вимагає дотримання принципів соціальної відпові-
дальності бізнесу при здійсненні діяльності ЗВО, в т.ч. щодо забез-
печення його економічної безпеки;

– принцип демократизації передбачає гласність і рівність в управ-
лінні, чітку урегульованість розподілу влади, обов’язків та налаго-
дженість взаємовідносин всіх учасників процесу управління еконо-
мічною безпекою ЗВО;

– принцип гуманності означає подолання авторитаризму у від-
носинах між суб’єктами, а також забезпечення сприятливого мораль-
но-психологічного клімату.

Висновки. Модернізація системи вищої освіти України відбува-
ється в умовах євроінтеграції, що значно розширює можливості ЗВО 
щодо міжнародної співпраці, мобільності викладачів і студентів. 
Водночас, вітчизняні ЗВО в сучасних умовах мають протистояти 
значній кількості загроз, які є для них відносно новими, а саме: 
посиленню конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг; необ-
хідності диверсифікації та комерціалізації діяльності; скороченню 
контингенту студентів та ін. 

Зазначене обумовило проведення теоретичного дослідження з ме-
тою вивчення сутності та основних завдань системи управління еко-
номічною безпекою закладів вищої освіти, формулювання відповідних 
принципів. Необхідність врахування специфіки діяльності ЗВО та 
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особливостей розвитку системи вищої освіти України привела до ви-
окремлення серед запропонованих принципів управління економічною 
безпекою групи соціальних принципів, а також доповнення переліку 
науково-організаційних принципів принципом «співробітництва та 
інтеграції». В цілому, запропоновані принципи дозволяють врахува-
ти при здійсненні управління економічною безпекою ЗВО як їх еко-
номічної ролі, так і соціальної місії.
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Мета статті полягає у розгляді технології Blockchain як інноваційного ін-
струменту. Зокрема, визначено сутність та передумови розвитку Blockchain, 
принципи та специфіку функціонування системи, а також схему її роботи. Роз-
крито потенційні переваги та виділено проблеми, які потрібно вирішити для 
ефективного використання цієї технології. Особливу увагу приділено досліджен-
ню про застосування Blockchain-технології в Україні. Методологія дослідження 
полягає у використанні сукупності методів: аналітичного, історичного, порів-
няльного. Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному 
висвітленні ефективного використання Blockchain-технології у державній сфері. 
Висновки. Можна сказати, що сама по собі Blockchain-технологія не може слу-
гувати панацеєю від усіх бід української держави. Вона є лише способом більш 
надійного зберігання інформації. Вже сьогодні Blockchain-системи можуть змі-
нювати роль і участь громадян у проведенні державно-управлінського процесу, 
підвищуючи рівень відповідальності, від прозорості волевиявлення на виборах – 
до регулювання діяльності державної служби в умовах оцифрування суспільства. 
Цілком імовірно, що у найближчому майбутньому впровадження технології 
Blockchain у сфері публічного управління в Україні дасть змогу забезпечити 
більш високий рівень довіри суспільства до органів публічної влади, прозорішу 
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електронну взаємодію між органами публічної влади, громадянами та бізнес-
структурами, економію бюджетних ресурсів шляхом прозорих державних за-
купівель та зниження рівня корупції.

Ключові слова: Blockchain, публічне управління, платформа, технологія, 
інформаційні технології, електронний уряд.
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BLOCKCHAIN-технологии и их использование 
 в государственной сфере

Цель статьи заключается в рассмотрении технологии Blockchain как инно-
вационного инструмента. В частности, определена сущность и предпосылки 
развития Blockchain, принципы и специфика функционирования системы, а 
также схема ее работы. Раскрыто потенциальные преимущества и выделены 
проблемы, которые нужно решить для эффективного использования этой тех-
нологии. Особое внимание уделено исследованию о применении Blockchain-
технологии в Украине. Методология исследования заключается в использовании 
совокупности методов: аналитического, исторического, сравнительного. Научная 
новизна полученных результатов заключается в комплексном освещении 
эффективного использования Blockchain-технологии в государственной сфере. 
Выводы. Можно сказать, что сама по себе Blockchain-технология не может слу-
жить панацеей от всех бед украинского государства. Она является лишь спосо-
бом более надежного хранения информации. Уже сегодня Blockchain-системы 
могут изменять роль и участие граждан в проведении государственно-управлен-
ческого процесса, повышая уровень ответственности, от прозрачности 
волеизъявления на выборах – к регулированию деятельности государственной 
службы в условиях оцифровки общества. Вполне вероятно, что в ближайшем 
будущем внедрение технологии Blockchain в сферу публичного управления в 
Украине позволит обеспечить более высокий уровень доверия общества к орга-
нам публичной власти, прозрачное электронное взаимодействие между органами 
публичной власти, гражданами и бизнес-структурами, экономию бюджетных 
ресурсов путем прозрачных государственных закупок и снижения уровня кор-
рупции.

Ключевые слова: Blockchain, публичное управление, платформа, технология, 
информационные технологии, электронное правительство

Kosіak Myroslav, 
aspirant of the 2th year of the Kyiv National Economic University named 
after Vadym Hetman

Kosіak Inna, 
associate professor, candidate of pedagogical sciences, associate professor of 
the department of industrial engineering and service of the National 
Pedagogical University named after MP Drahomanov.

BLOCKCHAINtechnologies and their application in government 
administration



184 М. В. Косяк, І. В. Косяк
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
9
. 
—

 №
 1

9

The purpose of the article. The article considers the Blockchain technology as 
an innovative tool. In particular, the essence and background of the development 
of blocks, the principles and specifics of the functioning of the system, as well as 
the scheme of its work, are determined. The article presents the prospects for 
usingdistributed registry technologies (blockchain) in various socioeconomic spheres 
related to state administration. Provided examples and forecasts of the use of 
blockchain technologies in the provision of state and municipal services for 
individuals and legal entities in the following areas: formation of a unified register 
containing the history of the placement of the state, municipal order, as well as 
procurement of corporations with state participation and / or control; registers of 
documents (diplomas, certificates, lost and disavowed passports, policies for movable 
and immovable property insurance, health, etc.); database of court decisions and 
executive proceedings; public participation portals for citizens of Ukraine district 
– city – country. The fact that the blockchain technology is, first of all, the 
principles, and not the only possible way of implementing them, allows us to count 
on maximum openness and multivariate application in a dynamically changingchanging 
«digital world». Methodology. The research methodology is to use a combination 
of methods: analytical, historical, comparative. The scientific novelty. The priority 
of state blockchain systems introduction in stationary and distant voting, distributed 
document circulation, medical data registration, land resources registration, 
electronic auctions (auctions) in Ukraine was grounded. Conclusions. Already today, 
blockchain systems can change the role and participation of citizens in the conduct 
of the state-management process, by raising the responsibility level, from the 
transparent will expression in the elections to regulating the government service 
activity in the society’s digitization conditions. The main advantages blockchain 
systems using by public authorities that will increase the level of citizens trust to 
digital technologies using in general, namely: reliability and reliability of data 
storage, transparency of transactions and virtually absolute protection of information 
from distortion and unauthorized removal (relocation), are determined. In further 
scientific research it is proposed to consider the promising areas of the blockchain 
digital technology usage: service activities of public authorities, legal proceedings, 
property rights management, implementation of migration control, verification of 
goods and services, registration of data on passing qualifying tests, patenting, 
intellectual property, digital identification, logistics , taxation, accounting of 
budget funds movement.

Keywords: Blockchain, public administration, platform, technology, information 
technology, egovernment

Актуальність дослідження. Сучасне покоління державних служ-
бовців стоїть біля витоків революції, яка фундаментальним чином 
змінить спосіб взаємодії суспільства з владою. Процеси інтелектуа-
лізації праці та глобалізації економіки, розвитку і поширення ін-
формаційно-телекомунікаційних технологій привели до віртуалізації 
економіки та нової концепції економічних відносин, що базується 
на використанні інформаційних технологій та мережевих систем, 
спрямованої на виробництво нематеріальних благ, інформації та 
знань, де роль держави в публічному управлінні суттєво трансфор-
мується.

Останнім часом все частіше у сферу публічного управління вво-
дяться нові прикладні технології, зокрема перспективно застосову-
ються технології розподільчого реєстру – Blockchain-технології.

Аналіз досліджень. Питання впровадження Blockchain-технологій 
у сферу публічного управління, бізнес-структури широко обговорю-
ються представниками різних сфер життя – політиками, юристами, 
соціологами, фахівцями у галузях інформаційних технологій та 
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державного управління. До останніх досліджень за даною тематикою 
доцільно віднести наступні: А. Тапскотт [1], М. Свон [2], Н. Вейнберг 
[4], М. Уолпорт [5], О. Соловьйов [6] В. Могайар [7], Д. Дрешер [8] 
та інші.

Разом із тим, аналізуючи останні дослідження і публікації, ми 
можемо стверджувати, що у сучасній науковій літературі немає кон-
сенсусу щодо питань про роль і місце інформаційних технологій у 
сучасній публічно-управлінській практиці, тому необхідно продо-
вжувати ці дослідження, зокрема з питань застосування Blockchain-
технології у сфері публічного управління в нашій державі.

Метою статті є сутність і передумови розвитку Blockchain-технологій 
та перспективи їх запровадження у державній сфері України.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день слово 
Blockchain доволі відоме. Проте, про нього знає далеко не кожен, 
або десь чув, та не знає, що це і як це працює.

Перший прототип Blockchain датується початком 1990-х років, 
коли комп’ютерний вчений Стюарт Хабер (англ. Stuart Haber) та 
фізик Скот Сторнетта (англ. W. Scott Stornetta) застосували крип-
тографічні методики в ланцюжку блоків, як спосіб захисту цифрових 
документів від підробки даних. Робота Стюарта Хабера та Скота 
Сторнетти, безумовно, надихнула Дейва Байєра, Хала Фінні та ба-
гатьох інших ентузіастів з комп’ютерних наук і криптографії, що в 
кінцевому підсумку привело до створення усім відомого Bitcoin, як 
першої децентралізованої електронної касової системи (або просто 
першої криптовалюти).

Проте, саме поняття Blockchain було впроваджене значно пізніше 
Сатоші Накамото у 2008 році та мало на увазі назву децентралізо-
ваної бази даних. Сатоші Накамото (англ. Satoshi Nakamoto) – псев-
донім розробника або розробників протоколу криптовалюти Bitcoin, 
який створив першу версію програмного забезпечення, де цей про-
токол був реалізований [9].

Отже, Blockchain – технологія збереження даних у вигляді по-
слідовних записів (блоків), де кожен наступний запис містить по-
силання на попередній запис. При застосуванні Blockchain, по-перше, 
зв’язок між записами зроблений таким чином, що модифікація будь-
якого вже внесеного запису є неможливою. По-друге, копії всіх за-
писів зберігаються і обробляються незалежно на багатьох комп’ютерах. 
Схему передачі та збереження даних у Blockchain-технології пред-
ставлено на рисунку 1.

Рис. 1 Схема передачі та збереження даних у Blockchain-технології

Зауважимо, що технологія Blockchain старша за криптовалюту 
Bitcoin, тому вона є основним компонентом більшості мереж крип-
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товалют, що діє як децентралізована, розподілена і публічна цифро-
ва книга, яка відповідає за збереження постійного запису (ланцюж-
ка блоків) усіх раніше підтверджених транзакцій.

Транзакції або перекази у Blockchain відбуваються в межах одно-
рангової мережі глобально розподілених комп’ютерів (вузлів). Кожен 
вузол підтримує копію блочного ланцюга і сприяє функціонуванню 
та безпеці мережі. Саме це робить, наприклад, криптовалюту Bitcoin 
децентралізованою цифровою грошовою одиницею, без меж, стійкою 
до цензури, і яка не вимагає посередництва третьої сторони.

Один із авторів книги «Blockchain Revolution» Алекс Тапскотт 
вважає Blockchain «другим поколінням інтернету», оскільки він 
«розвинувся з інтернету інформації до інтернет-цінностей». Block-
chain здатний скоротити зайвих посередників у транзакціях між 
споживачем і продуктом, що, безумовно, позначиться на розвитку 
бізнесу та державному управлінні в майбутньому [1, с. 18].

Таким чином, можна говорити про те, що Blockchain – це прозора, 
розподілена база даних, яка містить інформацію про всі транзакції, 
проведені учасниками цієї системи. До основних переваг технології 
Blockchain можна віднести наступне: її автономність, постійну роботу, 
безпечність, відкритість.

Однак існує чимало аргументів проти використання Blockchain-
технології. Деякі фахівці висловлюють думку про те, що до кінця 
не «опрацьовані» питання, які пов’язані з національною безпекою. 
Так, для тероризму, наркоторгівлі та інших антисоціальних явищ 
криптовалюта може стати інструментом ведення своєї незаконної 
діяльності. Такі випадки вже були, тому побоювання з цього приводу 
є небезпідставними. Одним із прикладів є історія із існуванням 
анонімної електронної торгової площадки Silk Road, на просторах 
якої продавали наркотики, зброю, викрадені персональні дані і навіть 
людські органи. Для оплати таких товарів і використовувалася 
криптовалюта на базі платформи.

Якщо ж говорити про актуальність застосування технології 
Blockchain в сфері публічного управління та адміністрування, то, на 
нашу думку, Blockchain може стати базою даних, яка містить 
інформацію про результати всіх взаємодій громадян і державних 
органів. Зокрема, на базі цієї технології можна створити додатки, 
що реалізовують повний спектр послуг для громадян – цифрова 
ідентифікація, голосування на виборах, подача податкових деклара-
цій, реєстрація компанії, шлюбу, отримання довідок і виписок тощо. 
Дана технологія здатна, насамперед, зробити прозорими електронні 
закупівлі і торги; забезпечити справедливий розподіл обмежених 
ресурсів, таких як пільги, субсидії, місця в дитячих садочках та 
школах, і допоможе вести земельні кадастри та інші системи обліку 
прав на різні види майна; протистояти шахрайству, крадіжкам або 
несанкціонованому використанню державних реєстрів.

Останніми роками дослідники все частіше кажуть про те, що 
Україна є ідеальною платформою для розвитку криптотехнологій [9].

Одним із початків зародження в Україні таких поглядів послужив 
запуск ще у 2015 році децентралізованої електронної системи аук-
ціонів держмайна E-Auction 3.0, яка стала першим у світі прикладом 
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використання державою децентралізованої системи для приватизації 
і оренди державного майна та ліцензій. Меморандум про впроваджен-
ня системи підписали губернатори кількох областей із Фондом інно-
вацій та розвитку (IDF Reforms Lab). Засновник фонду – екс-заступник 
міністра юстиції Грузії Георгій Вашадзе.

Над E-Auction працювало 16 осіб компаній Distributed Lab, Ощад-
банк, Приватбанк, Microsoft, Unitybars. До створення підключалася 
харківська IT-компанія Distributed Labs, яка на волонтерських за-
садах допомогла з написанням ядра і протоколу Blockchain-аукціону.

Хмарне рішення для тестів зберігання і обробки даних надав 
Microsoft Azure. До E-Auction 3.0 також планують приєднати Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб, обласні адміністрації і Держав-
ний комітет із земельних відносин.

У другій половині 2015 року на Blockchain засновано державне 
підприємство, електронний аукціон Міністерства юстиції України 
для реалізації арештованого майна – СЕТАМ, сьогодні OpenMarket. 
Його заснування підтримали Державне агентство з питань Е – уря-
дування України та Фонд «Східна Європа». У технічному плані, 
технологію використали для збереження відомостей про ставки та 
для можливості перевірки, що ставку не було змінено або додано 
«заднім числом» через сайти незалежних аудиторів.

У 2016 році Україна, разом із США, Канадою, Бразилією, Ав-
стралією, Ізраїлем, ОАЕ, Грузією, Естонією, Великобританією, Фран-
цією, Німеччиною, Швецією і Китаєм потрапила до списку 14 країн-
лідерів із впровадження Blockchain.

Слід зазначити, що український уряд доволі зацікавлений у за-
провадженні новітніх систем. Діючий прем’єр-міністр України Во-
лодимир Гройсман на початку 2017 року представив план заходів 
Кабінету міністрів щодо цифрового розвитку України на поточний 
рік, згідно з яким в країні повинна розвиватися цифрова економіка, 
тобто запровадження цифрових прав громадян, універсальних циф-
рових послуг, цифрового робочого місця, «цифрових послів», орієн-
тація на STEM-освіту. До того ж, було анонсовано розвиток Індустрії 
4.0, «смартфабрик», побудову технологічних, інноваційних інжині-
рингових парків.

У рамках даної програми Державне агентство з питань електро-
нного уряду України і компанія BitFury підписали меморандум про 
співпрацю в галузі Blockchain-технологій. Це найбільший Blockchain-
проект у державному секторі України. Безпечна державна система, 
що буде побудована на Blockchain, зможе мати значний соціальний 
та економічний вплив у всьому світі, підкресливши важливість про-
зорості і контрольованості державних інституцій з боку громадськос-
ті. Проект передбачає переведення всіх державних даних, що збері-
гаються в електронному вигляді, на Blockchain-платформу. Було 
зазначено, що першими на нову систему переведуть державні реєстри, 
соціальні служби, органи безпеки, охорони здоров’я та енергетики 
України. Після переходу на цю систему уряд України зможе конт-
ролювати всі зміни, що відбуваються з державними активами, зо-
крема, результати конкурсів із приватизації.
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У процесі запровадження програми, ще у 2017 році до технології 
приєднали Державний земельний кадастр України. Платформу було 
впроваджено у співпраці з Мінагрополітики, Державним агентством 
з питань Е-урядування України та Transparency International Укра-
їна. Дана технологія використовується для збереження даних про 
виписки з реєстру.

Також Blockchain використовувався для збереження ланцюжка 
бюлетенів, при голосуванні Міністерством культури України у жов-
тні 2017 року, коли проводились вибори Наглядової Ради Україн-
ського культурного фонду.

Не може залишитись без нашої уваги заява діючого президента 
Володимира Зеленського у 2019 році [10], щодо ідеї електронного 
голосування (використання електронного підпису та ключів шифру-
вання для входу в систему). Це забезпечить більш прозору систему 
голосування в Україні та зекономить пересічним громадянам час, 
який вони б витратили «на похід до виборчих дільниць» чи за від-
кріпним листом. Ключі шифрування та Blockchain не в перше ви-
користовуються в Україні. Так, ключі шифрування були запрова-
джені разом з ЕЦП, що забезпечує можливість повноцінного юридич-
но значущого документообігу з державою (звітність, адміністру вання 
податків) та контрагентами (обмін рахунками, актами тощо, пер-
винними документами).

З вищевикладеного можна констатувати про перспективні на-
прямки застосування технології Blockchain:

– у державному управлінні. За допомогою Blockchain-технології 
можна вести децентралізовані державні реєстри, такі як реєстри прав 
власності на землю, нерухоме майно і таке інше. Платформу можна 
використовувати як файлове сховище для великих масивів даних, 
завдяки цьому можливо більш ефективне керування будь-якими 
активами чи інформацією через високу прозорість операцій;

– у державному та приватному електронному документообізі;
– у опитуванні суспільної думки;
– у аудиті проведених державних закупівель чи поставок;
– у захисті інтелектуальної власності на основі контрактів Smart; 
– у аграрному секторі для ведення реєстру ідентифікації тварин, 

який допоможе відстежити шлях продукції тваринництва від момен-
ту народження тварини та до моменту постачання продукції у роз-
дрібну мережу;

– у секторі енергетики;
– у банківському секторі (наприклад, можна використати для 

ведення реєстрів банківських гарантій);
– у медицині – для ведення реєстрів громадян.
Висновки. Як підсумок, можна сказати, що сама по собі Blockchain-

технологія не може слугувати панацеєю від усіх бід української 
держави. Вона є лише способом більш надійного зберігання інфор-
мації. На даному етапі технологія не вирішує головних проблем 
держави. Зараз можна стверджувати лише те, що Україна прагне 
бути у світовому інформаційному тренді. Blockchain-технологія під-
вищує довіру до інформації, і у цьому сьогодні є велика потреба у 
громадян і світової спільноти. Але реальні плоди, як і більше відо-
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мостей для їх оцінки, Blockchain принесе у міру поглиблення інте-
грації технології та розповсюдження на інші сфери [3].

Отже, «блокченізація» в Україні – це неминучий процес, який 
зможе принести багато корисних змін у численні сфери суспільного 
життя, зокрема у державний сектор – прозорість та відкритість, адже 
механізм консенсусу, закладений у дану технологію, може допомог-
ти вирішити проблему недовіри суспільства до уряду, надаючи на-
дійні і відкриті системи, яких не зможе торкнутися корупція. Якщо 
ж керуватися даними опитування Всесвітнього економічного форуму, 
то вже до 2023 року технологія Blockchain зможе використовувати-
ся у сфері державних послуг усіма провідними державами світу. 
Більш того, очікується, що більше ніж 10 % світового ВВП створю-
ватиметься за рахунок безпосереднього використання технології 
Blockchain.

Тому, цілком імовірно, що у найближчому майбутньому впрова-
дження технології Blockchain у сфері публічного управління в Укра-
їні дасть змогу забезпечити більш високий рівень довіри суспільства 
до органів публічної влади, прозорішу електрону взаємодію між 
органами публічної влади, громадянами та бізнес-структурами, еко-
номію бюджетних ресурсів шляхом прозорих державних закупівель 
та зниження рівня корупції.
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ників залізорудних запасів. Методологія проведення роботи – застосування 
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ресурсно-вартісні аспекти та оцінки результатів вивчення родовищ залізних 
руд); аналізу (дослідження правої бази вивчення геології надр); монографіч-
ного аналізу (при застосуванні ресурсного підходу); узагальнення (формування 
системи грошових зобов’язань перед державою); інтерпретація (обгрунтовані 
системи понять з використанням принципу триєдиності   і ресурсно-вартісних 
оцінок вивчення надр, корисних копалин, проведення пошуково-розвідувальних 
досліджень і робіт за потребностно-ресурсної концепції економічної геології). 
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вивчення геології надр, родовище, корисні копалини, залізна руда, вартості, 
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Применение принципа триединости для оценки железорудных  
месторождений 

Предмет исследования – месторождения железных руд за принципом трие-
диности как объекты природные, потребностей, экономические. Целью написа-
ния статьи является разработка, за ресурсным подходом к исследованию проблем, 
системы понятий и показателей, которые позволяют характеризовать ресурсно-
стоимостные аспекты и оценки результатов изучения месторождений железных 
руд соответственно потребностям в них в процессе разведывания недр, проведе-
ния поисково-разведывательных исследований и работ. Поскольку нами 
обосновывается потребностно-ресурсная концепция ЭГ, система показателей 
железорудных запасов. Методология проведения работы – применение абстрак-
тно-логического, системно-структурного и сравнительного анализа (для опре-
деления системы понятий и показателей, которые позволяют характеризовать 
ресурсно-стоимостные аспекты и оценки результатов изучения месторождений 
железных руд); анализа (исследование правой базы изучения геологии недр); 
монографического анализа (при применении ресурсного подхода); обобщение 
(формирование системы денежных обязательств перед государством); интерпре-
тация (обоснованы системы понятий с использованием принципа триединости  
и ресурсно-стоимостных оценок изучения недр, полезных ископаемых, проведе-
ния поисково-разведывательных исследований и работ за потребностно-ресурсной 
концепцией экономической геологии). Результаты работы – обоснованно: 
ресурсный подход к оценке исследованных месторождений железной руды; 
рассмотрение за принципом четыреединости геологических объектов как: 
природные ресурсы (количество, качество, структура руд); производственно-
экономические ресурсы (стоимости, объекты производства); информационные 
ресурсы т.е. информационное отражение геологии надр (например, месторожде-
ний в форме геологических карт, геологические отчеты); ресурсы собственности 
(фискальные платежи от продажи месторождений, железной руды, информации 
о них). Выводы – применяя ресурсный подход и принцип четыреединости, 
железорудные месторождения можно оценивать не геолого-экономическими по-
казателями, а системой количественных и качественных показателей, отража-
ющих их как объекты природные, производственно-экономические, 
информационные, фискальные. 

Ключевые слова: потребности, ресурсы, недра, недропользователи, геология, 
изучение геологии недр, месторождение, полезные ископаемые, железная руда, сто
имости, фискальные платежи.

Bodiuk Adam,
Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher Scientific Supervisor 
Scientific and Research Institution “Resursy”

Application of the principle of threeunity for the evaluation of iron 
ore deposits

Subject of research – deposits of iron ore on the principle of threeunity as 
objects of natural, needs, economic. The purpose of writing the article is the 
development of a resource-based approach to the study of problems, systems of 
concepts and indicators that allow to characterize the resource-cost aspects and 
evaluation of the results of the study of iron ore deposits in accordance with their 
needs in the process of exploration of mineral resources, conducting search and 
exploration research and work. Because we are substantiated by the need-resource 
concept of the EG, the system of indicators of iron ore stocks. The methodology 
of the work – application of abstract-logical, system-structural and comparative 
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analysis (to determine the system of concepts and indicators that allow characterizing 
resource-cost aspects and evaluating the results of the study of deposits of iron 
ores); analysis (study of the right base for studying the geology of the interior); 
monographic analysis (with the application of a resource approach); generalization 
(formation of a system of monetary obligations to the state); interpretation 
(substantiated systems of concepts using the principle of threeunity and resource 
and cost estimates for the study of mineral resources, minerals, conducting 
exploratory research and work on the needs and resources concept of economic 
geology). Results of work – justified: resource approach to evaluation of explored 
deposits of iron ore; Consideration on the principle of fourunity quaternity of 
geological objects as: natural resources (quantity, quality, structure of ores); 
production and economic resources (costs, production facilities); informational 
resources ie information display of geology of subsoil (for example, deposits in 
the form of geological maps, geological reports); property resources (fiscal pay-
ments from the sale of deposits, iron ore, information about them). Conclusions – 
using the resource approach and the fourunity principle, iron ore deposits can 
be estimated not by geological and economic indicators, but by a system of 
quantitative and qualitative indicators, which reflect them as objects of natural, 
industrial-economic, informational, and fiscal.

Key words: needs, resources, subsoil, subsoil users, geology, geology studies of mineral 
resources, deposit, minerals, iron ore, cost, fiscal payments.

Постановка проблемы. К железным рудам принадлежат природные 
минеральные образования, которые содержат железо и его соединения 
в объеме, достаточном для целесообразного промышленного извлече-
ния из них железа с применением инновационных технологий и за 
потребностями. Хотя железо в большем или меньшем количестве 
есть в составе горных пород. Однако под названием железных руд 
понимают только такие скопления железистых соединений, из 
которых с выгодой в экономическом отношении можно получить 
металлическое железо. 

За принципом триединости, как критерием, месторождение вы-
годно если: наявное достаточное количество железной руды; есть 
потребность в конкретной руде; экономическая выгода добычи руды. 
На наш взгляд, могут быть также и иные критерии добычи и ис-
пользования железных руд для получения из них, за потребностями, 
продуктов промышленного назначения.

Железные руды встречаются в природе в виде разнообразных 
рудных минералов, из которых главнейшие: магнитный железняк 
или магнетит, «железный блеск» и его разновидность, красный же-
лезняк, бурый железняк. К последнему относятся болотные и озерные 
руды, шпатоватый железняк и его разновидность – сферосидерит. 
По химическому составу руды представляют собой окиси, гидраты 
окисей и углекислые соли закиси железа. «Железный блеск» или 
гематит, красный железняк (минерал) представляет безводную окись 
железа (Fe2O2), состоит из 70 % железа и 30 % кислорода. 

На планете железные руды встречаются лишь на ограниченных 
пространствах и только в известных местностях. Запасы железной 
руды оцениваются приблизительно в 140 млрд т. Наиболее богатыми 
на руды в пересчете на железо являются такие страны, как Россия, 
Бразилия, Австралия, Украина, Китай, Индия, США, Казахстан. 
Украина занимает шестое место за объемами добычи железной руды 
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и производит 5 % мировых объемов железорудной продукции 
[1, с. 16 – 17]. 

В России, Украине и Австралии сосредоточено 46 % мировых 
разведанных запасов железа. Из них в Украине запасы этого металла 
самые большие в мире и составляют 12 млрд т, более 16 % мировых 
разведанных запасов [1, с. 15]. В Украине разведано 58 месторож-
дений железных руд. Они представлены тремя основными типами: 
богатыми мартитовыми и магнетитовыми рудами, железистыми 
кварцитами (магнетитовыми, окисленными), бурыми железняками 
(осадочными морскими в Керченском железорудном бассейне). Из 
них эксплуатируется только 22 месторождения [1, с. 18]. На наш 
взгляд, проблемой есть необходимость разработки новых критериев 
и методик оценки перспективности эксплуатации и этих месторож-
дений, с внедрением новых технологий. Такие проблемы принадлежат 
к проблемам экономической геологии (ЭГ). 

Из позиций ЭГ логично изучать технико-технологические, 
экономические и другие аспекты и соответственно им – проблемы 
недропользования, в том числе месторождений железных руд. В 
частности, перспективно исследовать проблему информационного и 
стоимостного отображения геологического изучения недр (ГИН) как 
исследовательских и производственных процессов, что нами относят-
ся к ЭГ. Актуальной есть и проблема собственности руд по Консти-
туции Украины.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы и 
результаты ГИН, надропользования, его экономики освещены в тру-
дах известных ученых, в частности, И.Д. Андриевского, О.Б. Бобро-
ва, С.А. Вижвы, С.В. Гошовского, М.Н. Коржнева, М.Д. Красножо-
на, М.Н. Курило, А.И. Левченко, В.С. Мищенко, В.А. Михайлова, 
А.В. Плотникова, Г.И. Рудько и др. [1; 2; 3; 4]. Однако мы считаем, 
что в их исследованиях не уделялось надлежащего внимания осве-
щению теоретико-стоимостных отображений ГИН. В литературе 
распространены исследования так называемых геолого-экономических 
оценок месторождений, описаны исследования геологического со-
держания, частично экономического, финансового, в информационной 
форме.

Проблемы ЭГ, в части месторождений железных руд, железистых 
кварцитов, наиболее широко освещены М.М. Курило, А.В. Плот-
никовым, С.В. Радовановым, Г.И. Рудьком, М. Н. Коржневым, 
Н. П. Семененком, М. И. Черновским и другими учеными [1]. На 
наш взгляд, ими основной акцент сосредоточен на геологических, 
геолого-экономических оценках месторождений, финансовых пока-
зателях их эксплуатации. Таким образом, ими освещены исследова-
ния, относящиеся к проблемам оценки показателей эксплуатации 
месторождений горными предприятиями. Но предметом ЭГ, за на-
шими разработками, является экономическое отражение процессов 
и результатов изучения геологических недр, в том числе и место-
рождений железных руд. Руды нами рассматриваются по принципу 
триединости как объекты природные, потребностей, экономические. 
Их также можно изучать как объекты фискальные, собственности, 
конкурентности и т. д. 
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Сейчас конкурентной является железорудная продукция, если она 
содержит 67 – 68 % железа и 4 – 5 % кремнезема. Цены на эту 
продукцию зависят от содержания железа и вредных примесей. 
Самые большие требования к качеству этой продукции предъявляет 
качественная металлургия [1, с. 30 – 32]. Таким образом, безуслов-
но, что явно прослеживается зависимость потребностных и 
экономических показателей руд от их естественных. 

Целью написания статьи является разработка, за ресурсным под-
ходом к исследованию проблем, системы понятий и показателей, 
которые позволяют характеризовать ресурсно-стоимостные аспекты 
и оценки результатов изучения месторождений железных руд соответ-
ственно потребностям в них в процессе разведывания ресурсов недр, 
проведения поисково-разведывательных исследований и работ. По-
скольку нами обосновывается потребностно-ресурсная концепция ЭГ, 
система показателей железорудных запасов. 

Изложение основного материала. Для достижения цели необхо-
димо прежде всего проанализировать теоретические положения, 
определяющие понятийный аппарат ГИН. По официальному опре-
делению, геологическая деятельность рассматривается как производ-
ственная, научная и другая деятельность, которая связана с геоло-
гическим изучением недр [2, с. 159]. Данное определение, по наше-
му мнению, кроме высказывания относительно «производственной 
… деятельности», достаточно не обоснованное. Так, понятие «гео-
логическая деятельность», на наш взгляд, не может применяться 
вообще. Поскольку деятельность свойственна человеку, коллективу 
людей, руководителям геологических предприятий и так далее. 
Процессы в земной коре проходили миллиарды лет, то есть в далеком 
прошлом, без участия человека. Другое дело, когда речь идет о со-
временной деятельности человека, выполнении им конкретных работ 
по изучению в земной коре веществ, в том числе минеральных. 
Поэтому и логично применять понятие изучения геологии недр 
(ИГН), как виду определенной деятельности специалистов геологи-
ческой отрасли. Но имеет право и на применение традиционное по-
нятие «геологоразведочные работы» (ГРР) в официальном определе-
нии как комплекс специальных работ и исследований, которые 
осуществляются с целью изучения недр [2, с. 160]. Однако это по-
нятие суживает виды, структуру, содержание, объемы, значимость 
деятельности специалистов по изучению ресурсов земли на современ-
ном научно-техническом уровне. Поэтому традиционное выражение 
понятий «геологоразведочные работы» логично заменить на 
«геологоразведочные исследования и работы», а «геологическое изу-
чение недр», в том числе месторождений железной руды, следует 
трактовать как изучение геологии недр (ИГН), в том числе – место-
рождений железной руды (ИГЖР). 

Природные особенности месторождений железных руд выражаются 
такими показателями: а) горно-геологическими (объем промышленных 
запасов, глубина залежей, угол падения залежей, форма размещения 
рудных тел, мощность залежей и перекрывающих пород, прочность 
руды и боковых пород, стойкость руды и вмещающих пород, степень 
трещиноватости пород, равномерность распределения в залежах 
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полезных компонентов и их скоплений; б) природно-вещевой состав 
полезных ископаемых (химический состав – содержание главного 
компонента, сопутствующих полезных компонентов, вредных при-
месей); минеральный состав; текстурные и структурные особеннос-
ти полезных ископаемых; физические и химические свойства (влаж-
ность, плотность, твердость, магнитные свойства) [1, с. 46]. Группу 
а) предлагается называть природно-геологическая оценка место-
рождений железных руд; б) оценка природно-вещевого состава 
железных руд.

Таким образом, мы охарактеризовали природно-геологическую 
оценку месторождений железных руд. В отдельную группу, исходя 
из значимости руд железа для экономики, также предлагается 
выделять показатели потребностей в руде и продуктах ее переработ-
ки: потребности геологических предприятий в ИГН на предмет на-
личия руд железа; горных предприятий в разработке месторождений 
железных руд; уровень потребностей экономики страны в рудах 
железа и продуктах их переработки (текущих, перспективных); срав-
нение показателей потребности в рудах и фактической обеспеченнос-
ти ими.

Удовлетворение потребностей в сырье, товарах минерального про-
исхождения, в том числе железорудных, базируется и на применении 
стоимостных оценок. Такие оценки формируются по затратам на 
разных процессах изучения месторождений руд. ИГЖМ можно расс-
матривать как реализацию за потребностями процессов, что в соеди-
нении охватывают такие составляющие: а) естественно-ресурсную 
(удовлетворяет потребности в рудах из подземной среды); б) функ-
циональную, что совмещает: производственную (потребности бурения, 
раскопок); научные исследования, включая подготовку геологических 
отчетов (потребности за разными направлениями, в частности, исто-
рической геологии, гидрогеологии); в) трудовую (потребности в со-
здании рабочих мест, занятости специалистов, их труде, с примене-
нием определенных средств, ее организации, техническом обеспече-
нии и т. д.); г) стоимостную (оценочные показатели стоимости 
разработки месторождений); д) социальную и др.

Рассмотрим месторождения железных руд как экономические 
объекты. Стоимостная оценка геологического изучения месторожде-
ний руд нами рассматривается за такими потребностями: производ-
ственными, экологическими, финансовыми, научными, эксплуатацион-
ными, политическими, социальными и другими, соответственно 
применяются системы показателей. 

Основными экономическими показателями для экономической 
оценки месторождения и определения балансовой надлежности его 
запасов авторы называют: денежный поток, ставку (норму) дискон-
тирования, чистый дисконтированный денежный поток от производ-
ственной деятельности или чистая современная стоимость, индекс 
прибыльности, термин окупности капиталовложений [1, с. 56 – 57]. 
Но эти показатели чисто финансовые, результативные от эксплуатации 
в перспективе месторождений. К ним также следует относить годовой 
доход (выручка) от реализации товарной продукции, прибыль, а 
также заработная плата (по годам). 
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За принципом триединости необходимо исчислять три вида выгоды 
от эксплуатации месторождения железной руды: стоимость надроре-
сурсов на дату оценки (Вр), прогнозная, фактическая; стоимость 
геологической информации в разных формах (Ви); фискальная стои-
мость эксплуатации месторождения, прогнозная или фактическая. 

За Методикой определения стоимости ресурсов полезных 
ископаемых месторождения или участка недр, что предоставляются 
в пользование, стоимость ресурсов рассчитывается как сумма доходов, 
полученных за весь расчетный период, за такой формулой:

1 1

( )
,

(1 ) (1 )

T T
t t t t

p t t
t t

Д В П К
B

Е E= =

− −
= −

+ +∑ ∑

где: Вр – стоимость ресурсов на дату оценки; Е – норма дисконта; 
Дt – годовой доход от реализации товарной продукции в t-у году; 
Вt – эксплуатационные затраты в t-у году, за исключением отчисле-
ний амортизационных; Пt – размер налогов и платежей у t-у году, 
что не вошли в эксплуатационные затраты; Кt – капитальные вло-
жения в промышленное строительство в t-у году, включая приоб-
ретения геологической информации; T – период использования 
месторождения или участка недр для изучения или добычи железной 
руды до выведения месторождения с эксплуатации; S – знак суммы 
[9].

Расчетная стоимость единицы товарной продукции горного пред-
приятия добытой железной руды (Цр), за Налоговым кодексом 
Украины, исчисляется за формулой:

Цр = ((Вмп + (Вмп × Крмпе)) / Vмп,

где: Вмп – затраты, исчисленные согласно пунктам 252.11 – 252.15 
Налогового кодекса Украины (у гривнях); Крмпе – утвержденный 
коэфициент рентабельности горного предприятия; (десятичная дробь); 
Vмп – количество товарной продукции горного предприятия – добытых 
железных руд за налоговый (отчетный) период.

Заметим, что в Налоговом кодексе Украины приводится выражение 
добытого минерального сырья. На наш взгляд, понятие сырья может 
применяться к полезным ископаемым, если они идут уже на пере-
работку. 

Фискальная стоимость добытой железной руды, за Налоговым 
кодексом Украины, определяется по формуле:

Пзн = Vмп × Вкк × Свнз × Кпп,

где: Vмп – объем (количество) товарной продукции, добытой горным 
предприятием железной руды в отчетном периоде (масса); Вкк – сто-
имость единицы товарной продукции добытой горным предприятием 
железной руды (дополним словами и поступает в сферу товарно-де-
нежного оборота); Свнз – величина ставки платы за пользование не-
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драми для добычи железной руды (в процентах); Кпп – установленный 
корректирующий коэфициент.

За объект оценки стоимости ресурсов принимается месторождение 
или участок недр с рудами, которые за качественными и количественными 
показателями пригодны для промышленной разработки. 

Наряду с этими, нами выделяются и следующие финансовые за-
тратные показатели (по годам): эксплуатационные затраты; аморти-
зационные отчисления; налоги, которые не включаются в эксплуа-
тационные затраты; капитальные вложения в строительство пред-
приятия, проведение последующих мероприятий по ИГЖМ. 
Исчисляются также временные показатели: период изучения недр, 
срок эксплуатации оцениваемого месторождения для добычи руд (до 
выведения его из эксплуатации) и др.

А к экономическим показателям нами также относятся: балансо-
вые запасы полезных ископаемых, в частности, железных руд; го-
довая мощность и продуктивность геологического объекта (горного 
предприятия); число созданных рабочих мест; численность работни-
ков; их производительность труда; цены на добытую руду. Отдельно 
нами выделяется доход государства, как «владельца» недр, в разных 
составляющих: налоги, сборы, платежи за разрешительные докумен-
ты и др.

В результате ГЭО месторождения руды исчисляются такие группы 
показателей: годовая производствення мощность горного предприя-
тия, тыс. т (за горной массой, рудой, концентратом); обогащения 
минерального сырья, тыс. т; годовое производство и объемы реали-
зации готовой продукции [1, с. 58 – 59]. Нами отдельно выделяют-
ся обусловленные геологическими факторами показатели потребности 
в капиталовложениях в промышленное строительство; инвестициях 
(в рудник, фабрику, вспомогательные объекты, в частности, энерге-
тические, транспортные, жилищно-бытовые); технических средствах 
для ИГН; подготовке специалистов и др.

За Методикой определения стоимости геологической информации, 
полученной за счет средств государственного бюджета, утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Украины от 10 декабря 2008 г. 
№ 1075, стоимость геологической информации (Вги) определяется 
по формуле:

Вги = Вкр × Кп × Ко × Кя,

где Вкр – стоимость камеральных робот; Кп – коэффициент перевода, 
который определяется с учетом инфляционных процессов; Ко – ко-
эффициент, который определяется исходя из отношения объемов 
геологической информации, что предоставляется недропользователю, 
к общему ее объему, приведенному в отчете; Кя – коэффициент пере-
вода, который определяется с учетом показателей геологической 
информации (оценка отчета, полнота изучения участка недр; исчис-
ляется умножением показателей согласно приложения 2 Методики).

Итак, анализировання триединость изучения недр выражается в 
системе его проанализированных показателей: геологических (плас-
товая морфология и размеры рудных залежей, натурально-количест-
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венных, структурных, масштабных, мощности и др.); геолого-
экономических, экономических (стоимостных, финансовых); фис-
кальных.

За признаком степени изученности месторождений могут прово-
диться такие ее геолого-экономические, в частности, стоимостные, 
оценки: а) изначальная оценка участка месторождения; б) месторож-
дений руд, подготовленных к промышленному освоению; в) 
эксплуатационная оценка месторождений руд, т.е., которые находят-
ся в эксплуатации и др. Аналогично проводятся финансовые и 
фискальные оценки.

К примеру, проведем краткий анализ показателей железорудных 
запасов на Криворожском месторождении в районе г. Кривой Рог. 
Тут железная руда залегает на глубине до 500 м, но кварциты 
выходят и на поверхность. Поэтому разработка ведется как открытым, 
так и закрытым способами. Запасы богатых руд (гематитов и мар-
титов) оцениваются в 1,2 млрд т, а кварцитов (магнетитовых и 
гематитовых окисленных) – до 18 млрд т. В руде содержится желе-
за в среднем около 55 %, а в добываемых магнетитовых кварцитах – 
35 – 37 %, не имеется вредных примесей. Пустая порода практичес-
ки только кремнеземная. Благодаря таким природным свойствам и 
параметрам имеется возможность богатую руду дробить на месте и 
сортировать по крупности частиц. Затем фракции 0 – 10 мм направ-
ляют на агломерацию, а больше 10 мм – прямо в доменные цеха. 
Для обогащения магнетитовых кварцитов применяется метод магнит-
ной сепарации. Концентрат, содержащий около 65% железа, исполь-
зуется в производстве агломерата, окатышей или его направляют на 
металлургические заводы [6]. Анализированные показатели в геоло-
гической науке относятся к геологическим. На наш взгляд, их ло-
гичнее называть количественно-натуральными, поскольку ими отра-
жаются природно-ресурсные оценки месторождений железных руд. 

Выводы и предложения. ИГН в ограниченных рамках можно 
рассматривать, объединенно охватывающее базовые составляющие: 
1) естественную (руды и их среду – месторождение, наземная по-
верхность), то есть как объекты, что изучаются в процессе разведки 
и эксплуатации месторождения железных руд; 2) деятельность спе-
циалистов (с применением определенных средств или без них); 3) 
производственные процессы (бурение, раскопки и т. п.); 4) научно-
исследовательскую; 5) информационные процессы (составление гео-
логических отчетов, карт, рекомендаций); 6) ожидаемые финансовые 
показатели эксплуатации месторождений; 7) ожидаемые фискальные 
показатели эксплуатации недропользователями месторождений 
железных руд. Аналогичные показатели применяются по стоимостных 
оценках запасов полезных ископаемых. Данные оценки могут про-
изводиться по отдельных месторождениях, группах месторождений 
отдельных полезных ископаемых, по двум и более железным рудам. 

А в целом ИГН – научно-производственный процесс, организо-
ванный за комплексом потребностей: изучения наличия запасов и 
определения характеристик руд и последующих (потребностей) с их 
использованием – в организации нового, развития или поддержания 
действующего производства, в занятости работой, в налогах и др. 
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Теоретически ИГН осуществляется за потребностями с использова-
нием многофакторных процессов, привлечением технических средств 
и живого труда, в целом и по конкретным направлениям деятель-
ности геологических предприятий. Его предлагается рассматривать 
за принципом двоединости, используя абстрактную категорийную 
пару: «натуральный объект – стоимость объекта» или конкретно 
«геологический объект – геолого-стоимостная оценка объекта» во 
времени и просторе за потребностями в нем. 

Конкретно и обобщенно ИГН рассматривается как охватывающее 
исследованиями составляющие недропользования: натуральные объекты 
(руды, подземная среда, породы, вода, сопутствующие вещества) и 
внутриземные процессы с ними (1), стоимостное их отображение (2). 
Но естественная составляющая полностью принадлежит к геологии. Ее 
логично называть базовой, первичной. На производственных процессах, 
соединенных с исследованиями в ИГН, специалисты создают информа-
ционную продукцию, которая отображает геологические объекты и 
процессы текстом и в количественных и стоимостных показателях, то 
есть является вторичной, имеет стоимость, цену реализации. 

Если подходить шире, то уже за принципом четыреединости  
геологические объекты можно изучать как объекты: природные 
ресурсы (количество, качество, структура руд); производственно-
экономические ресурсы (стоимости, объекты производства); 
информационные ресурсы т.е. информационное отражение геологии 
надр (например, месторождений в форме геологических карт, гео-
логические отчеты); ресурсы собственности (фискальные платежи от 
продажи месторождений, железной руды, информации о них). 
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БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ – РУШІЙНА СИЛА  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

(рецензія на навчальний посібник «Бізнес-комунікації  
в міжнародному менеджменті»: навч. посіб./Батченко Л. В.,  
Бондар І. С., Русавська В. А. – Київ: Видавництво Ліра-К,  

2017. – 304 с.)

«Саме те, як ви збираєте, організовуєте
і використовуєте інформацію, 

визначає, переможете ви чи програєте»

Білл Гейтс

Сучасна підприємницька діяльність базується на принципах 
кооперації, інтеграції та глобалізації, тому її ефективний розвиток 
потребує врахування напрацьованих і ефективно дієвих комунікаційних 
інструментів у вирішенні економічних завдань як на державному 
рівні, так і на рівні підприємств-суб’єктів інтернаціонального бізнесу. 
Ділова комунікація на практиці реалізується у стандартних бізнес-
ситуаціях, проте їх норми та параметри кожна національна бізнес-
практика визначає згідно зі своїми національними традиціями. 
Представникам професійної бізнес-сфери необхідно не тільки знати 
кращі національні ділові традиції й практики, а й особливості бізнес-
культур своїх партнерів, найбільш передові стандарти цивілізованого 
бізнесу. 

На сьогодні є значна кількість науково-методичних праць із бізнес-
комунікацій, з міжнародного менеджменту. Варто зауважити, що 
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низка принципових проблем, пов’язаних із засобами підвищення 
комунікаційного процесу бізнес-діяльності в Україні, є все ще недос-
татньо досліджена.

Бізнес ХХІ століття – це складне виробництво, колективний ха-
рактер праці, володіння масштабними ресурсами, тому комунікації 
сприймаються як засіб співробітництва, взаємодії, забезпечення до-
сягнення цілей співробітників, цілей організації та суспільства. Все 
це впливає і на важливість соціальної спрямованості бізнесу, дотри-
мання ним етичних норм і правил, гармонії його відносин із суспіль-
ством.

Рецензований навчальний посібник «Бізнес-комунікації в між-
народному менеджменті» є доказом того, що розуміння сутності 
бізнес-комунікацій та володіння методами їх здійснення – це рушій-
ний чинник досягнення ділового успіху. Питання комунікації і між-
культурної взаємодії є складними та актуальними. Комунікація 
впливає на ефективність обміну інформації в багатонаціональному 
колективі міжнародної компанії. Кожній компанії і кожному про-
фесійному суспільству притаманні відповідні комунікаційні особли-
вості. У зв’язку з цим, міжнародна бізнес-спільнота, зокрема транс-
національні корпорації та великі міжнародні компанії, у своїй ді-
яльності стикаються з рядом проблем у сфері міжкультурної ділової 
комунікації.

Перехід світової економіки до нового якісного стану безпосеред-
нім чином пов’язаний з підвищенням ролі теоретичних знань. Роз-
виток технологічних галузей, процес збільшення частки сфери по-
слуг, вплив медійних технологій на бізнес-процеси обумовили не 
лише актуальність тематики, а й зміст та структуру навчального 
посібника. Він містить шість розділів, які розкривають теоретичні 
основи для подальшого практичного аналізу європейської інформа-
ційної політики, безпеки та комунікативних інструментів на загаль-
ноєвропейському рівні та рівні країн-членів Європейського Союзу, а 
також великих корпорацій.

Перший розділ навчального посібника присвячений процесам 
транснаціоналізації, його сучасним характеристикам, участі транс-
національних корпорацій (ТНК) в інтеграційних процесах. Зокрема, 
розглянуто суть процесів транснаціоналізації, її продукт – ТНК як 
один із найбільших суб’єктів бізнес-діяльності, стратегії ТНК, осно-
вні аспекти європейської інтеграції, можливості диверсифікувати 
економіку країн – нових членів ЄС, перспективи інтеграції України 
в європейську та світову економіку, її участь у глобальних транс-
формаційних процесах.

У другому розділі докладно розглядається європейська модель 
менеджменту корпоративних структур, яка застосовується в управ-
лінні підприємствами в усіх частинах світу. При такому менеджмен-
ті є можливість підвищити кваліфікацію працівників, впровадити 
нові технології й методики у виробництво. Проаналізовано та уза-
гальнено особливості управлінських концепцій в окремих країнах 
Європи, найбільш характерні ознаки сучасного європейського ме-
неджменту з метою адаптування кращих європейських управлінських 
практик у вітчизняний бізнес. Перетинаючись з іншими моделями 
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управління, європейська управлінська концепція лягла в основу 
нових теорій управління підприємствами.

У третьому розділі визначено місце комунікацій, які є рушійною 
силою конкурентоспроможності бізнесу у формуванні економіки 
знань. Глобалізація економіки і висока конкуренція зобов’язують 
бізнес відповідати вимогам, які може забезпечити тільки кваліфіко-
ваний персонал. У всьому світі характерно збільшення інтелектуаль-
ної складової в економіці. Методологічні засади щодо шляхів та 
методів практичної реалізації концепції економіки знань в Європі 
набувають особливої актуальності та значущості для суб’єктів під-
приємницької діяльності в Україні.

Четвертий розділ присвячений медіаграмотності в становленні 
комунікативної політики. Європейський підхід до сутності медіа- та 
інформаційної грамотності, медіаосвіченості вкрай важливий і необ-
хідний для адекватного розуміння реалій бізнес-процесів. Розгляда-
ються історія розвитку медіаграмотності в Європі, базові медіаосвіт-
ні європейські моделі, пошуки нових орієнтирів у європейській 
медіаосвіті. Знання теоретичних основ медіаграмотності, ознайом-
лення з медіаосвітніми тенденціями слугуватиме серйозним підґрун-
тям для підвищення ефективності сучасного медіаосвітнього процесу 
в Україні, яка тільки вибудовує систему медіаграмотності в державі.

У п’ятому розділі розглядається інформаційна безпека комуніка-
ційного простору ЄС, завдання і принципи інформаційної політики 
та її директивне забезпечення. Система інформаційної безпеки як 
комплекс законодавчих, адміністративних та програмно-технічних 
заходів ставить за мету розробку особистих та групових навичок і 
вмінь безпечної поведінки, підтримки постійної готовності до адек-
ватних заходів в «інформаційній війні». Політику інформаційної 
безпеки ЄС, що реалізується за допомогою набору законів, правил і 
норм поведінки стосовно інформації, можна розглядати як підґрун-
тя для створення структурованої системи інформаційної безпеки 
України.

У шостому розділі розглянуто уніфіковані комунікації. Бізнес-
структури потребують сучасного підходу до організації комунікацій 
і спільної роботи. Сучасний підхід – це уніфіковані комунікації на 
базі мультисервісної мережі задля оптимізації бізнес-процесів. «Хмар-
ні» технології стають для українського корпоративного сектору 
ефективним інструментом ведення бізнесу. Але «хмарні» концепції 
насправді тільки починають проникати у свідомість представників 
ділового середовища України. Ознайомлення з науково-прикладними 
матеріалами щодо «хмарних» систем комунікаційного простору ЄС 
надасть українським бізнесменам розуміння потенціалу і реальних 
можливостей використання «хмарних» технологій. 

Заслуговує на схвалення наявність значної кількості матеріалів, 
запропонованих для самоконтролю та самостійного опрацювання, які 
досить чітко спонукають до діалогу з актуальних і практично зна-
чущих питань бізнес-комунікацій.

Навчальний посібник «Бізнес-комунікації в міжнародному ме-
неджменті» має логічно побудовану структуру, виважену, розгалу-
жену за рівнями – від глобального до національного рівнів бізнес-
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підприємств. Слід відзначити науковість посібника, що підтвердже-
на не лише способом систематизації матеріалу, а й авторськими 
тлумаченнями термінів, принципів бізнес-комунікацій. Позитивним 
є використання термінологічного апарату, що не перевантажує текст 
та є обґрунтовано доцільним. Зазначене сприяє забезпеченню до-
статньо високого рівня засвоєння матеріалу.

Всі розділи містять графічні ілюстрації, частина матеріалу органі-
зована в табличній формі, що полегшує сприйняття і запам’ятовування 
інформації, а також зручна при використанні в робочому контексті, 
коли співробітників організації необхідно компактно та доступно озна-
йомити з принципами і перевагами бізнес-комунікацій.

Використана література в навчальному посібнику – це значний 
перелік англомовних джерел з дослідженнями про бізнес-практики, 
актуальні проблеми бізнесу та комунікаційні процеси. Вказані також 
роботи вітчизняних авторів і перекладені українською мовою класич-
ні роботи закордонних науковців. Навіть ознайомлення зі списком 
використаної літератури може бути корисним, адже орієнтує читача в 
широкому спектрі робіт, що присвячені питанням бізнес-комунікацій.

Базою для навчального посібника слугують фундаментальні та при-
кладні науки й дослідження, результати яких мають відношення до 
розглянутих проблем. Це додає солідності, обґрунтованості висновкам 
і рекомендаціям. Зауважу, що звернення авторів до інших наук від-
бувається з практичними, утилітарними цілями, проте читачі завжди 
можуть отримати глибші знання, самостійно занурившись у сферу на-
вчальної дисципліни, що викликала їхню зацікавленість. Тому певною 
мірою навчальний посібник виконує роль навчального огляду, введення 
в галузь таких наук та предметів, як: психологія, менеджмент, марке-
тинг, управління персоналом, діловодство, соціологія, риторика та ін.

Поява саме навчального посібника зумовлена тим, що він, на 
відміну від підручника, який характеризується систематичним фун-
даментальним описом навчальної дисципліни, призначений для отри-
мання додаткових знань із зазначених тем та глибшого, самостійного 
вивчення предмета навчальної дисципліни. У рецензованому навчаль-
ному посібнику міститься більший, у порівнянні з підручниками цієї 
тематики, об’єм навчального тексту та навчальних завдань, що до-
зволяють детальніше вивчити та засвоїти теоретико-методологічні та 
практичні аспекти бізнес-комунікацій у міжнародному менеджменті.

Побудова навчального посібника «Бізнес-комунікації в міжнарод-
ному менеджменті» дозволяє проявляти максимальну варіативність, 
враховуючи різні аудиторії, зберігаючи при цьому теоретичну ком-
поненту. Рецензоване видання є оригінальним зразком навчальної 
літератури, містить новий матеріал науково-практичного характеру, 
який буде однаково цікавим і корисним як для фахівців комуніка-
тивних досліджень, так і для бізнесменів.

Цінно, що зміст і структура навчального посібника відповідають 
навчальним програмам багатьох спеціальностей, за якими здійсню-
ється підготовка у навчальних закладах вищої освіти, отже він може 
ефективно використовуватись своєю прямою читацькою аудиторією – 
студентами, аспірантами, викладачами.
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Вимоги, рекомендовані МОН 
України до наукових статей

Наукові статті у фахових виданнях  
повинні мати такі елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започаткова-
но розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення 
не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття.

3. Формулювання мети статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-

ванням отриманих наукових результатів.
5. Висновки з цього дослідження і перспективи подальших роз-

відок у цьому напрямку.
Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти рекомен-

довані МОН України елементи статті окремими рубриками (скоро-
ченими підзаголовками).

Послідовність структурних елементів статті.
Бібліографічний покажчик (УДК), ліворуч.
Назва статті (посередині) – великими літерами.
Ініціали та прізвище автора (авторів) – малими літерами. 
Місце роботи – трьома мовами (українською, російською, англій-

ською).
Повна поштова (за місцем праці) та електронна адреса автора 

(авторів) – малими літерами, курсив, 3-ма мовами (українською, 
російською, англійською), фото в електронному вигляді.

Анотація.
Ключові слова.
Текст статті.
На першій сторінці статті, в нижньому колонтитулі – знак ав-

торського права «©», поряд із ним прізвища та ініціали всіх авторів 
та рік. Наприклад: © Бодня О. В., 2014.

Нижче тексту статті розміщується список використаних джерел.
Після списку використаних джерел подається назва статті, пріз-

вище, ім’я та по батькові авторів повністю, службова адреса, роз-
ширена анотація (500-1000 друкованих знаків – від 0,5 до повної 
сторінки формату А-4) та ключові слова англійською та російською 
мовами. Анотація статті має розкривати її зміст. 

Якщо мовою основного тексту статті є англійська, тоді в кінці 
статті її назва, дані про авторів, анотація і ключові слова мають 
бути двома іншими мовами. Англійський текст повинен бути оформ-
лений на фаховому рівні володіння мовою. У разі подання тексту, 
перекладеного, наприклад, через інтернет-перекладач (Google і т. ін.) 
або нефахово, стаття не буде прийнята для публікації.

У кінці рукопису вказується дата надходження статті до редко-
легії журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку». 

Електронна пошта редакції журналу: piirek5@gmail.com.
Технічні вимоги до оформлення статті.
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1. Назва файлу (латинкою) має відповідати прізвищу першого 
автора статті. Файл із текстом статті має бути виконаний з розши-
ренням doc у редакторі Microsoft Word, версія 1997–2003 р.

2. Обсяг статті – від 8 до 20 сторінок рукопису А4. Основний 
текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, розміром 
14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5. Виділення тексту може 
бути курсивом, підкреслення не допускається. Параметри сторінки: 
ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – по 2 см. Абзацний 
відступ – 1,5 см. Нумерація сторінок – вгорі посередині.

3. Рисунки (карти, схеми, фотографії, графіки, діаграми, інші 
ілюстрації), виконані в кольорі або чорно-білі, необхідно подавати 
вставленими у текст статті. Крім того, сам файл рисунка у форматі 
tiff або jpeg із роздільною здатністю не менше 300 dpi, формат ко-
льору RGB (якщо кольоровий) або Grayscale (якщо чорно-білий), 
необхідно надсилати також окремо. Рисунки повинні бути пронуме-
ровані в послідовності згадування їх у тексті. Назва рисунка має 
бути в тексті статті одразу під ним. Не можна назву рисунка 
об’єднувати із ілюстрацією в одному графічному файлі (це унемож-
ливить її редагування). Всі карти повинні мати рамку, умовні по-
значення чи легенду, прив’язку до місцевості, масштаб та посилан-
ня, якщо потрібно. Букви чи цифри, вміщені у рисунках, повинні 
мати розмір шрифта не менше 10 пунктів. Допустимі розміри ри-
сунків не більше 160×230 мм.

4. Таблиці слід розміщувати у тексті. Кожна таблиця повинна мати 
заголовок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо в 
статті одна таблиця, її не нумерують. Таблиці можуть бути виконані 
лише у редакторі Microsoft Word. Слово «Таблиця» необхідно розміщу-
вати вгорі справа над таблицею курсивом, нижче дати її назву посеред-
ині. Розмір цифр і тексту в таблицях – не менше 10 пунктів. Допусти-
мі розміри таблиці не більше 160×230 мм. При використанні запозичених 
даних або представленні опрацьованих автором запозичених первинних 
матеріалів (наприклад, метеорологічні величини тощо) у назві таблиці 
необхідно вказати джерело, звідки взяті дані (літературне або фондове).

5. Абревіатури обов’язково розшифровувати після першого зга-
дування в тексті.

6. Літературні посилання. Посилання на джерела із списку літе-
ратури в тексті статті подавати в квадратних дужках, зазначаючи 
номер цитованої позиції зі списку літератури та через кому – номер 
сторінки (наприклад, [7, с. 112], [2], [3, 7-12, 23]).

7. Літературу оформляти згідно із ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Список 
цитованої літератури подавати за алфавітом: спочатку кирилицею, 
потім латинкою.

8. Інші вимоги. Особливу увагу приділити правильному розміщенню 
знаків дефіс («-») та тире («–»). Лапки використовувати формату «» 
(«цитата»). Між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний 
пробіл (І.єВ.єПетренко). Одиниці величин подавати в системі СІ.

Наприклад, зразки оформлення статей можна знайти у дев’ятому 
випуску журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» 
за посиланням: https://nonproblem.net/publikatsiya-zhurnalu-9-2016/ 
сторінка 194-201, Інформаційний лист.
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