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Factor and expert analysis in the management  
system oF the socio-cultural sphere oF  

rural areas oF ukraine
the purpose of the article is to study the practice of managing the institutions 

of the socio-cultural sphere of rural territories of Ukraine, and to determine the 
role of factor and expert analysis in making optimal management decisions. meth-
odology – the formation of readership and researchers’ management skills, as well 
as systemic knowledge on management optimization and management approaches 
in institutions of the socio-cultural sphere of the rural territory of Ukraine. the 
scientific novelty of the article lies in the fact that the author uses new settlement 
and management mechanisms that increase management and administration in the 
institutions of the socio-cultural sphere of the rural territory of Ukraine.

Also, scientific novelty includes original formulas for further optimization of 
managerial activity on the basis of assessing the progressiveness and effectiveness 
of a particular institution in the socio-cultural sphere of the rural territory of 
Ukraine.

conclusions. The proposed set of measures (settlement and expert mechanism) 
and original management decisions based on the introduction of a controlling 
department can significantly improve the functioning of enterprises in the social 
and cultural sphere of rural Ukraine.
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In practice, this approach in the long term will contribute to the systemic 
socio-economic development of rural communities in Ukraine, especially to young 
and active citizens.

Keywords: Factor and expert analysis, personnel management, management of 
socio-cultural sphere of rural territories.
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доктор економічних наук, професор, професор кафедри арт-менеджменту  
та івент-технологій, Національна академія керівних кадрів  
культури і мистецтв 

Атаманюк Олександр Олександрович, 
аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Факторний і експертний аналіз в системі управління соціо-
культурною сферою сільської місцевості України

Мета статті – дослідити практику управління закладами соціокультурної 
сфери сільських територій України, а також визначити роль факторного і екс-
пертного аналізу в прийнятті оптимальних управлінських рішень. Методологія – 
формування у читачів і дослідників управлінських навичок, а також системних 
знань з оптимізації управління і адміністрування в установах соціокультурної 
сфери сільської території України. Наукова новизна статті полягає в тому, що 
автором задіяні нові розрахункові та управлінські механізми, що підвищують 
управління і адміністрування в установах соціокультурної сфери сільської те-
риторії України.

Також наукова новизна включає в себе оригінальні формули для подальшої 
оптимізації управлінської діяльності на основі оцінки прогресивності та ефек-
тивності конкретної установи в соціокультурній сфері сільської території Укра-
їни. Висновки. Пропонований комплекс заходів (розрахунково-експертний ме-
ханізм) і оригінальні управлінські рішення на основі введення відділу конт-
ролінгу дозволяють істотно підвищити ефективність функціонування підприємств 
соціально-культурної сфери сільської місцевості України.

На практиці цей підхід в довгостроковій перспективі сприятиме системному 
соціально-економічному розвитку сільських громад України, особливо – молодим 
і активним її громадянам.

Ключові слова: факторний і експертний аналіз, управління персоналом, 
управління соціально-культурною сферою сільських територій.

Шморгун Леонид Григорьевич, 
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры арт-
менеджмента  
и ивент-технологий, Национальная академия руководящих кадров 
культуры и искусств

Атаманюк Александр Александрович, 
аспирант Национальной академии руководящих кадров культуры  
и искусств, Министерство образования и науки Украины, Україна

Факторный и экспертный анализ в системе управления социо-
культурной сферой сельской местности Украины

Цель статьи – исследовать практику управления учреждениями социокуль-
турной сферы сельских территорий Украины, а также определить роль фактор-
ного и экспертного анализа в принятии оптимальных управленческих решений. 
Методология – формирование у читателей и исследователей управленческих 
навыков, а также системных знаний по оптимизации управления и подходам к 
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администрированию в учреждениях социокультурной сферы сельской территории 
Украины. Научная новизна статьи состоит в том, что авторами задействованы 
новые расчетные и управленческие механизмы, повышающие управление и ад-
министрирование в учреждениях социокультурной сферы сельской территории 
Украины.

Также научная новизна включает в себя оригинальные формулы для даль-
нейшей оптимизации управленческой деятельности на основе оценки прогрес-
сивности и эффективности конкретного учреждения в социокультурной сфере 
сельской территории Украины. Выводы. Предлагаемый комплекс мер (расчетно-
экспертный механизм) и оригинальные управленческие решения на основе 
введения отдела контроллинга позволяют существенно повысить эффективность 
функционирования предприятий социально-культурной сферы сельской мест-
ности Украины.

На практике этот подход в долгосрочной перспективе будет содействовать 
системному социально-экономическому развитию сельских общин Украины, 
особенно – молодым и активным ее гражданам.

Ключевые слова: факторный и экспертный анализ, управление персоналом, 
управление социально-культурной сферой сельских территорий.

introduction. The dynamic development of rural production in 
Ukraine over the past 10-15 years, when its share in the country’s GDP 
increased from 3-5% to 12-14%, determines the development of rural 
communities in Ukraine (State Statistics Service of Ukraine, 2019). 
Unfortunately, the increase in economic production in Ukrainian vil-
lages does not affect the development of social capital in the country-
side, and the improvement of the corresponding socio-cultural sphere. 
According to the instructions of international financial organizations 
(IMF, MB, EBRD) liberalization and the imposition of ineffective mar-
ket relations led to socio-cultural degradation in the countryside and 
generally did not contribute to the stable social and economic develop-
ment of Ukraine (Redzyuk, 2019). Thus, the share of education in the 
GDP of Ukraine decreased from 6.1% in 2013 to 5.2% in 2018, and 
the share of art, sports, entertainment and recreation decreased from 
1% to in 2013 to 0.7% in 2018. In general, the GDP of Ukraine in 
2015-2019 raises very slowly (2-3% per year), as for developing coun-
try (State Statistics Service of Ukraine, 2019). Such asymmetric pro-
cesses provide the basis for conducting research on the management of 
the socio-cultural sphere of rural areas of Ukraine. In addition, finan-
cial and economic globalization, the development of information and 
digital technologies, Internet networks and communication tools deter-
mine the dynamic development of modern enterprises based on the 
constant introduction of innovations, digitalization, improvement of 
technology and management techniques. Therefore, with the current 
paradigm of a significant reduction in the number of rural population 
in Ukraine, there is a need to study the management of the socio-
cultural sphere and provide suggestions for improving the existing 
situation [1].

research analysis and problem statement. The task of our study is 
to analyse the development of socio-cultural sphere of rural territories 
of Ukraine. This subject by modern foreign researchers such as Bole 
D., Pipan P., Komac B. (2013), Horбkovб H. (2013), Woods M. (2007). 
In their scientific works, the specifics of the impact of globalization, 
industrialization, and the active development of the tourism sector on 
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the socio-cultural sphere of various European countries is examined 
[2;3;4]. 

In the scientific literature, such researchers of Ukraine as T. Az-
arova (2013), V. Boyko (2013), V. Kutsenko (2014) dealt with the 
development of the socio-cultural sphere of rural areas of Ukraine. 
Given their developments on this issue, we note that the issues of 
modern sustainable revival and management of socio-cultural enter-
prises in rural areas of Ukraine remain insufficiently studied [5;6;7].

Unlike other similar studies, this article attempts to identify the 
specific effective management tools, especially emphasized attention on 
factorial and expert analysis, in personnel management in the socio-
cultural sphere of the countryside.

the purpose of the article is, taking into account the experience 
and features of the formation of the socio-cultural sphere of rural 
areas of Ukraine, to offer original and effective approaches to improv-
ing governance in this area.

The first part of the article contains facts, statistics and trends 
that characterize the current state of the socio-cultural sphere of rural 
areas of Ukraine.

In the second part of the article, it is proposed to use calculations, 
tables and original formulas for further optimization of managerial 
activity based on assessing the progressiveness and effectiveness of a 
particular institution in the socio-cultural sphere of the rural terri-
tory of Ukraine.

the results of the study. Social and cultural conditions are basic 
for unlocking human potential. Therefore, the development and ef-
fectiveness of agricultural production, as well as the possibility of 
the revival of the Ukrainian village in general, depend on socio-cul-
tural conditions. However, now the majority of rural settlements in 
Ukraine are not able to provide their residents with the necessary 
range of social and cultural services. Due to the lack of a significant 
number of objects of socio-cultural sphere in Ukrainian villages, the 
vast majority of the population is forced to get them outside the place 
of permanent residence. Therefore, the availability of such services 
for each villager is one of the determining indicators of the social 
characteristics of settlements and rural territories. It should be noted 
that the main types of socio-cultural activities include: education, 
culture and art, health and social welfare, physical education, sports, 
recreation.

As of 2018, a modern network of such enterprises in the rural ter-
ritories of Ukraine covers 8900 preschool institutions; 13,200 compre-
hensive schools; 248 rural vocational schools; 118 higher educational 
institutions of the III level of accreditation and 23 higher education-
al institutions of the III-IV level of accreditation; 500 hospital facili-
ties; 3.4 thousand medical outpatient facilities; 14,900 feldsher-mid-
wife stations; 175 ambulance stations (departments) of 270 stadiums; 
13,400 retail stores; 3000 stalls; 7500 restaurant establishments; 2761 
markets for the sale of consumer goods; 16500 cultural institutions 
of club type; 1,600 film demonstrators; 14900 mass and universal 
libraries [8;9].
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Historically, for the most part, enterprises of the socio-cultural 
sphere of rural territories of Ukraine (except for the basic state edu-
cational and medical institutions) constitute cultural houses. Recently 
(2005-2019), on the territory of active rural communities, they have 
been replaced by centers of local activity, which work in partnership 
with public organizations, practically without budget support, flexibly 
responding to the real needs of citizens.

Since at this stage of the development of the socio-economic base 
of the Ukrainian village it is local communities that are interested in 
developing such enterprises and keep most of the cultural houses in 
rural areas, the question naturally arises as to how capable they are 
of solving social problems at the local level, what do they have for 
that, and what is missing, with whom and in what forms it is neces-
sary to interact, and what should be discarded. A particularly urgent 
problem of effective management of enterprises of the socio-cultural 
sphere of the rural territories of Ukraine is now, because the tradi-
tional forms of financing cultural houses have been ineffective. This 
is evidenced by state statistics: the number of cultural institutions is 
declining, their relative share in the budget is decreasing, and less and 
less people are working in this area.

According to the author’s and expert conclusions, it is possible to 
group the factors of curtailing the development of rural socio-cultural 
and cultural enterprises in their composition by dividing them into 
objective (reduction of the rural population, globalization of mass cul-
ture, the introduction of digital technologies, telecommunications) and 
subjective (low social responsibility of large agricultural corporations 
or its absence, indifference rural communities, incompetence of local 
leadership and managers of socio-cultural institutions). Identification 
of these factors allows us to group priority areas to eliminate problems 
in this area and find reserves for the revival of socio-cultural enter-
prises in rural communities of Ukraine. The most optimal in the exist-
ing conditions is to use the existing potential on the ground and search 
for internal reserves to improve the management of enterprises in the 
socio-cultural sphere.

The effectiveness of socio-cultural enterprises is determined through 
indicators of their quantity; the available number of services offered 
to the population; availability of services; the dynamics of the repro-
duction of services; level of controlling the provision of services.

The given indicators make it possible to form a model of the func-
tioning of a modern socio-cultural enterprise of Ukraine adapted to 
external conditions. Controlling function is crucial in the provision 
of services, since the quality of the service and its dynamics of re-
production directly depends on the contractor. In this context, the 
introduction of an effective controlling system in compliance with 
certain standards is essential. The multi-factor model takes into ac-
count the reduction of unproductive administrative staff, eliminating 
duplication of management functions, accelerating the implementation 
and streamlining of creative and business processes, increasing labor 
productivity by reducing the number of repetitive functions and au-
tomation.
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The basis of the model is an indicator of the return on investment 
in the controlling department, and the signs characterize the factors 
of production productivity, the cost of management and the share of 
the expenses of the controlling department in the total management 
expenses (factors affecting the effectiveness of controlling). Thus, the 
model for assessing the effectiveness of controlling, taking into account 
the influence of these factors, has the form:

 E ef = F (R + Nst + Ccontr + Cast + LPr + C + ShEcontrl)   (1.1)

E ef – the effectiveness of the functioning of the department (spe-
cialist work) on controlling issues

R – revenue of cultural institution (enterprise), thousands UAH
N st – number of staff, persons
Ccontr – controlling costs, thousands UAH 
Cast – expenses for the maintenance of administrative personnel, 

thousands UAH
LPr – labor productivity is determined by the ratio of income to 

the number of employees of administrative staff (H = К / N st), thou-
sands UAH / persons

C – the сost of labor management, which is determined by the ratio 
of the costs of the administrative apparatus to the number of employ-
ees (Cast / N st), thousands UAH / persons

ShEcontrl – share of the expenses of the controlling department in 
the total expenditures of the administrative apparatus (Ccontr / Cast), %

The research of the effectiveness of the functioning of the control-
ling department showed its direct dependence on labor productivity and 
an inverse relationship with the expenditure of management and the 
share of the expenses of the controlling department in total manage-
ment expenses. The effectiveness of the activities of the controlling 
department can be determined taking into account the costs of the 
administrative apparatus before and after the implementation of con-
trolling tools. It is determined by the following formula:

 ECD = Caft – Cpr (1.2)

ECD – Efficiency of the controlling department
Caft – Costs for the maintenance of administrative apparatus after 

the introduction of the controlling department, thousands UAH
Cpr – Costs for the maintenance of the administrative apparatus 

prior to the implementation of the controlling department, thousands 
UAH 

The proposed performance indicators of controlling allow us to 
evaluate it at all stages of activity, namely:

1) When the company implements the concept and tools of control-
ling
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2) Evaluates the effectiveness of certain application tools for the 
period when the controlling department was functioning

3) Evaluate the effectiveness of functioning when there are plans 
for its use in the future or with the necessary modernization.

The adequacy of the recommended indicators for assessing the ef-
fectiveness of controlling implementation is confirmed by the calcula-
tions given in table 1.

Table 1
evaluation of the effectiveness of the implementation and functioning 

of controlling in the management system of the plyskivsky sociocultural 
house of the chernihiv region, ukraine

indicator
period absolute 

deviation2018 Forecast

The cost of maintaining the 
administrative apparatus before 
and after the introduction of 
controlling, thousand UAH

65,7 117,8 -7,6

Number of staff, persons 7 15 2,1
Labor productivity, thousands 
UAH / persons

3,44 4,2 0,76

Controlling costs, thousands 
UAH

16,5 12,9 -3,6

The сost of labor management, 
thousands UAH / persons 

0,86 0,85 -0,01

Share of the expenses of the 
controlling department in the 
total expenditures of the 
administrative apparatus

0,40 0,32 -0,08

The effectiveness of the 
functioning of the controlling 
department, taking into account 
the influence of factors

100,0 154,7 54,7

The data in Table 1 show that the recommended performance 
calculations are quite detailed and reliable. They confirm the growth 
in the efficiency of activities, primarily due to the expansion and 
development of new types of activities, as well as due to the growth 
of employed 2,1 times. In addition, the introduction of controlling will 
contribute to increasing the profitability of the enterprise, ensuring 
its financial and economic stability while reducing the cost of maintaining 
administrative and managerial personnel [10].

conclusion. The proposed approach to assessing the effectiveness of 
the activities of the controlling department in practice will allow the 
socio-cultural enterprise of the rural areas of Ukraine to significantly 
increase the efficiency of functioning due to the timely adoption of 
sound management decisions, quick response to market changes, and 
cost reduction. It also allows the manager at every moment to imagine 
the state of affairs of the enterprise and understand how effectively 
it works. Performance indicators of controlling use are an original 
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Стаття до редакції журналу надійшла: 19.01.2020 р.

management tool, which is laid down in the planning and reporting 
system, as well as in the motivation system that mobilizes employees 
for the necessary labor behavior – makes their work more meaningful 
and significant.
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ  
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Метою статті є дослідження динаміки експортно-імпортних операцій Укра-
їни з країнами ЄС та СНД та з’ясування слабких сторін галузей, що мають 
труднощі з переорієнтацією експорту. Оá’єктом дослідження є експортно-імпорт-
на діяльність України. Предмет дослідження – проблема переорієнтації екс-
порту деяких галузей промисловості України із втрачених ринків СНД на 
ринки країн ЄС. Методологічними основами дослідження є діалектичні методи 
наукового пізнання, системний підхід; у дослідженні були використані роботи 
іноземних та місцевих експертів, що стосуються міжнародних економічних від-
носин між Україною та ЄС. Використовувались методи наукового порівняльно-
го аналізу, загальнонаукові методи теоретичного, емпіричного дослідження та 
метод експертного оцінювання. Наукова новизна статті полягає у тому, що 
вперше наведені дані з аналізу експортно-імпортних операцій України з краї-
нами ЄС та СНД, їх порівняльна характеристика, в тому числі за галузями. 
Висновки. Розглянуте питання переорієнтації експорту України за галузями, 
визначено галузі, що в найбільшій мірі адаптувалися до зміни вектору зовніш-
ньоекономічних пріоритетів України. З’ясовано, що експорт високотехнологічних 
галузей відчуває найбільші труднощі у зв’язку із втратою деяких ринків країн 
СНД та необхідністю значних капіталовкладень для адаптації до високих стан-
дартів ЄС.

Ключові слова: експорт, зовнішньоекономічна діяльність України, ЄС, зо-
внішня торгівля, СНД.
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Проáлемы переориентации внешнеторговой деятельности Украины

Целью статьи является исследование динамики экспортно-импортных опе-
раций Украины со странами ЕС и СНГ и выяснения слабых сторон отраслей, 
имеющих трудности с переориентацией экспорта. Оáъектом исследования явля-
ется экспортно-импортная деятельность Украины. Предмет исследования – про-
блема переориентации экспорта некотрых отраслей промышленности Украины 
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с рынков СНГ на рынки стран ЕС. Методологическими основами исследования 
является диалектический метод научного познания, системный подход; в иссле-
довании были использованы работы иностранных и национальных экспертов, 
касающиеся международных экономических отношений между Украиной и ЕС. 
Использовались методы научного сравнительного анализа, общенаучные методы 
теоретического, эмпирического исследования и метод экспертной оценки. Нау-
чная новизна статьи заключается в том, что впервые приведены данные по 
анализу експорно-импортных операций Украины со странами ЕС и СНГ, их 
сравнительная характеристика, в том числе по отраслям. Выводы. Рассмотрен 
вопрос переориентации экспорта Украины по отраслям, определены отрасли, 
которые в наибольшей степени адаптировались к изменению вектора внешне-
экономических приоритетов Украины. Выяснено, что экспорт высокотехнологичных 
отраслей испытывает наибольшие трудности в связи с потерей некоторых рынков 
стран СНГ и необходимостью значительных капиталовложений для адаптации 
к высоким стандартам ЕС.

Ключевые слова: экспорт, внешнеэкономическая деятельность Украины, 
ЕС, внешняя торговля, СНГ.

hromozdova larysa, 
PhD, Associate Professor of the Department of Regions and Tourism of  
the State Higher Education Institute of Kyiv Vadim Hetman  
National Economic University

derbenova yana, 
PhD in Economics, Assistant, Department of International Economics and  
Marketing of Kyiv National Taras Shevchenko University

ablova olena, 
PhD, Associate Professor of the Department of Regions and Tourism of  
the State Higher Education Institute of Kyiv Vadim Hetman  
National Economic University

ilchenko Viktoriia, 
PhD, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Marketing  
and Economy of Enterprises, University of Customs and Finance  
(Ukraine, Dnepr)

yurchenko oksana, 
Assistant of the Department of Accounting Central Ukrainian National  
Technical University

problems of re-orientation of foreign trade activities of ukraine

the purpose of the article is to study the dynamics of Ukraine’s export-import 
operations with EU and CIS countries and to identify the weaknesses of industries 
that have difficulty reorienting exports. The object of the study is export-import 
activity of Ukraine. The subject of the research is the problem of reorientation 
of export of some industries of Ukraine from the lost CIS markets to the EU 
countries. the methodological bases of the research are dialectical methods of 
scientific knowledge, systematic approach; the study used the work of foreign and 
local experts on international economic relations between Ukraine and the EU. 
The methods of scientific comparative analysis, general scientific methods of 
theoretical, empirical research and method of expert evaluation were used. the 
scientific novelty of the article is that for the first time the data on the analysis 
of export-import operations of Ukraine with the EU and CIS countries, their 
comparative characteristics, including by industry, are given. conclusions. The 
issue of reorientation of Ukraine’s exports by sectors is considered, the industries 
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that have been most adapted to the change in the vector of Ukraine’s foreign 
economic priorities have been identified. It has been found that the export of 
high-tech industries is experiencing the greatest difficulties due to the loss of 
some CIS markets and the need for significant investments to adapt to the high 
EU standards.

Keywords: export, foreign economic activity of Ukraine, EU, foreign trade, CIS.

Актуальність теми дослідження. Україна, остаточно обравши 
вектор зовнішньоекономічного інтересу та прагнучи до поглиблення 
євроінтеграційного співробітництва, знаходиться на шляху політико-
правових та економічних трансформацій, що зумовлені як внутріш-
ньодержавними прагненнями, так і взятими зобов’язаннями в рамках 
Угоди про Асоціацію з ЄС. Експорт, як один із головних форм еко-
номічного співробітництва і самовизначення України на міжнародній 
арені, за рядом галузей все ще має домінуючу орієнтацію на ринки 
країн СНД, що сповільнює процес поглиблення торговельних зв’язків 
з ЄС. За таких умов постає необхідність визначення особливостей 
структури експортних операцій з країнами ЄС та СНД та детерміна-
ції найбільш вразливих галузей, що стикаються із труднощами пере-
орієнтації на ринки країн ЄС.

Аналіз останніх досліджень і пуáлікацій. Значна кількість ві-
тчизняних науковців приділяла увагу проблемам формування екс-
портного потенціалу України, дослідженню сильних та слабких 
сторін українських галузей в експорті товарів та послуг на зарубіж-
ні ринки. Так, С. Кулік, А. Спартак, І. Югенс [1] вивчали наслідки 
різних сценаріїв розвитку зовнішньоторговельної діяльності з ЄС, 
Л. Шинкарук [2] досліджував вірогідні шляхи подальшого співро-
бітництва України та країн СНД. О. Шнирков, Н. Резнікова роз-
глядали проблеми трансформації товарної експортної спеціалізації 
України в умовах пошуку нових ринків збуту [3]. Аналіз наукових 
джерел вітчизняних та зарубіжних авторів дозволяє зробити висно-
вок, що хоча ЄС і є ключовим партнером України, наразі є ЄС із 
42 % експортих операцій з України, ряд галузей все ще відчувають 
труднощі або значні збитки у зв’язку із втратою ринків СНД та не-
відповідність сучасним європейським стандартам якості та управ-
ління.

Метою статті є дослідження динаміки експортно-імпортних опе-
рацій України з країнами ЄС та СНД та з’ясування слабких сторін 
галузей, що мають труднощі з переорієнтацією експорту. 

Виклад основного матеріалу. Скорочення українського експорту, 
що спостерігалось у 2013-16 рр., вперше – з 2009 р., відбувалось 
за рахунок стрімкого падіння обсягів експорту в країни СНД і до-
сягло максимального скорочення вдвічі в 2015 р. (на 47 % до 
7,8 млрд дол. США). Зберігаючись на рівні 17 млрд дол. США в 
2012-2014 рр., експорт до ЄС впав до 13 млрд дол. США в 
 2014-15 рр., відновивши позитивний тренд у 2017 і досягши 
20 млрд дол. США в 2018 р. 
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Рис.1. Динаміка відсоткової зміни експорту України  
відносно попереднього р. (%)

Джерело. Складено авторами за даними Держстату України [4]

Коливання українського імпорту також пов’язані з різкими змі-
нами його обсягів з країн СНД, від падіння на 39 % два роки поспіль 
у 2014 та 2015 рр., до зростання на 34 % у 2017 р. При цьому 
зростання імпорту з країн СНД відбувалось більш інтенсивно (на 
34 % та 15 % у 2017 та 2018 рр. відповідно) ніж зростання експор-
ту (на 15 % та 1,5 % у 2017 та 2018 рр. відповідно). Темпи зрос-
тання експорту та імпорту до ЄС були збалансованими у 2017 р. (на 
29 % та 25 %) та у 2018 р. на 15 %. 

Рис.2. Динаміка відсоткової зміни імпорту України відносно  
попереднього р. (%)

Джерело. Складено авторами за даними Держстату України [4]
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Частка країн СНД в експорті України продовжує падіння з 38 % 
у 2011 р. до 15 % у 2018 р., а частка країн в імпорті зменшується 
з 40 % у 2012 р. до 23 % у 2018 р. Частка ЄС в імпорті України 
є нестабільною, зменшуючись з 43 % у 2016 р. до 40 % у 2018 р. 
(до рівня 2015 р.). Експорт до країн ЄС досяг максимальних 42 % 
у 2018 р.

Рис.3. Динаміка частки країн СНД та ЄС в експорті  
та імпорті України (%)

Джерело. Складено авторами за даними Держстату України [4]

Десятка найбільших країн-партнерів України в експорті товарів 
у 2018 р. залишилась незмінною, включаючи лише п’ять країн 
ЄС. РФ, суттєво зменшивши частку в експорті з 24 % у 2013 р. 
до 8 % у 2018 р., зберегла лідируючу позицію, тоді як країни ЄС 
збільшили свої частки в межах 1%, що свідчить про відсутність 
пріоритетних напрямків перерозподілу експорту, зокрема і в ЄС. 
Це підтверджується і тим, що обсяги експорту в ЄС в абсолютних 
показниках у 2014 та 2017 рр. становили незмінні 17 млрд дол.
США, тоді як експорт в країни СНД у 2017 р. зменшився вдвічі – 
з 14,8 млрд дол. США в 2014 р. до 6,9 млрд дол. США. 

Аналогічні тенденції характерні і для країн-партнерів в імпорті, 
де лідируючу позицію займає РФ, незважаючи на зменшення частки 
з 21 % у 2014 р. до 14 % у 2018 р. Найбільш суттєво зросли част-
ки Китаю – з 10 % до 13 % та США – з 3,6 % до 5,2 % у 2014 та 
2018 рр. відповідно. 
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Рис. 4. Найáільші країни-партнери України в експорті товарів (%)

Джерело. Складено авторами за даними ЮНКТАД [5]

Рис. 5. Найáільші країни-партнери України в імпорті товарів (%)

Джерело. Складено авторами за даними Держстату України [4]

У товарній структурі експорту найбільше падіння відбулось за 
рахунок зниження поставок машин, устаткування, транспортних за-
собів та приладів до СНД, внаслідок чого у 2018 р., порівняно з 
2014, було недоотримано 2,4 млрд дол. США, з яких лише 160 млн 
дол. США компенсовано за рахунок збільшення експорту до ЄС. Зна-
чні втрати експорту чорних та кольорових металів і виробів з них, 
де недоотримано у 2018 р., порівняно з 2014, 1,8 млрд дол. США, 
а компенсовано за рахунок ЄС – 30 млн дол. США (табл.).
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Ринок РФ, який у 2014 р. був пріоритетним для експорту висо-
котехнологічної, машинобудівної, автомобільної промисловостей, у 
2017 р. залишився ключовим лише для експорту такої продукції як 
оптичні прилади, турбіни, авіаційне обладнання, вимірювальні при-
строї та медикаменти, скоротившись за даною групою високотехно-
логічних товарів з 506 млн дол. США у 2014 р. до 198 млн дол. 
США у 2017 р. і переважаючи експорт до ЄС у 2,7 раза.

Враховуючи падіння обсягів експорту до РФ у грошовому вира-
женні в 2017 р. відносно 2014 р., його часткова компенсація за 
рахунок зростання експорту до ЄС відбулась лише в агропромисло-
вості (недоотримання 963 млн дол. США на ринку РФ та зростання 
експорту до ЄС на 901 млн дол. США). 

Висновки. Для України запровадження односторонніх торговель-
них преференцій ЄС у 2014 р. збігається з початком дезінтеграційних 
військово-політичних процесів зі сторони РФ, що призвело до ско-
рочення зовнішньоекономічних зв’язків з країнами СНД та створило 
загрози ефективності співробітництва з ЄС. Непередбачуваний та 
радикальний характер зовнішньої політики РФ щодо України, що 
відображається в дезінтеграційних процесах з країнами СНД, призвів 
до скорочення торгово-економічних та технологічних зв’язків у ре-
гіоні. Через дезінтеграційні процеси з країнами СНД у 2018 р., по-
рівняно з 2014 р., було недоотримано 2,4 млрд дол. США за рахунок 
падіння експорту машин, устаткування, транспортних засобів. При 
цьому зростання експорту до ЄС становило 160 млн дол. США від-
носно 2014 р. Частка експорту до країн СНД скоротилась з 27,6 % 
у 2014 р. до 14,8 % у 2018 р., а експорт до ЄС збільшився з 31,5 % 
до 42,5 % відповідно. РФ, скоротивши частку в експорті з 18,16 % 
до 7,7 % у 2018 р., разом із Польщею, Італією, Туреччиною та Ні-
меччиною належить до п’ятірки найбільших країн-партнерів Укра-
їни в експорті товарів. За рахунок ЄС переорієнтація експорту від-
булась лише в переробній галузі (агропромисловість), де експорт зріс 
на 901 млн дол. США. Загалом, переробна промисловість (агросектор, 
обробка руд, металів, нафти) складає 28,1 % експорту до ЄС, тоді 
як експорт до РФ складається з продукції з більшою доданою вар-
тістю: 31,9 % – це товари хімічної, автомобільної, машинобудівної 
галузі. Зазначене виявляє слабкі сторони експортної діяльності 
України та визначає найбільш вразливі галузі промисловості, що 
потребують державної підтримки.
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ОЦІНКА ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ  
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Мета. Аналіз та оцінка зовнішніх факторів впливу на формування нового 
профілю інноваційного простору регіонів України. Методологія дослідження. 
При проведенні дослідження були використані праці зарубіжних та вітчизняних 
фахівців, що займаються діагностикою соціально-економічного розвитку тери-
торій, використовувались методи наукового порівняльного аналізу, загально-
наукові методи теоретичного, емпіричного дослідження і методу експертних 
оцінок. Наукова новизна полягає в чіткому упорядкованому підході до визна-
чення і діагностиці зовнішніх факторів впливу на формування і розвиток інно-
ваційного простору регіонів України. Висновки та пропозиції. Запропоновані 
підходи до розробки системи та оцінки факторів впливу на формування іннова-
ційного простору, а також аналіз характеру цих змін можуть слугувати науко-
вим підґрунтям для подальшої діагностики просторового розвитку, виявлення 
сильних та слабких сторін регіонів, їх можливостей та загроз у сфері розвитку 
інноваційного простору та формуванні на цій основі сучасного інноваційного 
профілю регіонів.

Ключові слова: інноваційний простір, регіон, фактор впливу, зовнішні фак-
тори, економічний розвиток, регіональний розвиток, інноваційна складова, 
середовище.
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Оценка внешних факторов формирования  
инновационного пространства

Цель. Анализ и оценка внешних факторов влияния на формирование ново-
го профиля инновационного пространства регионов Украины. Методология ис-
следования. При проведении исследования были использованы труды зарубежных 
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и отечественных ученых, занимающихся диагностикой социально-экономического 
развития территорий, использовались методы научного сравнительного анализа, 
общенаучные методы теоретического, эмпирического исследования и методы 
экспертных оценок. Научная новизна заключается в четком упорядоченном 
подходе к определению и диагностике внешних факторов влияния на формиро-
вание и развитие инновационного пространства регионов Украины. Выводы и 
предложения. Предложенные подходы к разработке системы и оценки факторов 
влияния на формирование инновационного пространства, а также анализ харак-
тера этих изменений могут служить научным основанием для дальнейшей ди-
агностики пространственного развития, выявления сильных и слабых сторон 
регионов, их возможностей и угроз в сфере развития инновационного простран-
ства и формировании на этой основе современного инновационного профиля 
регионов.

Ключевые слова: инновационное пространство, регион, фактор влияния, 
внешние факторы, экономическое развитие, региональное развитие, инноваци-
онная составляющая, среда.

stenicheva inna
Postgraduate Student of Kyiv National Economic University named after 
Vadym Hetman

assessment of external factors in the formation of  
the innovation space

the purpose of the article is to analyze and evaluate external factors of influ-
ence on the formation of a new profile of the innovation space of the regions of 
Ukraine.research methodology. During the study, the works of foreign and do-
mestic scientists involved in the diagnosis of the socio-economic development of 
territories were used, methods of scientific comparative analysis, general scientif-
ic methods of theoretical, empirical research and methods of expert assessments 
were used. scientific novelty lies in a clear, streamlined approach to the determi-
nation and diagnosis of external factors influencing the formation and development 
of the innovation space of the regions of Ukraine. conclusions and offers. The 
proposed approaches to developing a system and assessing the factors of influence 
on the formation of the innovation space, as well as analyzing the nature of these 
changes, can serve as a scientific basis for further diagnostics of spatial develop-
ment, identifying the strengths and weaknesses of regions, their opportunities and 
threats in the field of developing an innovative space and creating this basis of 
the modern innovative profile of the regions.

Key words: innovative space, region, influence factor, external factors, economic 
development, regional development, innovative component, environment.

Актуальність теми дослідження. Недосконалість аналізу форму-
вання загальнодержавних та регіональних факторів формування 
інноваційного простору країни та відсутність якісної їх оцінки обу-
мовлює доцільність і важливість проведення досліджень щодо науко-
вої оцінки зовнішніх факторів формування інноваційного простору 
в межах національної економіки України.

Аналіз останніх досліджень і пуáлікацій. У науковій літературі 
дослідженням факторів впливу на формування інноваційного про-
стору регіонів присвячені праці багатьох відомих українських вчених, 
таких як: Б.М. Данилишин, О.В. Комеліна, Л.В. Дейнеко, П.М. 
Купчак, Л.К. Семів, А.Б. Кондрашихін ті ін. Однак, по теперішній 
час існують проблеми і розбіжності в підходах щодо оцінки і аналі-
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зу факторів, що впливають на формування та розвиток інноваційно-
го простору.

Метою дослідження є аналіз та оцінка зовнішніх факторів впли-
ву на формування нового профілю інноваційного простору регіонів 
України.

Виклад основного матеріалу. З метою більш результативного оці-
нювання зовнішніх факторів формування інноваційного простору 
доцільно розподілити їх на загальнодержавні та регіональні. До 
загальнодержавних факторів варто відносити ті, які впливають на 
інноваційну діяльність країни в цілому та є загальними для всіх 
регіонів країни. Щодо регіональних, то вони впливають на іннова-
ційну діяльність на регіональному рівні, але пов’язані з формуванням 
інноваційного простору не безпосередньо, а опосередковано.

Щодо загальнодержавних факторів, то, на наш погляд, вони ви-
черпно представлені у глобальному інноваційному індексі (GII), 
який відображає основні складові інноваційного потенціалу країни 
[1, С. 143].

Як зазначено в звіті «The Global Innovation Index 2016. Winning 
with Global Innovation» [2, C.14], GII допомагає створити середовище, 
в якому відбувається постійний моніторинг інноваційних факторів 
з використанням інструментарію, що складається з 82 показників 
для країн, що охоплюють 92,8 % населення світу та близько 97,9 % 
світового ВВП (у поточних доларах США).

Згідно з методикою, яка використовується Міжнародною школою 
інноваційного бізнесу INSEAD спільно з Всесвітньою організацією 
інтелектуальної власності (WorldIntellectualPropertyOrganization 
«WIPO» – спеціалізованою установою Організації Об’єднаних Націй)
для розрахунку даного індексу, визначаються значення вхідного та 
вихідного підіндексів, на основі яких вже потім розраховуються за-
гальний глобальний інноваційний індекс (середнє значення вхідного 
та вихідного підіндексів) та коефіцієнт ефективності інновацій (від-
ношення між вихідним та вхідним підіндексами). 

При цьому, вхідний підіндекс складається з п’яти складових, 
які фіксують елементи національної економіки, що забезпечують 
інноваційну діяльність: (1) інститути, (2) людський капітал та до-
слідження, (3) інфраструктура, (4) розвиток ринку та (5) розвиток 
бізнесу.

Вихідний підіндекс надає інформацію про результати інноваційної 
діяльності в рамках економіки і включає дві складові: (6) отримані 
знання і технології та (7) творчі здобутки.

Дослідження показників, що використовуються для обчислення 
вихідного підіндексу, дозволяє дійти висновку, що ці показники 
безпосередньо відбивають результати інноваційної діяльності по кра-
їні в цілому, отримані завдяки наявності внутрішніх можливостей 
всіх її регіонів до здійснення інноваційної діяльності, а також здат-
ності трансформувати ці можливості в результати, тобто є інтегро-
ваним відображенням внутрішніх факторів формування інновацій-
ного простору країни. Отже, ці показники не можуть бути віднесені 
до зовнішніх факторів формування інноваційного простору.
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Щодо показників, що беруться в розрахунок при обчисленні вхід-
ного під-індексу, то всі вони (окрім показників, що відображають 
стан досліджень та розробок – 3 група показників в рамках 2 скла-
дової) безпосередньо не генерують інноваційні результати, але ство-
рюють можливості для їхнього отримання. Тож саме ці показники 
пропонується відносити до зовнішніх факторів формування іннова-
ційного простору.

Таким чином, пропонується виділити такі групи зовнішніх фак-
торів загальнодержавного рівня:

– розвиток інститутів (включає оцінку політичного, регуляторно-
го та підприємницького середовища);

– розвиток людського капіталу (включає оцінку освіти та вищої 
освіти);

– розвиток інфраструктури (включає оцінку розвитку інформа-
ційно-комунікаційних технологій, загальної інфраструктури та еко-
логічної стійкості);

– розвиток ринку (включає оцінку умов кредитування, інвесту-
вання, оцінку торгівлі, конкуренції та масштабу ринку);

– розвиток бізнесу (включає оцінку працівників у галузі знань, 
розвиток інноваційних зв’язків, розповсюдження знань у бізнесі).

Зміна бальної оцінки цих факторів по Україні та її місця в гло-
бальному інноваційному рейтингу наведені в таблиці 1, де ↑ – по-
кращення (збільшення рейтингової оцінки або покращення місця 
України в рейтингу) та ↓ – погіршення (зменшення рейтингової 
оцінки або погіршення місця України в рейтингу).

При цьому, якщо зростає як значення бальної оцінки за даним 
фактором, так і місця України в рейтингу, то цей фактор можна 
віднести до тих, що сприяють формуванню інноваційного простору 
регіонів. Якщо відбувається зниження значення бальної оцінки, що 
супроводжується зниженням місця України за цим фактором в за-
гальному рейтингу, то такий фактор може відноситися до тих, які 
стримують формування інноваційного простору регіонів. В іншому 
разі фактори є такими, що чинять суперечливий вплив і потребують 
подальшого дослідження та діагностики.

Таблиця 1
Зміна áальної оцінки зовнішніх факторів формування інноваційного 

простору регіонів України загальнодержавного рівня

Група факторів  
(фактор)

Оцінка 
фактора

Місце України 
в рейтингу

Зміна 
оцінки 

фактора 

Зміна місця 
України  

в рейтингу2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

1. Розвиток 
інститутів

1.1. Політичне 
середовище

21,7 23 123 122 ↑ на 2,7 ↑ на 1 позицію

1.2. Регуляторне 
середовище

59,2 55,9 84 82 ↓ на 3,3 ↑ на 2 позиції
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1 2 3 4 5 6 7

1.3. Підприєм-
ницьке середовище

65,2 64,9 79 78 ↓ на 0,3 ↑ на 1 позицію

2. Розвиток 
людського  
капіталу

2.1. Освіта 60,9 58,3 20 30 ↓ на 2,6 ↓ на 10 позицій

2.2. Вища освіта 25,5 47,1 108 24 ↑ на 21,6 ↑ на 84 позиції

3. Розвиток 
інфраструктури

3.1. Розвиток ІКТ 38,6 55,9 87 68 ↑ на 17,3 ↑ на 19 позицій

3.2. Загальна 
інфраструктура

24,3 25,5 110 108 ↑ на 1,2 ↑ на 2 позиції

3.3. Екологічна 
стійкість

34,1 36,5 100 95 ↑ на 2,4 ↑ на 5 позицій

4. Розвиток  
ринку 

4.1. Умови 
кредитування

34,7 32,4 58 71 ↓ на 2,1 ↓ на 13 позицій

4.2. Умови 
інвестування

24,5 30,6 113 107 ↑ на 6,1 ↑ на 6 позицій

4.3. Торгівля, 
конкуренція  
та масштаби  
ринку

67,1 66,5 46 48 ↓ на 0,5 ↓ на 2 позиції

5. Розвиток  
бізнесу

5.1. Працівники  
в галузі знань

42,4 47,4 48 41 ↑ на 5 ↑ на 7 позицій

5.2. Розвиток 
інноваційних 
зв’язків 

23,7 25,5 88 72 ↑ на 1,7 ↑ на 16 позицій

5.3. Розповсюд-
ження знань у 
бізнесі

25,6 33,0 82 63 ↑ на 7,4 ↑ на 19 позицій

Примітка: складено на основі джерел [2; 3]

Як видно з таблиці, факторами, які сприяють формуванню інно-
ваційного простору регіонів України, можна вважати покращення 
порівняно з 2016 роком політичного середовища, покращення рівня 
вищої освіти, активізацію розвитку ІКТ, покращення загальної інф-
раструктури та екологічної стійкості, поліпшення умов інвестування, 
зростання кількості працівників у галузі знань, поліпшення у сфері 
розвитку інноваційних зв’язків та розповсюдження знань у бізнесі. 
Факторами, що стримували формування зовнішнього середовища, є 
негативні зміни у сфері освіти, погіршення умов кредитування, по-

Закінчення таблиці 1
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гіршення умов торгівлі, конкуренції та масштабів ринку. До факто-
рів, що чинять неоднозначний (суперечливий) вплив на формування 
інноваційного простору, можна віднести зміни в регуляторному та 
підприємницькому середовищі.

Щодо зовнішніх факторів формування інноваційного простору 
регіонів України регіонального рівня, то їх пропонувалося оцінюва-
ти за показниками, що використовуються Міністерством регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-комунального будівництва 
для проведення моніторингу соціально-економічного розвитку регі-
онів України згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 
21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики прове-
дення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної 
регіональної політики» [4] для підготовки щорічних моніторингових 
звітів про рівень соціально-економічного розвитку регіонів України 
[5; 6].

Таким чином, до зовнішніх факторів формування інноваційного 
простору регіонів України регіонального рівня відносяться наступні 
групи:

– економічна ефективність;
– інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця;
– фінансова самодостатність;
– ефективність ринку праці;
– розвиток інфраструктури;
– відновлювальна енергетика та енергоефективність.
Більш детально розглянемо першу групу факторів, адже вона є 

найзагальнішою та безпосередньо впливає на подальшу дію всіх ін-
ших факторів. 

Оцінка зовнішніх факторів за групою «економічна ефективність» 
включає оцінку за показниками: 

1.1 – Індекс промислової продукції, відсотків до відповідного 
періоду попереднього року; 

1.2 – Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 
одну особу населення, гривень; 

1.3 – Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків 
до відповідного періоду попереднього року; 

1.4. – Обсяг виробництва продукції сільського господарства у 
розрахунку на одну особу сільського населення (у постійних цінах), 
гривень; 

1.5. – Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного 
періоду попереднього року; 

1.6. – Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну 
особу населення, гривень; 

1.7. – Індекс споживчих цін, відсотків до грудня попереднього 
року.

На основі даних [5, C. 3] та [6, C. 3] було визначено зміну за по-
казниками оцінки за групою «економічна ефективність» за значенням 
показників (таблиця 2) та за місцем у рейтингу (таблиця 3). При 
цьому було враховано, що всі показники за цією групою є стимуля-
торами формування інноваційного простору.
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Як видно з даних таблиці, індекс обсягів промислової продукції 
зростав по більшості регіонів, крім Донецької, Закарпатської, Кірово-
градської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, 
Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва. За 
величиною обсягів реалізованої промислової продукції на одну особу 
спостерігалось зростання за всіма регіонами, окрім Луганської області. 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у більшості 
регіонів зменшився. Виключенням були лише Волинська, Закарпат-
ська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, 
Чернівецька та Чернігівська області. У цих регіонах (окрім Закар-
патської), а також у Сумській, Рівненській, Житомирській, Доне-
цькій та Дніпропетровській областях спостерігалось зростання об-
сягів сільськогосподарського виробництва на одну особу. В інших 
регіонах цей показник знижувався.

Незважаючи на те, що в 11 регіонах України відбувалось зни-
ження індексів будівельної продукції, обсяги виконаних будівельних 
робіт на одну особу скоротився лише у Луганській області. 

Щодо індексу споживчих цін, то він збільшувався по всіх регіо-
нах України, окрім Полтавської, Сумської областей та по місту 
 Києву, що свідчить про покращення за даним показником у біль-
шості регіонів. 

Зміну місця регіонів у рейтингу за показниками економічної 
ефективності наведено в таблиці. При цьому, якщо регіон поділяє в 
рейтингу два чи більше місць з іншими регіонами, при розрахунку 
його переміщення за позиціями рейтингу враховується середнє з 
місць, що обіймає цей регіон.

Таблиця 3
Зміна місця регіонів України за показниками оцінки  

економічної ефективності 

Регіон 
Зміна місця регіону за показником

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

1 2 3 4 5 6 7 8

Вінницька -6,0 (↑) 0,0 (=) 16,0 (↓) 0,0 (=) 16,0 (↓) 0,0 (=) 3,0 (↓)

Волинська -5,0 (↑) -1,0 (↑) -9,5 (↑) 0,0 (=) 7,0 (↓) 4,0 (↓) 12,0 (↓)

Дніпропетров-
ська -0,5 (↑) 0,0 (=) -10,0 (↑) -1,0 (↑) -16,0 (↑) -1,0 (↑) -15,5 (↑)

Донецька 18,0 (↓) 0,0 (=) 0,0 (=) 0,0 (=) 3,0 (↓) 2,0 (↓) 18,5 (↓)

Житомирська -8,0 (↑) -2,0 (↑) 1,0 (↓) 0,0 (=) 2,0 (↓) -2,0 (↑) -12,0 (↑)

Закарпатська 9,0 (↓) -1,0 (↑) -11,0 (↑) 0,0 (=) -7,0 (↑) -1,0 (↑) 8,5 (↓)

Запорізька -13,5 (↑) 0,0 (=) -6,0 (↑) 0,0 (=) -14,0 (↑) -3,0 (↑) 4,0 (↓)

Івано-Франків-
ська -22,0 (↑) -3,0 (↑) -11,0 (↑) 0,0 (=) -12,0 (↑) -3,0 (↑) 8,0 (↓)

Київська -5,0 (↑) 0,0 (=) 14,0 (↓) 1,0 (↓) 9,0 (↓) 0,0 (=) 2,0 (↓)

Кіровоградська 11,0 (↓) 1,0 (↓) 17,0 (↓) 2,0 (↓) -14,0 (↑) -6,0 (↑) -0,5 (↑)

Луганська 24,0 (↓) 3,0 (↓) 15,0 (↓) 0,0 (=) 15,0 (↓) 0,0 (=) 21,0 (↓)

Львівська -8,5 (↑) 1,0 (↓) -15,0 (↑) 0,0 (=) 10,0 (↓) 1,0 (↓) -6,0 (↑)

Миколаївська 14,0 (↓) 0,0 (=) 13,0 (↓) 2,0 (↓) 4,0 (↓) 0,0 (=) -2,5 (↑)
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1 2 3 4 5 6 7 8

Одеська -4,0 (↑) 0,0 (=) 11,0 (↓) 1,0 (↓) 0,0 (=) -1,0 (↑) 0,0 (=)

Полтавська 3,0 (↓) 0,0 (=) 9,0 (↓) 5,0 (↓) -10,0 (↑) 1,0 (↓) -18,5 (↑)

Рівненська -16,0 (↑) 1,0 (↓) -3,0 (↑) 0,0 (=) -9,0 (↑) 2,0 (↓) 10,5 (↓)

Сумська -10,0 (↑) 0,0 (=) -3,0 (↑) -2,0 (↑) 12,0 (↓) 3,0 (↓) -14,5 (↑)

Тернопільська 2,0 (↓) -1,0 (↑) -10,5 (↑) -1,0 (↑) 16,0 (↓) 3,0 (↓) 0,5 (↓)

Харківська -0,5 (↑) -2,0 (↑) 12,0 (↓) 2,0 (↓) 7,0 (↓) 0,0 (=) -9,5 (↑)

Херсонська -2,0 (↑) 2,0 (↓) -5,0 (↑) -3,0 (↑) -8,0 (↑) -1,0 (↑) -0,5 (↑)

Хмельницька 2,0 (↓) 3,0 (↓) -7,0 (↑) -3,0 (↑) -6,0 (↑) -2,0 (↑) 8,5 (↓)

Черкаська 13,0 (↓) 0,0 (=) 5,5 (↓) 2,0 (↓) 7,0 (↓) 2,0 (↓) 3,5 (↓)

Чернівецька -14,5 (↑) -1,0 (↑) -16,0 (↑) 0,0 (=) -3,0 (↑) 3,0 (↓) -3,0 (↑)

Чернігівська 11,5 (↓) -2,0 (↑) -6,5 (↑) -5,0 (↑) -10,0 (↑) -1,0 (↑) -3,0 (↑)

м. Київ 8,0 (↓) 2,0 (↓) - - 1,0 (↓) 0,0 (=) -14,0 (↑)

Примітка: розраховано автором на основі [5, C. 3] та [6, C. 3]

Як видно з даних таблиці, за індексом промислової продукції свої 
позиції в рейтингу покращили 14 регіонів (найбільше – Рівненська 
область), а погіршили 10 регіонів України (найбільше – Донецька 
область); за обсягами реалізованої промислової продукції на одну 
особу 10 регіонів не змінили своїх позицій, 8 регіонів їх покращили, 
а решта – поступилися своїми позиціями. За індексом сільськогос-
подарського виробництва не змінила своєї позиції лише Донецька 
область, 13 регіонів покращили свої місця в рейтингу, а в решті 
спостерігалось погіршення позицій, які вони займали. 

Розподіл показників на такі, зміна яких вчинила стимулюючий 
вплив на формування інноваційного простору («+»), зміна яких чи-
нила стримуючий вплив на його формування («–»), зміна яких не 
вплинула на його формування («=»), та зміна яких чинила супе-
речливий вплив («?»), наведено в таблиці 4.

Таблиця 4
Характер впливу змін за показниками оцінки економічної  
ефективності на формування інноваційного простору

Регіон 
Характер впливу зміни за показником

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

1 2 3 4 5 6 7 8

Вінницька + ? - ? - ? -

Волинська + + + ? - ? -

Дніпропетров-
ська + ? ? + + + ?

Донецька - ? ? ? ? ? -

Житомирська + + - ? ? + ?

Закарпатська - + + ? + + -

Запорізька + ? ? ? + + -

Івано-Франків-
ська + + + ? + + -

Закінчення тблиці 3
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1 2 3 4 5 6 7 8

Київська + ? - - - ? -

Кіровоградська - ? - - + + ?

Луганська - - - ? - ? -

Львівська + ? + ? - ? ?

Миколаївська - ? - - - ? ?

Одеська + ? - - ? + ?

Полтавська - ? - - + ? +

Рівненська + ? ? ? + ? -

Сумська + ? ? + - ? +

Тернопільська - ? + + - ? -

Харківська + + - - - ? +

Херсонська + ? ? ? + + ?

Хмельницька - ? + + + + -

Черкаська - + - - - ? -

Чернівецька + + + ? + ? ?

Чернігівська - ? + + + + ?

м. Київ - + - ? +

Примітка: складено автором

До регіонів, які мали найбільшу кількість позитивних змін за 
наведеними показниками економічної ефективності формування ін-
новаційного простору, можна віднести: Івано-Франківську обл. (п’ять 
позитивних змін за показниками); Дніпропетровську, Закарпатську, 
Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області (по чотири по-
зитивні зміни за показниками). Натомість сповільнили темпи інно-
ваційного розвитку Луганська та Черкаська області (по п’ять нега-
тивних змін за наведеними показниками), а також Київська обл. 
(чотири показники). Треба зауважити, що багато регіонів мають 
невизначений, суперечливий вплив факторів. Це Донецька, Луган-
ська, Рівненська, Херсонська, Львівська та ін. області.

Проведене дослідження дало змогу визначити, що за зміною 
бальної оцінки зовнішніх факторів, які сприяють формуванню ін-
новаційного простору регіонів України, можна вважати покращен-
ня порівняно з 2016 роком політичного середовища, покращення 
рівня вищої освіти, активізації розвитку ІКТ, покращення загаль-
ної інфраструктури та екологічної стійкості, поліпшення умов 
інвестування, зростання кількості працівників у галузі знань, по-
ліпшення у сфері розвитку інноваційних зв’язків та розповсюджен-
ня знань в бізнесі. Стосовно зміни рівня сформованості інновацій-
ного простору та змін за показниками, що відображають зовнішні 
фактори за групою «Економічна ефективність» формування інно-
ваційного простору загальнодержавного та регіонального рівня та 
характер впливу цих змін на формування інноваційного простору 
регіонів.

Закінчення тблиці 4
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Висновки. Дотримання запропонованих автором наукових підхо-
дів до розробки системи та оцінки зовнішніх факторів впливу на 
формування інноваційного простору регіонів, а також аналіз харак-
теру цих змін є підґрунтям для подальшого діагностування ситуації, 
виявлення сильних та слабких сторін регіонів, їх можливостей та 
загроз у сфері формування інноваційного простору.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Предмет дослідження – сукупність організаційно-економічних відносин, що 
виникають у процесі формування соціальної політики та забезпечення фінансо-
вої безпеки людини в системі національної економічної безпеки. Мета статті 
полягає в аналізі основних проблем, протиріч, що виникають у процесі реалі-
зації комплексу заходів щодо формування ефективної соціальної політики в 
системі зміцнення фінансової безпеки України. Методологія дослідження по-
лягає у використанні сукупності методів: діалектичного, аналітичного, порів-
няльного. Зазначений методологічний підхід дозволив проаналізувати теоретико-
методологічні та практичні аспекти формування соціальної політики, які відо-
бражені у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, та визначити їх зв’язок 
і вплив на систему фінансової безпеки людини в Україні. Наукова новизна 
отриманих результатів полягає в комплексному висвітленні узагальнених під-
ходів до визначення пріоритетів соціальної політики в системі зміцнення фі-
нансової безпеки людини в Україні. Зроблені наукові висновки щодо характе-
ру, особливостей стану реалізації соціальної політики та обґрунтування необ-
хідності і доцільності подальшого вивчення її впливу на зміцнення фінансової 
безпеки людини в Україні. Висновки. У статті висвітлені питання необхіднос-
ті наукового осмислення і практичного розв’язання проблем, пов’язаних з удо-
сконаленням соціальної політики, визначення їх пріоритетів у системі зміц-
нення фінансової безпеки людини в Україні. Враховуючи, що важливим науко-
вим і практичним завданням нині залишається визначення переліку 
національних економічних інтересів, забезпечення реалізації яких прямо за-
лежить від стану безпеки різних складових фінансової системи України, удо-
сконаленню соціальної політики, центром якої є людина та її потреби, слід 
приділяти особливу увагу. 

Ключові слова: фінансова безпека людини, соціальна політика, механізми, 
функціональні завдання, стратегії, інструменти, система національної еконо-
мічної безпеки.
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Социальная политика и проáлемы оáеспечения  
финансовой áезопасности человека в системе  
национальной экономической áезопасности

Предмет исследования – совокупность организационно-экономических отно-
шений, которые возникают в процессе формирования социальной политики и 
обеспечения финансовой безопасности человека в системе национальной 
экономической безопасности. Цель статьи заключается в анализе основных про-
блем, противоречий, которые возникают в процессе реализации комплекса ме-
роприятий относительно формирования эффективной социальной политики в 
системе укрепления финансовой безопасности Украины. Методология исследо-
вания заключается в использовании совокупности методов: диалектического, 
аналитического, сравнительного. Отмеченный методологический подход позволил 
проанализировать теоретико-методологичные и практические аспекты формиро-
вания социальной политики, которые отображены в работах отечественных и 
зарубежных ученых, и определить их связь и влияние на систему финансовой 
безопасности человека в Украине. Научная новизна полученных результатов 
заключается в комплексном освещении обобщенных подходов к определению 
приоритетов социальной политики в системе укрепления финансовой безопас-
ности человека в Украине. Сделанные научные выводы относительно характера, 
особенностей состояния реализации социальной политики и обоснования необ-
ходимости и целесообразности дальнейшего изучения ее влияния на укрепление 
финансовой безопасности человека в Украине. Выводы. В статье освещены 
вопросы необходимости научного осмысления и практического решения проблем, 
связанных с усовершенствованием социальной политики, определения их при-
оритетов в системе укрепления финансовой безопасности человека в Украине. 
Учитывая, что важным научным и практическим заданием в настоящее время 
остается определение перечня национальных экономических интересов, обеспе-
чение реализации которых прямо зависит от состояния безопасности разных 
составляющих финансовой системы Украины, усовершенствованию социальной 
политики, центром которой является человек и его потребности, следует уделять 
особенное внимание.

Ключевые слова: финансовая безопасность человека, социальная политика, 
механизмы, функциональные задания, стратегии, инструменты, система на-
циональной экономической безопасности.
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social politics and problems of providing of financial safety of 
man are in the system of national economic security

the article of research is totality of organizationally-economic relations that 
arise up in the process of forming of social politics and providing of financial 
safety of man in the system of national economic security. 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 forming of effective social politics 
in the system of strengthening of financial safety of Ukraine. research methodology 
consists in the use of totality of methods : dialectical, analytical, comparative. The 
marked methodological approach allowed to analyse theoretical and methodological, 
and practical aspects forming of social politics, that is represented in works of 
home and foreign scientists and to define their connection and influence on the 
system of financial safety of man in Ukraine. the scientific novelty of the got 
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results consists in complex illumination of the generalized going near determination 
of priorities of social politics in the system of strengthening of financial safety of 
man in Ukraine. Done scientific conclusions in relation to character, features of 
the state of realization of social politics and ground of necessity and expediency 
of further study of her influence on strengthening of financial safety of man in 
Ukraine. conclusions. In the article there are the lighted up questions of necessity 
of scientific comprehension and practical decision of the problems related to the 
improvement of social politics, determinations of their priorities in the system of 
strengthening of financial safety of man in Ukraine. Taking into account that 
presently there is determination of list of national economic interests important 
scientific and practical tasks, providing of realization of that straight depends on 
the state of safety of different constituents of the financial system of Ukraine, to 
the improvement of social politics the center of that are a man and his necessities, 
it is necessary to spare the special attention. 

Key words: financial safety of man, social politics, mechanisms, functional 
tasks, strategies, instruments, system of national економчної safety..

Актуальність теми дослідження. Однією з найважливіших про-
блем сучасності є необхідність дослідження питань соціальної без-
пеки як складової національної економічної безпеки та забезпечення 
національних інтересів. Розв’язання вказаної проблеми неможливе 
без формування соціальної політики як найважливішого напряму 
державного регулювання економіки, органічної частини внутрішньої 
політики держави, спрямованої на забезпечення та узгодження інте-
ресів і потреб окремих груп населення з довготривалими інтересами 
суспільства, добробуту й усебічного розвитку його громадян та 
суспільства в цілому, забезпечення та оптимізації зайнятості гро-
мадян. Вибір адаптивної форми моделі соціальної політики має 
виконувати забезпечення свободи соціального вибору різних верств 
населення та позитивного впливу соціальних процесів на економіч-
ний розвиток країни, а таким чином, підтримувати достатній рівень 
забезпечення фінансової безпеки людини в системі національної 
економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і пуáлікацій. Головною пріоритетною 
ціллю соціальної безпеки є захист життя, здоров’я, добробуту, прав 
і свобод людини. Це складає сутність соціальної системи регулюван-
ня відносин між людьми, їхнього життєзабезпечення і соціалізації. 
Питання побудови ефективної соціальної політики розглядаються в 
роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних учених: В. Антонюк, 
С. Бандури, Д. Богині, В. Брича, Н. Борецької, В. Гейця, О. Гріш-
нової, С. Калініної, А. Колота, Е. Лібанової, Л. Лісогор, 
Н. Лук’янченко, О. Мартякової, А. Маршалла, О. Новікової, М. Пор-
тера, П. Самуельсона, Дж. Стиглица, М. Чумаченка, Л. Шаульської 
та інших. 

Разом з тим, глибоке дослідження теоретичних питань соціальної 
й економічної діяльності не завжди дозволяє розробити дієві реко-
мендації щодо ефективної реалізації соціальної політики в умовах 
безперервного розвитку економічної системи [1, с. 3] та необхіднос-
ті забезпечення національної економічної безпеки.

Викладення основного матеріалу. Фінансова безпека є однією з 
найважливіших складових економічної безпеки, без якої неможливо 
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вирішити жодне із завдань, що стоять перед Україною. Проте на 
сьогодні в економічній літературі відсутні комплексне відображення 
проблеми формування системи фінансової безпеки, усталений поня-
тійний апарат, узагальнюючі оцінки ступеня ризику, реальних збит-
ків, завданих безпеці країни, всебічний перелік індикаторів фінан-
сової безпеки та її рівнів. Водночас майже відсутній аналіз 
взаємозв’язку й взаємообумовленості фінансової безпеки та системи 
національних інтересів [2, с. 3].

Забезпечення економічної безпеки національної економіки є необ-
хідною умовою реалізації приватних і державних економічних інте-
ресів, запорукою еволюції економічної системи та вдалого позиціо-
нування держави на глобальній економічній арені. Україна нині 
перебуває у стані, коли вплив економічних і фінансових загроз на 
стан економічних процесів набув свого апогею через політичну кри-
зу, воєнні дії на Сході країни та соціальну неврівноваженість у 
суспільстві. З огляду на це, набувають актуальності спроби науков-
ців запропонувати заходи посилення рівня фінансової захищеності і 
населення, і бізнес-структур, і держави загалом від дестабілізуючих 
факторів економічної природи походження [3, с. 45].

Об’єктами соціальної безпеки є люди, їхні спільноти і відносини, 
соціальні потреби і соціальні інфраструктури (освіта, виховання, 
культура, торгівля, охорона здоров’я, спосіб життя). Таким чином, 
соціальна безпека як важлива складова економічної безпеки держа-
ви – це такий стан розвитку держави, при якому держава здатна 
забезпечити гідний та якісний рівень життя населення незалежно 
від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз.

Соціальна безпека, так само як і економічна безпека, нерозривно 
пов’язана із категоріями національних потреб і національних інте-
ресів. Фінансова безпека людини – це важлива складова частина 
соціальної і економічної безпеки держави, центром якої є людина 
та її потреби, якість задоволення яких впливає на соціально-еконо-
мічний розвиток держави та її соціальну безпеку.

Наявність загроз фінансовій безпеці стримує розвиток економіки 
як окремих регіонів, так і країни в цілому, що, як наслідок, при-
зводить до зростання соціальної напруженості. Забезпечення фінан-
сової безпеки безпосередньо впливає на політичне життя суспільства, 
реалізацію економічної політики, виконання соціальних програм, 
зміцнення обороноздатності та безпеки держави, вирішення еколо-
гічних проблем [4, с. 45]. Комплексна реалізація структурних пере-
творень в економіці України є неможливою без активізації регулюючих 
заходів, спрямованих на задоволення потреб та інтересів кожної лю-
дини. Дані заходи мають сприяти процесу забезпечення стабільної 
життєдіяльності суспільства, досягнення соціальної злагоди та соці-
альної цілісності, належного рівня добробуту населення.

Стратегія економічного зростання держави має створювати необхід-
ні передумови для вирішення найбільш складних і актуальних соці-
альних проблем, особливо з урахуванням постійної нестабільності 
ринкової системи. Важливого значення набувають питання формуван-
ня ефективного механізму регулювання соціальної політики як скла-
дової загальнодержавної політики. 
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В умовах глобалізаційних перетворень особливої актуальності 
набувають проблеми соціального розвитку та вирішення питань за-
безпечення соціальної безпеки, як складової національної економіч-
ної безпеки. Завданням соціальної безпеки є захист інтересів грома-
дян як найвищої цінності будь-якої країни. Головною пріоритетною 
метою соціальної безпеки є захист життя, здоров’я, добробуту, прав 
і свобод людини, що формує призначення соціальної системи регу-
лювання відносин між людьми, їхнього життєзабезпечення і соціа-
лізації.

Конституцією України (ст. 1, 3) як соціальної держави визначено 
найвищими соціальними цінностями людину, її життя, честь і гід-
ність, недоторканість і безпеку та встановлено зміст і спрямованість 
діяльності держави на забезпечення гарантій прав і свобод людини.
Враховуючи зазначене, можна надати наступне визначення соціаль-
ної безпеки як важливої складової економічної безпеки держави: це 
такий стан розвитку держави, при якому держава здатна забезпечи-
ти гідний та якісний рівень життя населення незалежно від впливу 
внутрішніх та зовнішніх загроз [5]. 

Соціальна безпека, як складова економічної безпеки, пов’язана 
із категоріями національних потреб і національних інтересів. В умо-
вах незалежної держави створення національної системи соціальних 
гарантій має першочергове значення для забезпечення фінансової 
безпеки кожного громадянина, його сім’ї, добробуту суспільства. Слід 
зазначити, що саме мікроекономічні характеристики населення – стан 
розвитку сім’ї та окремої людини – створюють основу для макроеко-
номічних досліджень у сфері соціальної безпеки. В той же час, слід 
зазначити, що уніфікувати критерії оцінки стану розвитку сім’ї та 
окремої людини складно і майже неможливо. Однак, однозначним є 
те, що важливим критерієм та умовою забезпечення економічної і 
фінансової безпеки людини й суспільства в цілому, його соціальної 
стабільності є соціальні гарантії. В свою чергу, високий рівень со-
ціальних гарантій кожної держави є основою суспільного добробуту 
та головною метою її фінансової політики.

Гарантувати фінансову безпеку кожної людини і громадянина, 
сім’ї і суспільства в цілому – це значить підтримувати соціальну 
стабільність, соціальний баланс у суспільстві, досягнути якого мож-
на здійсненням моніторингу основних індикаторів, регулювання 
факторів, своєчасного виявлення, попередження та нейтралізації 
загроз соціальній безпеці.

Основним критерієм оцінки ефективності соціальної політики і 
рівня життя населення та індикатором стану фінансової безпеки 
людини є розмір оплати праці (трудового доходу) працюючих. Одним 
із важливих індикаторів рівня життя працюючого населення є по-
казник реальної заробітної плати. У 2014 та 2015 роках в Україні, 
за офіційними даними Укрстату, спостерігалось зниження реальної 
заробітної плати порівняно з попередніми роками (див. таблицю 1). 
До того ж, тривалі затримки з виплатою заробітної плати та інших 
соціальних виплат, що мали місце у вітчизняній практиці, ставили 
людей на межу виживання. Орієнтація протягом 2005-2019 років 
політики оплати праці на низькооплачувані верстви населення реа-
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лізувалася передусім шляхом підвищення законодавчо встановлено-
го мінімального розміру заробітної плати.

Слід зазначити, що діапазон співвідношення між прожитковим 
мінімумом та мінімальною заробітною платою за період з 2004 по 
2009 рік (0,612-0,904) та з 2010 по 2016 роки (1,05 – 1,07) не від-
повідав не тільки стандартам Європейського Союзу (за стандартами 
ЄС мінімальна заробітна плата має перевищувати прожитковий мі-
німум не менше, ніж у 1,5 рази – до 01.12.2016 року це співвідно-
шення не відповідало вимогам), а й чинному законодавству України, 
де зазначено, що мінімальна заробітна плата повинна бути більшою 
за прожитковий рівень.

Таблиця 1.
Темпи зростання номінальної та реальної зароáітної плати  

в Україні протягом 1995-2013 років (%)

Номінальна зароáітна плата Реальна зароáітна плата

до попереднього 
року

грудень до грудня 
попереднього 

року

до попереднього 
року

грудень до грудня  
попереднього 

року

1995 514,2 356,7 110,6 128,1

1996 171,4 121,7 96,6 86,2

1997 113,7 109,4 96,6 97,6

1998 107,2 106,2 96,2 87,1

1999 115,7 124,3 91,1 103,4

2000 129,6 135,4 99,1 103,6

2001 135,2 127,7 119,3 120,4

2002 121,0 117,0 118,2 115,6

2003 122,8 124,4 115,2 113,8

2004 127,5 127,7 123,8 120,8

2005 136,7 144,9 120,3 131,5

2006 129,2 125,2 118,3 111,7

2007 129,7 131,1 112,5 110,3

2008 133,7 119,5 106,3 97,0

2009 105,5 111,6 90,8 99,1

2010 120,0 120,1 110,2 110,5

2011 117,6 116,2 108,7 111,0

2012 114,9 110,6 114,4 111,1

2013 107,9 107,2 108,2 106,7

Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до під-
вищення рівнів мінімальної заробітної плати та прожиткового міні-
муму (таблиця 2), що є позитивним чинником соціального розвитку.
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Таблиця 2. 
Темпи зростання /зниження номінальної  

та реальної зароáітної плати в Україні протягом 2010-2018 років (%)

 

Номінальна зароáітна плата Реальна зароáітна плата

до попереднього 
року

грудень до грудня 
попереднього 

року

до попереднього 
року

грудень до грудня 
попереднього 

року

2010 117,6 117,9 110,2 110,5
2011 117,7 116,2 108,7 111,0
2012 114,8 110,5 114,4 111,1
2013 107,9 107,2 108,2 106,7
2014 106,0 110,4 93,5 86,4
2015 120,5 130,4 79,8 90,1
2016 123,6 123,8 109,0 111,6
2017 137,1 135,5 119,1 118,9
2018 124,8 120,5 112,5 109,7

Дані за 2010-2014 роки наведено без урахування тимчасово оку-
пованої території АР Крим та м. Севастополя, із 2015 року – також 
без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луган-
ській областях.

Мінімальну заробітну плату встановлюють таким чином, щоб вона 
не була меншою, ніж прожитковий мінімум, адже будь-яка людина, 
зайнята працею, має забезпечувати відновлення власних життєвих сил. 
З 01.01.2020 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 
4723 грн, а прожитковий мінімум – 2102 грн. Мінімальна зарплата в 
країнах Євросоюзу коливається в межах 500-1400 євро. В усіх європей-
ських країнах протягом останнього десятиліття суттєво зросла мінімаль-
на заробітна плата. Станом на 01.12.2019 року співвідношення між 
мінімальною заробітною платою та прожитковим мінімумом досягло 
рівня 1,98 та заплановано на 01.01.2020 року на рівні 2,25.

Таблиця 3.
Динаміка рівнів мінімальної зароáітної плати  

та прожиткового мінімуму для працездатної осоáи у 2005-2019 рр., грн.

З якого числа 
встановлено

Розмір міні-
мальної зарп-

лати 

Розмір про-
житкового мі-

німуму

Співвідношен-
ня, %

Відхилення, 
грн.

1 2 3 4 5

з 01.01.2020 4723 2102 224,7 2621
з 01.12.2019 4173 2102 198,53 2071
з 01.07.2019 4173 2007 207,9 2166
з 01.01.2019 4173 1921 193,8 1802
з01.12.2018 3723 1921 193,8 1802
з 01.07.2018 3723 1841 202,2 1882
з 01.01.2018 3723 1762 211,3 1961
з 01.12.2017 3200 1762 181,6 1438
з 01.05.2017 3200 1684 190,0 1516
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1 2 3 4 5

з 01.01.2017 3200 1600 200,0 1600
з 01.12.2016 1600 1496 107,0 131
з 01.05.2016 1450 1399 103,6 51
з 01.09.2015 1378 1330 103,6 48
з 01.12.2013 1218 1176 103,6 42
з 01.01.2013 1147 1108 103,5 39
з 01.01.2012 1073 1017 105,5 56
з 01.01.2011 941 894 105,3 45
з 01.01.2010 869 825 105,3 44
з 01.01.2009 605 626 96,6 -21
з 01.01.2008 515 592 87,0 -77
з 01.04.2007 420 492 85,4 -72
з 01.01.2006 350 465 75,3 -115
з 01.01.2005 262 423 61,9 -161

Однак, слід зазначити, що та винагорода, яку отримують праців-
ники за свою працю, вимірюється в коштах, на які з впливом інфля-
ційних процесів дедалі менше можна придбати. Крім того, за офіцій-
ними даними Укрстату, за рівнем середньодушових еквівалентних 
загальних доходів диференціація населення неоднорідна (табл. 4 та 5).

Таблиця 4.
Розподіл населення у % за рівнем середньодушових еквівалентних  

загальних доходів  у місяць 1 

Розподіл населен-
ня (%) за рівнем 
середньодушових  

еквівалентних 
загальних дохо-

дів у місяць, грн.

2010 2011 2012 2013 20142 20152 20162 20172 20182

до 1920,0 78,1 70,5 61,2 54,6 51,7 35,3 18,4 6,9 2,6
1920,1–2280,03 21,9 29,5 14,5 16,6 16,5 17,6 16,0 7,7 4,0
2280,1–2640,0 … … 9,3 10,5 11,7 15,9 16,4 11,0 6,7
2640,1–3000,0 … … 5,6 6,8 7,8 11,4 13,6 11,0 7,6
3000,1–3360,0 … … 3,1 4,3 4,6 6,7 10,0 10,7 9,4
3360,1–3720,0 … … 2,1 2,0 2,5 4,4 7,9 10,8 9,2
3720,1–4080,03 … … 4,2 5,2 5,2 8,7 17,7 9,3 8,7
4080,1–4440,0 … … … … … … … 6,3 8,9
4440,1–4800,0 … … … … … … … 6,4 7,0
4800,1–5160,0 … … … … … … … 5,1 6,9
понад 5160,0 … … … … … … … 14,8 29,0

1 Починаючи з 2011 року, при розрахунках середньодушових показників, а 
також диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального до-
бробуту використовується шкала еквівалентності. Для забезпечення зіставності 
показників динамічних рядів був проведений перерахунок даних 2010 року з 
урахуванням шкали еквівалентності.

2 Без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях.

3 У 2010 та 2011рр. – понад 1920 грн, у 2012 – 2016 рр. – понад 3720 грн.

Закінчення таблиці 3.
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Таблиця 4.
Диференціація життєвого рівня населення1

 2010 2011 2012 2013 20142 20152 20162 20172 20182

Чисельність насе-
лення із середньоду-
шовими еквівалент-
ними загальними 
доходами у місяць, 
нижчими встановле-
ного прожиткового 
мінімуму:  
млн осіб 3,6 3,2 3,8 3,5 3,2 2,5 1,5 0,9 0,5

у відсотках до за-
гальної чисельності 
населення 8,6 7,8 9,0 8,3 8,6 6,4 3,8 2,4 1,3

Чисельність насе-
лення із середньо-
душовими еквіва-
лентними загальни-
ми доходами у мі  - 
сяць, нижчими 
фак тичного про-
житкового мінімуму:  

млн осіб … … … … 6,3 20,2 19,8 13,5 10,6

у відсотках до за-
гальної чисельності 
населення … … … … 16,7 51,9 51,1 34,9 27,6

Довідково:  

середньорічний 
розмір законодавчо 
встановленого про-
житкового мініму-
му (у середньому 
на одну особу в 
місяць, грн) 843,2 914,1 1042,4 1113,7 1176,0 1227,3 1388,1 1603,7 1744,8

Середньорічний 
розмір фактичного 
прожиткового міні-
муму (у середньому 
на одну особу в 
місяць, грн) … … … … 1357,6 2257,0 2642,4 2941,5 3262,7

Квінтильний коефі-
цієнт диференціації 
загальних доходів 
населення, разів 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0

Квінтильний коефі-
цієнт фондів (по 
загальних дохо-
дах), разів 3,5 3,4 3,2 3,3 3,1 3,2 3,0 3,3 3,3

1 Починаючи з 2011 року, при розрахунках середньодушових показників, 
а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем 
матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для 
забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перера-
хунок даних за 2010 р. з урахуванням шкали еквівалентності.

2 Без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях. 
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Відтак, незважаючи на прогрес, що реєструється у рівнях соціаль-
них стандартів мінімальної заробітної плати та прожиткового міні-
муму для працездатної особи, частка населення з середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими від міні-
мальної зарплати, становила наприкінці 2016 р. 51,1 %, і лише 17,7 % 
населення отримувало доходи понад 3720,0 гривень. Наприкінці 2017 
року відповідно 47,4 % населення отримувало доходи нижчі від мі-
німальної зарплати, наприкінці 2018 року 48,2 % населення отри-
мувало доходи нижчі від мінімальної зарплати. Отже, не дивлячись 
на штучну «оптимізацію» співвідношень розмірів мінімальної зарп-
лати та прожиткового мінімуму у 2017–2019 роках, майже полови-
на населення країни отримує середньодушові  еквівалентні загальні 
доходи у місяць, менші від мінімальної заробітної плати.

Нині заробітна плата втратила свої основні функції – стимулюю-
чу, відтворювальну і регулюючу. Навіть активна праця громадянина 
на благо суспільства не забезпечує йому належного рівня життя. 
Практично повністю втрачено стимулюючу функцію заробітної пла-
ти, її вплив на розвиток виробництва, науково-технічний прогрес.
Економіка, що базується на низькій вартості робочої сили, не забез-
печує високих стандартів споживання, процесів нагромадження, 
якісного відтворення робочої сили. За таких умов стримується й 
розвиток житлово-комунальної та соціальної сфер, зокрема форму-
вання страхових фондів, ресурсів пенсійного забезпечення та освіти.

Кожний четвертий найманий працівник в Україні перебуває за 
межею бідності. Такому ганебному явищу, як бідність серед працю-
ючих, просто немає виправдання з точки зору елементарної людя-
ності. Сьогодні частка заробітної платні у собівартості українських 
товарів становить 6 %, тоді як у країнах Західної Європи сягає аж 
45 %. Водночас розмір ВВП України менший за внутрішній валовий 
продукт середньої європейської країни лише в 4 рази, тоді як за-
робітна плата менша в 5,6–19,7 раза. Це справжня дискримінація 
працюючих українців. Питома вага заробітної плати у доходах на-
селення становить менше половини від їх загальної величини. Все 
ще велике значення в бюджетах сімей відіграють натуральні над-
ходження. Натомість не виконують належної ролі ринкові складові – 
доходи від підприємницької діяльності та від операцій з нерухомістю 
і цінними паперами. Наслідком стали істотні зрушення у структурі 
доходів населення, зокрема значне підвищення питомої ваги соціаль-
них допомог. Негативними наслідками цього є підвищення тиску на 
зростання цін та зниження стимулів до праці. За останні роки кіль-
кість людей, що живуть за межею бідності, в Україні збільшилася в 
2 рази. Згідно з останніми даними, рік тому за межею бідності жили 
трохи більше 28 % українців, а зараз їх стало 58 %. 

Згідно з оцінкою експертів ООН, близько 80 % наших громадян 
живуть за межею бідності. Тобто витрачають до 5 доларів на день 
(за нинішнім курсом, це близько 120 грн). Відповідно, згідно з міні-
мальною зарплатою, на добу навіть українець, що працює, може до-
зволити собі витрачати не більше 48 гривень (1,9 дол.). Ці показни-
ки є не набагато кращими за реалії найбідніших країн Африки, де 
подібний рівень витрат людини перебуває в межах 1-1,2 дол/день. 
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За рівнем життя Україна є однією з найбідніших держав у світі. 
Основна частина доходів більшості українських домогосподарств йде 
на купівлю продуктів харчування. Про інші категорії витрат, до-
ступні громадянам у більшості розвинених країн, – поїздки за кор-
дон на відпочинок, регулярне культурне дозвілля, купівля авто, 
нерухомості – більшість українців навіть не мріють.

Так, зауважимо, що витрати на підтримання та відтворення ро-
бочої сили покриваються, в основному, за рахунок заробітної плати. 
Відповідно при низькому рівні заробітної плати і доходу на душу 
населення зменшуються витрати на накопичення, оплату послуг, на 
купівлю непродовольчих товарів і навіть на харчування. Так, за під-
рахунками експертів, середньомісячна заробітна плата в сумі 100 
доларів забезпечує попит громадян лише на продовольчі товари, 200 
доларів – дозволяє планувати придбання одягу, 300 доларів – дає 
підставу для придбання не лише за критерієм ціни, але й вищої 
якості, 500 доларів – дозволяє придбати меблі, більш складну і до-
рогу побутову техніку, транспорт і частину ресурсів використати для 
організованого відпочинку та на платні послуги.

Загрози фінансовій безпеці людини, які виходять із різних сфер 
суспільного життя або ж зароджуються, безпосередньо, у соціальній 
сфері, можуть стати каталізатором соціальних катастроф в залеж-
ності від темпів нарощування несприятливих тенденцій і процесів в 
соціальній структурі і відносинах суб’єктів, фінансовому забезпечен-
ні життєдіяльності людей.

Значну небезпеку суспільному розвитку створює такий соціальний 
феномен, як бідність, що залишається важкою економічною і соці-
альною проблемою суспільства. Найгіршим в цьому контексті є бід-
ність дітей, що загрожує суспільству зниженням якості майбутніх 
поколінь і послабленням основних характеристик людського гено-
фонду. В Україні явище бідності прямо пов’язане з економічними 
трансформаціями.

Значним залишається різке розмежування населення за рівнем 
доходів між багатими і бідними та розшарування населення за рівнем 
грошових витрат: розрив між 10 % найбільш і найменш забезпечених 
громадян становить 9-10 разів. При цьому слід враховувати, що 
статистичні оцінки не відображають реальних масштабів цих про-
цесів. Якщо зазначені процеси будуть розвиватися і надалі, рівень 
відносної бідності неминуче зросте до 45-47 %. Поляризація доходів 
відбувається на фоні стійкого падіння рівня життя переважаючої 
частини населення, що призвело до виникнення абсолютно нового 
явища – соціального розлому українського суспільства, яке, в свою 
чергу, послуговується чинником для загострення політичної і кри-
міногенної ситуації.

Крім того, суттєву загрозу фінансовій безпеці особистості стано-
вить проблема безробіття в Україні. У грудні 2019 року в Україні 
було офіційно зареєстровано 338,2 тис. безробітних, що на 49,3 тис. 
більше (на 17 %), ніж у листопаді 2019 року (288,9 тисячі). Кіль-
кість вакансій у грудні скоротилася до 59 тис. (на 27 %, у листопа-
ді кількість вакансій становила 80,9 тис.), а навантаження зареє-
строваних безробітних на одну вакансію становило 6 осіб (у листо-
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паді – 4 людини). З 338,2 тис. безробітних у грудні 177,3 тис. – 
жінки (чоловіків – 160,9 тис.). Більшість безробітних в останньому 
місяці 2019-го традиційно в місті – 176 тис. (сільське населення – 
162,2 тис. осіб).

В Україні зберігається нераціональна структура зайнятості – як 
за секторами економіки, так і за професійним статусом вона далека 
від стандартів економічно розвинутих країн. Найбільша чисельність 
працюючих сконцентрована у сільському господарстві, мисливстві, 
лісовому та рибному господарстві – біля 17-18% усіх зайнятих, що 
значно перевищує чисельність зайнятих у промисловості. Така струк-
тура зайнятості не відповідає інноваційним стратегіям розвитку, 
перешкоджає подоланню негативних тенденцій щодо доходів насе-
лення та їхнього розподілу. Не відповідає завданням інноваційного 
розвитку і професійний склад зайнятих: спостерігається перерозподіл 
зайнятості на користь некваліфікованої робочої сили при скорочені 
чисельності фахівців і кваліфікованих робітників.

Слід зазначити, що система пільг і допомоги у вітчизняній прак-
тиці, на жаль, також створює певні загрози фінансовій безпеці осо-
бистості. Так, через підвищення тарифів на послуги ЖКГ кількість 
субсидій зросла на дві третини. Як наслідок – пільги, допомоги та 
субсидії поглиблюють диференціацію в доходах, а дані про кількість 
сімей, що одержують житлові субсидії, насправді засвідчують про 
неприпустиму для цивілізованої країни частку бідних і злиденних 
у складі населення. Бідність, безробіття, економічна та соціальна 
нестабільність, нездійсненність сподівань, крах планів інтенсивно 
розкручують процес маргіналізації населення, в результаті якого 
з’являється стійкий прошарок бідняків, позбавлених засобів до іс-
нування. Погіршення умов життя обумовлює зростання смертності 
з соціальних причин. Високим є рівень смертності з причин, 
пов’язаних зі споживанням алкоголю, що можна охарактеризувати 
як алкоголізацію суспільства.

Феномен бідності спричинює зростання випадків самогубства (су-
іциду). Уже сьогодні в Україні, за підрахунками експертів, щороку 
від самогубства гине 15 тис. чоловік – і це психічно здорові люди 
працездатного віку. Явище суїциду поряд із дитячою смертністю, 
зниженням народжуваності спричиняє виникнення тенденції депо-
пуляції. Сьогодні в Україні лише 10 % новонароджених є відносно 
здоровими дітьми, тоді як решта – мають серйозні вади. Склалася 
парадоксальна ситуація: проблеми здоров’я перемістилися з групи 
пристарілих до групи дітей, а це суперечить природному процесу 
життя, коли вже старіння населення не є суттєвим фактором зрос-
тання смертності. Таке становище є наслідком дії економічних і 
соціальних факторів.

Дані соціологічних досліджень свідчать, що у підлітків зміню-
ються життєві орієнтири – падає авторитет робітничих професій, 
знань, науки. Знижується прагнення отримати не тільки вищу осві-
ту, а й освіту взагалі. Для підлітків пріоритетною життєвою ціллю 
стає досягнення багатства будь-якими засобами.

Крім того, збройний конфлікт на Сході України негативно впли-
нув на рівень добробуту населення, соціальні та економічні умови 
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розвитку Луганської та Донецької областей і соціальну структуру 
країни, що призвело до виникнення нових вразливих груп населен-
ня. Близько 5,2 млн осіб проживали в регіонах, постраждалих від 
конфлікту на Сході, з яких до 4 млн безпосередньо постраждали від 
конфлікту, близько 15 тис. – поранені, понад 1,7 млн осіб – зареє-
стровані як внутрішньо переміщені.

Зубожіння населення було і залишається одним із чинників, що 
обумовлюють дефіцит фінансового капіталу, який гальмує подолан-
ня кризи неплатежів та інвестиційну активність. Знецінення заоща-
джень на інфляційні процеси, недовіра до уряду, різке зниження 
реальної заробітної плати та доходів на душу населення мінімізува-
ли споживчий попит, що є важливим джерелом поповнення обігових 
коштів і надання кредитів підприємцям, змінили форми заощаджень 
громадян. Нормою стала практика вивозу швидко зароблених вели-
ких капіталів за кордон, тобто «втеча капіталу». Низький рівень 
соціальної безпеки свідчить не лише про неблагополуччя в суспіль-
стві, а й про стійку тенденцію до його деградації. Суспільство не 
зупиняється в своєму русі, а набуває стану глибокої депресії. Відтак, 
об’єктивні умови диктують в контексті сьогоднішньої практики на-
прями соціальної стратегії, націлені на пошук шляхів усталеного 
безпечного розвитку.

Соціальні фактори мають бути віднесені до домінуючих у струк-
турі економічного зростання. Система соціальної підтримки вразли-
вих верств населення потребує удосконалення у частині посилення 
її впливу на зменшення масштабу бідності. Основними напрямками 
стратегії соціального розвитку є реалізація політики доходів, де 
першорядного значення набуває державне стимулювання виперед-
жального (порівняно з темпами ВВП) зростання заробітної плати. 
Без наповнення реформ соціальним змістом і активної їх підтримки 
широкими верствами населення подальше поглиблення ринкових 
перетворень стає нереальним. Нагальною є розробка механізмів для 
зменшення масштабу бідності та запобігання його поширенню, а 
також удосконалення методології оцінювання та моніторингу біднос-
ті та соціального відчуження, метою яких є зниження в Україні 
масштабу бідності, соціального відчуження та запровадження нових 
механізмів її запобігання. 

Висновки. Фінансова безпека людини – це важлива складова час-
тина соціальної і економічної безпеки держави, центром якої є лю-
дина та її потреби, якість задоволення яких впливає на соціально-
економічний розвиток держави та її соціальну безпеку.

Головною пріоритетною ціллю соціальної безпеки є захист життя, 
здоров’я, добробуту, прав і свобод людини. Це складає сутність со-
ціальної системи регулювання відносин між людьми, їхнього жит-
тєзабезпечення і соціалізації. Об’єктами соціальної безпеки є люди, 
їхні спільноти і відносини, соціальні потреби і соціальні інфраструк-
тури (освіта, виховання, культура, торгівля, охорона здоров’я, спосіб 
життя). Таким чином, соціальна безпека як важлива складова еко-
номічної безпеки держави – це такий стан розвитку держави, при 
якому держава здатна забезпечити гідний та якісний рівень життя 
населення незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз.
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Соціальна безпека, так само як і економічна безпека, нерозривно 
пов’язана із категоріями національних потреб і національних інте-
ресів. Фінансова безпека людини – це важлива складова частина 
соціальної і економічної безпеки держави, центром якої є людина 
та її потреби, якість задоволення яких впливає на соціально-еконо-
мічний розвиток держави та її соціальну безпеку.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

В ІНФРАСТРУКТУРНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

Метою статті є визначення сутності, характеристика і ключові проблеми 
основних видів економіко-правових інструментів реалізації прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ). Методологічною основою дослідження виступає системний під-
хід до оброблення й узагальнення статистичних даних і показників, а також 
методи їх порівняння, аналізу та синтезу і метод прогнозування рішень щодо 
використання інвестиційного потенціалу для збільшення привабливості й об-
сягів залучення ПІІ. Наукова новизна дослідження полягає в аналізі стратегій 
«greenfield» та «brownfield», як основних форм реалізації ПІІ, розкритті змісту 
та інтерпретації даних щодо реального стану темпів залучення ПІІ, пошуку 
можливостей покращення інвестиційного клімату та ефективних механізмів за-
лучення іноземних інвесторів. Висновки. Підтверджено, що інвестиційна при-
вабливість та рейтинг країни на міжнародному ринку є найголовнішими фак-
торами залучення інвесторів. Недоступна інфраструктура, неефективна судова 
система, високий рівень корупції та недосконале законодавство є основними 
перешкодами, які потрібно подолати задля залучення коштів іноземних інвес-
торів, забезпечивши повний пакет сприяння та підтримки на кожному з етапів 
реалізації інвестиційних проектів. З метою отримання високих темпів зростан-
ня вітчизняної економіки, покращення рівня добробуту населення та виходу 
України на міжнародний рівень найбільш ефективними формами ПІІ є 
«greenfield» та «brownfield» (M&A). Аналіз статистичних даних ефективності 
проектів інноваційного розвитку підприємств, характеристика економіко-право-
вих інструментів свідчать про поступове покращення інвестиційного клімату та 
сприяння припливу ПІІ в економіку регіону завдяки реалізації стратегій 
«greenfield» і «brownfield». Наведено приклади ефективної реалізації цих стра-
тегій при створенні нових підприємств, компаній іноземного представництва, 
які розширюють свої потужності та входять на нові вітчизняні ринки. Здійсне-
но аналіз прикладів стратегії «brownfield» перезавантаження діючого та якісних 
структурних і організаційних змін на неефективних підприємствах, що стали 
поштовхом для покращення економічного середовища, інвестиційної привабли-
вості економіки регіону та країни в цілому.
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Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, іннова-
ційний розвиток, стратегії «greenfield» та «brownfield», економіко-правові 
інструменти, інфраструктурні галузі економіки.

Оршанская Марьяна Ивановна, 
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университета имени Ивана Франко

Экономико-правовые инструменты реализации  
прямых иностранных инвестиций в инфраструктурных  
отраслях экономики

Целью статьи является определение сущности, характеристика и ключевые 
проблемы основных видов экономико-правовых инструментов реализации прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ). Методологической основой исследования 
выступает системный подход к обработке и обобщению статистических данных 
и показателей, а также методы их сравнения, анализа и синтеза и метод про-
гнозирования решений по использованию инвестиционного потенциала для уве-
личения привлекательности и объемов привлечения ПИИ. Научная новизна 
исследования заключается в анализе стратегий «greenfield» и «brownfield», как 
основных форм реализации ПИИ, раскрытии содержания и интерпретации данных 
о реальном состоянии темпов привлечения ПИИ, поиске возможностей улучше-
ния инвестиционного климата и эффективных механизмов привлечения 
иностранных инвесторов. Выводы. Подтверждено, что инвестиционная привле-
кательность и рейтинг страны на международном рынке являются самыми 
главными факторами привлечения инвесторов. Недоступная инфраструктура, 
неэффективная судебная система, высокий уровень коррупции и несовершенное 
законодательство являются основными препятствиями, которые нужно преодолеть 
для привлечения средств иностранных инвесторов, обеспечив им полный пакет 
содействия и поддержки на каждом из этапов реализации инвестиционных про-
ектов. С целью получения высоких темпов роста отечественной экономики, 
улучшения благосостояния населения и выхода Украины на международный 
уровень наиболее эффективными формами ПИИ являются «greenfield» и 
«brownfield» (M&A). Анализ статистических данных эффективности проектов 
инновационного развития предприятий, характеристика экономико-правовых 
инструментов свидетельствуют о постепенном улучшении инвестиционного кли-
мата и содействие притоку ПИИ в экономику региона благодаря реализации 
стратегий «greenfield» и «brownfield». Приведены примеры эффективной реали-
зации этих стратегий при создании новых предприятий, компаний иностранного 
представительства, которые расширяют свои мощности и входят на отечественные 
новые рынки. Осуществлен анализ стратегии «brownfield» перезагрузки действу-
ющего и качественных структурных и организационных изменений на неэффек-
тивных предприятиях, которая стала примером улучшения экономической среды, 
инвестиционной привлекательности экономики региона и страны в целом.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный кли-
мат, инновационное развитие, стратегии «greenfield» и «brownfield», экономико-
правовые инструменты, инфраструктурные отрасли экономики.
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economic and legal instruments for the realization of foreign 
direct investment in infrastructure sectors of the economy

the purpose of the article is to determine the nature, characteristics and key 
problems of the main types of economic and legal instruments for the realization 
of foreign direct investment (FDI). the methodological basis of the study is a 
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systematic approach to the processing and compilation of statistics and indicators, 
as well as methods for their comparison, analysis and synthesis and a method of 
forecasting decisions on the use of investment potential to increase the attractiveness 
and volume of FDI attraction. The scientific novelty of the research lies in the 
analysis of greenfield and brownfield strategies as the main forms of FDI 
implementation, the disclosure of the content and interpretation of data on the 
real state of FDI attraction, the search for opportunities to improve the investment 
climate and effective mechanisms for attracting foreign investors. conclusions. It 
is confirmed that the investment attractiveness and rating of the country in the 
international market are the main factors for attracting investors. Inaccessible 
infrastructure, inefficient judicial system, high level of corruption and imperfect 
legislation are the main obstacles that need to be overcome in order to attract 
foreign investors’ funds, providing a full package of assistance and support at 
each stage of the implementation of investment projects. Greenfield and brownfield 
(M&A) are the most effective forms of FDI in order to achieve high growth rates 
of the domestic economy, improve the level of population well-being and 
internationally enter Ukraine. An analysis of the statistics on the effectiveness of 
innovative enterprise development projects, the characteristics of economic and 
legal instruments indicate the gradual improvement of the investment climate and 
the promotion of FDI inflows into the region’s economy through the implementation 
of greenfield and brownfield strategies. Examples of effective implementation of 
these strategies in the creation of new enterprises, companies of foreign 
representation, which are expanding their capacity and entering new domestic 
markets are given. Examples of the brownfield strategy have been analyzed to 
restart existing and high-quality structural and organizational changes in inefficient 
enterprises, which have given impetus to improving the economic environment, 
investment attractiveness of the economy of the region and the country as a whole.

Keywords: foreign direct investment, investment climate, innovation development, 
greenfield and brownfield strategies, economic and legal instruments, infrastructure 
industries.

Постановка проáлеми. Залучення прямих іноземних інвестицій є 
невід’ємною і важливою складовою розвитку національної економіки 
України, основою для входження у світове бізнес-середовище. Необ-
хідною умовою для привабливості та розвитку країни є ефективне 
залучення прямих іноземних інвестицій в інфраструктурні проекти, 
вибір оптимальних економіко-правових інструментів реалізації та 
розвитку інвестицій з їх подальшим максимально вигідним еконо-
мічним і фінансовим ефектом для регіонів.

Аналіз останніх досліджень і пуáлікацій. Слід зазначити, що в 
Україні різним аспектам і проблемам дослідження прямого інозем-
ного інвестування присвячені наукові праці провідних вітчизняних 
учених-економістів, з-поміж яких: М. Денисенко, П. Гайдуцький, 
В. Каліцька, Ю. Каракай, О. Оболенський, А. Поручник, О. Рогач, 
В. Федоренко, А. Філіпенко, О. Чмир, В. Шевчук та ін.

Розробленню теоретичних засад і практичних підходів до розви-
тку прямого іноземного інвестування, пошуку ефективних механізмів 
та інструментів їх залучення займалися численні зарубіжні науковці. 
Так, зокрема, Дж. Данінг досліджував вплив чистої позиції держави 
щодо залучення ПІІ на її конкурентоспроможність [5], С. Хаймер 
виокремив основні монопольні та конкурентні переваги транснаціо-
нальних компаній у галузі ПІІ [9], Р. Вернон з’ясував основні фази 
життєвого циклу продукту, серед яких пріоритетне місце надав ПІІ 
[12], Ф. Хармс і П. Меан досліджували вплив таких форм інвестицій, 
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як «green field» і «brown field» та запропонували особливий режим 
їх державного регулювання [8]. Галпін Т. і Хендрон М. значну увагу 
приділили фінансовим питанням здійснення угод із злиття та погли-
нання компаній, взаємодії акціонерів і фінансових інститутів [7].

Метою статті є визначення сутності, характеристика і ключові 
проблеми основних форм економіко-правових інструментів реалізації 
ПІІ, зокрема будівництва нових підприємств (стратегія «greenfield») 
та придбання діючих підприємств (стратегія «brownfield»).

Виклад основного матеріалу. ПІІ є важливим фактором розвитку 
економіки та зростання ринку за рахунок іноземних фінансів, коли 
місцеві інвестиції недоступні або знаходяться на низькому рівні. За 
даними Світового банку, ПІІ є одним із найважливіших елементів 
розвитку приватного сектору в економіках із низьким рівнем доходу. 
Це сприяє зменшенню бідності та підвищенню рівня задоволення 
потреб населення [11]. Як приклад, за останні десятиліття ПІІ віді-
грали вирішальну роль у стрімкому розвитку економіки Малайзії. 
Через мікро- та макрорівні ПІІ можуть якісно впливати на країну 
одержувача. Так, наприклад, на мікрорівні, завдяки професійній 
підготовці, передачі сучасних технологій та іншим позитивним ефек-
там, транснаціональні корпорації (ТНК) можуть принести технічну 
й управлінську ефективність місцевим компаніям [4].

Відомо, що до основних форм ПІІ належать: 1) будівництво но-
вих підприємств (т. зв. стратегія «greenfield», від англ. green – зе-
лений, field – поле) – стосується діяльності або створення всіх 
елементів з нульового рівня та їх структуроване об’єднання; 2) 
придбання діючих підприємств (т. зв. стратегія «brownfield» від 
англ. brown – коричневий, field – поле) – означає придбання вже 
існуючої іноземної компанії. Щодо останньої форми ПІІ, то мова 
йде про злиття або поглинання, яке за кордоном позначають абре-
віатурою M&A (merge and acquisition). Як зазначає Т. Дж. Галпін, 
на міжнародному рівні процеси злиття підприємств є абсолютно 
незначними, адже на них припадає менше 1 % усіх закордонних 
поглинань [1].

Згідно з даними міжнародної організації UNCTAD, притоки ПІІ 
в Україну, починаючи з 2016 р., поступово скорочувалися, а з 
2017 р. порівняно з 2018 р.  вони «впали» на 9 %, досягнувши 
найнижчого за останні роки рівня – 2 млрд 355 млн доларів (див. 
табл. 1) [15]. На іноземних інвесторів продовжувала впливати по-
літична й економічна невизначеність та військові дії на Сході Укра-
їни. Транскордонні продажі M&A вичерпалися, натомість вартість 
оголошених проєктів «зелених полів» збільшилась удвічі – до 
3,3 млрд дол. [15].

Таблиця 1
Динаміка інвестиційних потоків 2015 – 2018 рр.

Прямі іноземні інвестиції
(млн дол. США)

2015 2016 2017 2018

Притоки ППІ 2961 3284 2601 2355
Відтоки ППІ 51 16 8 5
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Беручи до уваги дані Міжнародного валютного фонду щодо пози-
тивного прогнозу зростання ВВП України за підсумками 2019 р. з 
2,7 % до 3 %, то існує велика ймовірність притоку ПІІ в країну. Хоча 
політичні та соціальні аспекти насторожують міжнародних інвесторів, 
проте економічні прогнози щодо зниження рівня інфляції (до 8,7 % 
в 2019 р. та до 5,9 % в 2020 р.) значно покращують інвестиційний 
клімат і заохочують входження на ринок нових інвесторів [13].

Створення нових підприємств, входження на інвестиційний ринок 
економічно потужних ТНК та поступовий розвиток національної 
економіки є прогнозовано позитивною тенденцією. Так, незважаючи 
на відчутний спад у 2015 –2016 рр., в наступному 2017 р. кількість 
новостворених підприємств з іноземними інвестиціями зросла на 28 
позицій. Крім цього, простежується зростаюча тенденція у вартісно-
му вимірі отриманих інвестицій (див. табл. 2) [14].

Таблиця 2
ПІІ форми «greenfield» в Україні (2014 – 2017 рр.)

ПІІ форми «greenfield» 2014 2015 2016 2017

«Greenfield» проєкти  
(кількість)

51 25 39 67

«Greenfield» інвестиції
(млн дол. США)

1140 501 1485 1791

ПІІ форми «greenfield» належать до капітальних інвестицій, що 
спричиняють приплив капіталу до країни-реципієнта та формування 
якісно нових активів. При такій формі залучення ПІІ передбачаєть-
ся створення нових підприємств (офісів, виробничих будівель, об’єктів 
інфраструктури) «з нуля» на вільних земельних ділянках. Це скла-
дає свого роду оборотний капітал. Таким чином, ця форма ПІІ без-
посередньо сприяє збільшенню обсягів капіталу та зростанню зайня-
тості у країні-реципієнті. Це підвищує продуктивність приймаючої 
країни за рахунок інвестиційних витрат підприємств прямого інвес-
тування. Через це майже всі країни світу й окремі регіони ведуть 
жорстке суперництво, конкурентну боротьбу за залучення інвестицій 
форми «greenfield» для своїх територій, вкладаючи значні державні 
та муніципальні ресурси у діяльність із залучення цих інвестицій 
[10, с. 97].

Слід зауважити, що для розміщення нових виробничих потуж-
ностей у межах території населеного пункту необхідні позитивні 
рішення таких двох питань: по-перше, надання земельних ділянок 
промислового призначення (форми «greenfield») або промислової не-
рухомості (форми «brownfield») з підведеними інженерними комуні-
каціями; по-друге, надання підтримки в отриманні документів до-
звільного характеру для відкриття нових підприємств.

У довгостроковій перспективі основними ризиками інвестицій 
форми «greenfield» є економічна, соціальна та політична нестабіль-
ність країни-реципієнта. Навіть найменші коливання щодо цих пи-
тань або зміни в сфері законодавства, політичної відкритості чи 
податкового навантаження можуть стати фінансово руйнівним чин-
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ником для інвестицій форми «greenfield». Значно меншими ризика-
ми для «greenfield» є перевитрати на створення, будівництво і вве-
дення в експлуатацію об’єкта, ускладнення на етапі отримання до-
зволів і труднощі з набором кваліфікованої робочої сили чи доступу 
до необхідних ресурсів, комунікацій тощо. Непрозорість та значні 
корупційні схеми на етапах реалізації проекту ставлять під загрозу 
проект в цілому. Недостатня підготовленість та труднощі на кожно-
му з етапів реалізації заводять у глухий кут очікування інвесторів. 
Тому іноземні компанії, які мають на меті здійснювати інвестиції 
форми «greenfield», зазвичай, спочатку вкладають фінансові ресурси 
та час для проведення досліджень інвестиційної привабливості, ви-
вчення різних аспектів владної вертикалі, місцевого ринку збуту, 
майбутньої конкуренції серед діючих підприємств, прогнозують тен-
денції щодо змін умов ринку та середовища, оцінюють ризики й 
економічну доцільність ведення діяльності [1].

Найяскравішим прикладом неготовності українського ринку до 
світових стандартів якості була відмова шведської компанії «ІКЕА» 
від відкриття заводу з обробки деревини на Львівщині, обґрунтував-
ши таке рішення недозрілістю ринку та неготовністю держави стати 
партнером [2].

Як зазначалося вище, іншою формою, відмінною від ПІІ форми 
«greenfield», є інвестиційна діяльність у формі «brownfield», котра 
передбачає: 1) передачу існуючої компанії країни-реципієнта під 
контроль (сферу впливу) іноземного інвестора, тобто не створює но-
вих активів, а спричиняє приплив капіталу до країни перебування; 
2) викуп старих виробничих потужностей та їх модернізація або 
реновація для власних потреб.

До основних переваг і позитивних аспектів здійснення ПІІ форми 
M&A належать такі: 1) короткострокові грошові вкладення; 2) швид-
кий доступ до місцевого ринку; 3) наявність кваліфікованих робіт-
ників; 4) наявність ліцензій і дозволів; 5) миттєве отримання інфор-
мації про технології, клієнтну базу, постачальників; 6) автоматичний 
«бренд»; 7) усунення конкурента з ринку; 8) збільшення і погли-
блення знань та ін.

В Україні значна частина ПІІ здійснюється у формі M&A. Масш-
табним прикладом таких операцій вважається приєднання вітчизня-
них банків до міжнародних банківських систем шляхом придбання 
(наприклад, придбання банку «Аваль» міжнародною фінансовою 
групою Raiffeisen Bank International AG у 2005 р.). Приватизація, 
що відбулася при першій хвилі значних іноземних інвестицій в 
Україну, – це також класичний приклад приєднання та поглинання, 
але з відмінністю в об’єктах інвестування: іноземні інвестори орієн-
тувалися на купівлю передовсім не приватних, а державних компа-
ній (наприклад, придбання державного підприємства «Криворіж-
сталь» холдингом «Mittal Steel Germany GmbH»).

Позитивна динаміка проєктів «brownfield» (злиття та поглинання) 
подана у таблиці 4 [3]. Дані, наведені в цій таблиці, показують, що 
незважаючи на низький рівень угод і складну політичну ситуацію 
та економічні виклики, активність M&A в Україні впродовж п’яти 
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років має тенденцію до збільшення, щороку поступово зростає ди-
наміка показників інвестиційних угод у межах 10 %–18 %.

Таблиця 4
ПІІ форми «brownfield» (m&a) в Україні (2014 – 2018 рр.)

ПІІ форми «вrownfield» 2014 2015 2016 2017 2018

«Вrownfield» проєкти 
(кількість)

36 49 55 67 80

«Вrownfield» інвестиції
(млн дол. США) 2582 1017 748 1023 1817

Провідними секторами вітчизняної економіки у сфері залучення ПІІ 
форми «brownfield» (M&A) традиційно є металургійна й аграрна галу-
зі. Так, у 2018 р. найбільші фінансові угоди були укладені саме у цих 
секторах, що в сукупності становило 76,9 % від усього обсягу в роз-
мірі 1 млрд 817 млн дол. США: відповідно металургійний сектор – 
45,2 % (820 млн дол. США), аграрний сектор – 31,7 % (576 млн дол. 
США). Решта фінансових ресурсів були розподілені між секторами: 
будівництва та нерухомості – 6,8 % (124 млн дол. США), роздрібної 
торгівлі та виробництва споживчих товарів – 6,7 % (122 млн дол. 
США), банківських операцій і страхування – 1,1 % (20 млн дол. США). 
В інших секторах вітчизняної економіки було укладено угод ПІІ форми 
«brownfield» (M&A) на суму 155 млн дол. США, що склало 8,5 % [6].

Кількісна та грошова динаміка зростання угод M&A в Україні 
свідчить про позитивну тенденцію, однак найбільш вагомим факто-
ром для оцінювання такого виду угод є їхня подальша ефективність, 
функціонування оновленого підприємства, яке приносить прибуток 
як власнику, так і економічний ефект регіону й інфраструктурі за-
галом. Головним чинником зростання активності угод M&A в Укра-
їні впродовж 2018–2019 рр. був стабільний економічний поступ за-
вдяки певною мірою значним обсягам кредитної підтримки від між-
народних фінансових організацій (МВФ, ЄБРР та ін.). Навіть попри 
повільність впровадження економічних реформ, які є ключовою 
умовою для здійснення зовнішнього кредитування, вітчизняна еко-
номіка поступово міцнішає, проявляється фінансова впевненість за-
рубіжних інвесторів, активізується споживання української продук-
ції всередині країни та за кордоном.

Крім цього, нами виявлені недоліки та проблеми, які виникають 
при реалізації інвестиційних угод форми «brownfield» (M&A): 
1) відсутність гарантування стабільності; 2) складність досягнення 
довгострокових цілей; 3) ймовірність «придбання» існуючих при-
хованих проблем разом із купівлею компанії; 4) некваліфіковані 
працівники компанії; 5) використання застарілих технологій; 6) не-
відповідність постачальників поставленим вимогам; 7) бренд неви-
сокої якості; 8) висока вартість придбання компанії; 9) змішуван-
ня корпоративних культур; 10) постійне навчання місцевого керів-
ництва; 11) приховані податкові та правові проблеми та ін.

Висновки. Для отримання високих темпів зростання, покращення 
рівня життя та виходу на міжнародний рівень розвитку Україна 
найбільш зацікавлена у ПІІ форм «greenfield» та «brownfield» (M&A). 
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Інвестиційна привабливість та рейтинг країни на міжнародному 
ринку є найголовнішими факторами залучення інвесторів. Недоступ-
на інфраструктура, неефективна судова система, значний рівень 
корупції та недосконале законодавство – тільки верхівка айсберга, 
яку потрібно подолати і перевести в переваги для іноземних інвес-
торів, забезпечивши повний пакет сприяння та підтримки на кож-
ному з етапів реалізації проектів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ  
І ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ 

Метою статті є оцінка світового досвіду участі ТНК в інвестиційних процесах 
держави. Охарактеризовані інструменти впливу держави на діяльність ТНК. 
Наведено, що правове регулювання діяльності ТНК неможливе без звернення 
до міжнародно-правових джерел регулювання прямих іноземних інвестицій. 
Методологія дослідження полягає у використанні сукупності методів: експертних 
оцінок, порівняльного і системного аналізу. Зазначений методологічний підхід 
дав змогу проаналізувати слабкі та сильні сторони взаємодії держави та ТНК 
та через них обґрунтувати використання певної стратегії. Наукова новизна 
отриманих результатів полягає у визначенні ролі ТНК у світовій економіці і 
політиці країн, наведені, зокрема, позитивні і негативні наслідки їх діяльності 
і те, що виникнення таких міжнародних корпорацій є закономірним кроком у 
розвитку міжнародної економіки та необхідним етапом сучасної реорганізації і 
розвитку економіки країни. Висновки. В умовах сучасного етапу розвитку 
економіки необхідний державний вплив для підтримки та перерозподілу 
інвестиційних потоків у високотехнологічні сектори, пов’язані з розвитком 
галузей, що дозволить підвищити довгострокову міжнародну конкуренто спро-
можність ТНК на ринках галузей глобальної економіки.

Ключові слова: транснаціональна компанія, інвестиції, інвестиційна 
діяльність, міжнародно-правове регулювання.
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Осоáенности взаимодействия государства  
и транснациональных компаний

Целью статьи является оценка мирового опыта участия ТНК в инвестиционных 
процессах государства. Охарактеризованы инструменты влияния государства на 
деятельность ТНК. Показано, что правовое регулирование деятельности ТНК 
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невозможно без обращения к международно-правовым источникам регулирования 
прямых иностранных инвестиций. Методология исследования заключается в 
использовании совокупности методов: экспертных оценок, сравнительного и 
системного анализа. Указанный методологический подход позволил проана ли-
зировать слабые и сильные стороны взаимодействия государства и ТНК и через 
них обосновать использование определенной стратегии. Научная новизна полу-
ченных результатов заключается в определении роли ТНК в мировой экономике 
и политике стран, приведенные в частности положительные и отрицательные 
последствия их деятельности и то, что возникновение таких международных 
корпораций является закономерным шагом в развитии международной экономики 
и является необходимым этапом современной реорганизации и развития 
экономики страны. Выводы. В условиях современного этапа развития экономики 
необходимо государственное влияние для поддержания и перераспределения 
инвестиционных потоков в высокотехнологичные сектора, связанные с развитием 
отраслей, что позволит повысить долгосрочную международную конкурентоспо-
собность ТНК на рынках отраслей глобальной экономики.

Ключевые слова: транснациональная компания, инвестиции, инвестиционная 
деятельность, международно-правовое регулирование.

poradenko Оlena, 
Ph.D., Associate Professor of the Department  
of international economy Ternopil National Economic University 

Features of interaction of the state and transnational companies

the purpose of the article is to assess the global experience of TNCs in state 
investment processes. The instruments of state influence on the activities of TNCs 
are characterized. It is shown that the legal regulation of the activities of TNCs 
is impossible without resorting to international legal sources of regulation of 
foreign direct investment. the research methodology consists in using a combination 
of methods: expert assessments, comparative and system analysis. The indicated 
methodological approach made it possible to analyze the strengths and weaknesses 
of the interaction between the state and TNCs and, through them, justify the use 
of a specific strategy. the scientific novelty of the results obtained is to determine 
the role of TNCs in the world economy and countries’ politics, given in particular 
the positive and negative consequences of their activities and the fact that the 
emergence of such international corporations is a logical step in the development 
of the international economy and is a necessary stage in the modern reorganization 
and development of the country’s economy. conclusion. In the current stage of 
economic development, government influence is necessary to maintain and 
redistribute investment flows to high-tech sectors related to the development of 
industries, which will increase the long-term international competitiveness of TNCs 
in the markets of global economy sectors.

Key words: multinational company, investment, investment activity, international 
legal regulation.

Актуальність теми дослідження. Регіональні угоди про вільну 
торгівлю – це важливий вид інструментів впливу держави на діяль-
ність ТНК, тому що вони дозволяють здійснювати торговельні опе-
рації, що не потрапляють під режим найбільшого впливу. Установ-
лення загального зовнішнього тарифу чинить на ПІІ вплив, подібний 
до впливу використання тарифів однією країною проти інших для 
захисту привабливого внутрішнього ринку, який проявляється у 
припливі інвестицій, що дозволяють обійти торговельні бар’єри. 
Єдине розходження – це те, що такий вплив більш значущий через 
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більш значний обсяг внутрішнього регіонального ринку. Тому в 
даний час багато регіональних угод повинні переглядатися з ураху-
ванням оцінки впливу цих торговельних заходів на інвестиційні 
рішення.

До інструментів впливу держави на діяльність ТНК належать:
– податкові інструменти, до яких у тому числі відносяться дифе-

ренціація ставок оподаткування, повернення податків у разі експор-
ту та реекспорту, податкові кредити, «податкові канікули», приско-
рена амортизація тощо;

– тарифні інструменти (у тому числі звільнення від митних пла-
тежів щодо імпорту обладнання для інвестування, повернення ім-
портних митних платежів у випадку реекспорту, звільнення від мита 
тощо);

– фінансові методи регулювання, такі як субсидії, позики, пільгові 
кредити;

– певні вимоги до функціонування ТНК (доступ до власності, до-
ступ до секторів економіки, регулювання репатріації прибутку, ви-
моги до результатів діяльності іноземного інвестора, у тому числі 
частка національного компонента, рівень передачі технології, масш-
таби діяльності, вимоги внутрішніх продажів, вимоги обробки ви-
робів, експортні вимоги тощо) [1].

Безпосередньо впливає на діяльність ТНК за кордоном правове 
середовище, тому необхідно добре знати правову систему окремих 
країн і правові взаємовідносини між ними. Вивчення національних 
законів країни функціонування має значення як для ведення бізне-
су в даній країні, так і для ділових відносин між країнами [2].

Аналіз останніх досліджень та пуáлікацій. У літературі проблеми 
світової економіки і міжнародної інвестиційної діяльності ТНК 
знайшли відображення в роботах Л. Абалкіна, А. Булатова, 
І. Павленка [3], А. Філіпенко, О. Рогача [4], О. Михайловської, 
Н. Драчева, Б. Дякіна, Б. Пічугіна, В. Гейця [5] та ін., а також за-
рубіжних авторів: Дж. Ст. Мілля, Е. Хекшера, Б. Оліна, Дж. М. Кейн-
са, С. Шагуріна [6].

Метою статті є оцінка світового досвіду участі ТНК в інвестиційних 
процесах держави та визначення позитивних і негативних наслідків 
експансії ТНК для приймаючих країн.

Виклад основного матеріалу. У національному законодавстві 
найважливішими для ТНК є: закони, що регулюють загальнопра-
вове середовище, – по охороні природного середовища, санітарно-
гігієнічні норми, правила безпеки; торгове або договірне пра во – за-
хист патентів, авторські права, бухгалтерські стандарти; трудове 
законодавство; податкові закони; антимонопольне законо давство; 
закони про іноземні інвестиції; закони, що регулюють ціно утворення, 
валютні і митні режими, заснування нового бізнесу тощо [7].

Розгляд правового регулювання діяльності ТНК неможливий без 
звернення до міжнародно-правових джерел регулювання прямих 
іноземних інвестицій. Нині норми стосовно гарантій, які надають-
ся іноземним інвесторам щодо інвестицій у розвиток інфраструкту-
ри, містяться у численних конвенціях, угодах, рішеннях, рекомен-
даціях, прийнятих чи схвалених ОЕСР, а також ЮНКТАД, Всес-
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вітньою організацією охорони здоров’я. Вони часто поєднуються з 
правилами про права споживачів, контроль за обмежувальною 
практикою тощо.

У науковій літературі наведено вимоги до структури регулювання 
міжнародних правил ТНК і прямих іноземних інвестицій, яка має 
забезпечувати:

– розумний ступінь передбачуваності, стабільності й прозорості 
правил, застосовуваних до ТНК і окремих держав;

– гарантії відповідальності ТНК згідно з вимогами окремих дер-
жав чи міжнародних договорів або організацій;

– високий ступінь сумісності та послідовності, якщо не повної  
уніфікації, національних заходів і систем регулювання економіки в 
епоху глобалізації економіки; 

– вирішення конфліктів та спорів, які можуть виникнути в про-
цесі здійснення національних та міжнародних заходів із врегулю-
вання поведінки ТНК [8].

Таким чином, необхідно створити всестороннє міжнародно-право-
ве регулювання ТНК, яке б охопило питання їх діяльності загалом. 
Таке регулювання є можливим шляхом укладення міжнародних до-
говорів.

За висновками ЮНКТАД, регулювання поведінки ТНК, зокрема 
у випадках здійснення прямих іноземних інвестицій у галузь інф-
раструктури, має відповідати стандартам (принципам, правилам, 
процедурам), що враховують бажану поведінку ТНК у державах, де 
вони діють. А стосовно прямих іноземних інвестицій слід передба-
чати сфери, де є можливою свобода їх дій, межі їх лібералізації й 
захисту, обов’язки урядів.

Отже, якщо йдеться про правила стосовно таких взаємопов’язаних 
явищ як ТНК і прямі іноземні інвестиції, то вони мають бути 
звернені до ТНК і приймаючих держав. Зрозуміло, що ефектив-
ність норм приватного права та публічного права щодо ТНК, при-
ймаючих держав та предмета їх співпраці (прямі іноземні інвес-
тиції) залежить від юридичної обов’язковості актів, де вони 
міститимуться.

Ще одним заходом регулювання є введення кодексів корпоратив-
ного управління. Основними напрямками такої політики є:

– повага до всіх зацікавлених сторін;
– етичне функціонування;
– повага до прав трудящих і їх добробут;
– повага до прав людини;
– повага до навколишнього середовища [9].
На сучасному етапі розвитку світової економічної системи фор-

мування конкурентних стратегій ТНК одним із концептуальних 
положень є концепція глобального управління у трикутнику 
«ТНК – держави – міжнародні організації», складові якого являють 
собою рівновеликі сили, що у разі відсутності взаємовигідної співп-
раці здатні суттєво зашкодити одна одній, а отже, світоцілісності 
в цілому.

Нами виділено ряд позитивних та негативних наслідків експансії 
ТНК для приймаючих країн (табл.1).
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Таблиця.1
Позитивні та негативні риси транснаціоналізацїі

Позитивні риси Негативні риси

Міжнародна спеціалізація на 
базі взаємопроникнення 
капіталу

Посилення конкуренції на внутрішньому
ринку, занепад вітчизняного виробника

Формування міжнародних 
галузевих та господарських 
територіальних одиниць
(кластерів)

Поступова руйнація національного 
економічного державного суверенітету – 
поява наднаціональних економічних 
утворень – ТНК

Вирівнювання національних 
відтворювальних виробничих 
структур

Різке зростання транскордонного злиття 
і Поглинання вітчизняних компаній

Свобода пересування факторів 
виробництва, товарів

Розташування на території держави 
трудомістких, енергоємних та 
матеріаломістких, екологічно 
небезпечних виробництв

Доступ до більш якісних і 
дешевих ресурсів

Відтік капіталу, перерахунок прибутку в
промислово розвинуті країни

Розвиток науково-технічної 
сфери

Уникнення оподаткування прибутку

Розширення інноваційної 
діяльності

Розподіл фінансових ресурсів країни 
між крупними ТНК з обмеженим 
фінансуванням середнього бізнесу

Якісний розвиток виробництва 
країни

Занепад галузей економіки, які не є 
привабливими для ТНК

Посилення ролі держави 
(країни-базування ТНК) в 
міжнародному просторі

Вплив ТНК на економічну владу країни

Таким чином, виходячи з вищенаведеного дослідження, взаємо-
відносини між ТНК та національними економіками мають базувати-
ся на таких специфічних принципах їх оптимальної взаємодії:

– поважання суверенітету країн, де вони діють;
– забезпечення виконання вимог законодавчих систем цих країн;
– у формуванні своєї стратегії виходити із пріоритетів економіч-

ної політики країн, де вони діють;
– дотримання вимог конкуренції та антимонопольного регулю-

вання;
– невтручання у внутрішню політику країн, що приймають;
– утримання від корупції;
– повага соціокультурних цілей, цінностей та традицій країн, що 

приймають;
– забезпечення у своїй діяльності вимог глобальної екологічної 

безпеки;
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– дотримання принципів соціальної відповідальності перед сус-
пільством;

– забезпечення у своїй діяльності виконання принципів форму-
вання відносин з урядами держав за моделлю «стратегічного парт-
нерства».

Слід зауважити, що активна позиція держави щодо регулю-
вання діяльності ТНК стимулюватиме позитивні зрушення в при-
ймаючій економіці, а саме: концентрацію інвестиційних ресурсів 
на пріоритетних напрямах розвитку економіки в умовах обмеже-
них інвестиційних можливостей державних бюджетів; забезпечення 
фінансовими ресурсами сфери промислових НДДКР, прискорення 
науково-технічного прогресу; підвищення експортного потенціалу 
й конку рентоздатності продукції національних під приємств; 
 сприяння демонополізації ринків продукції; здійснення прогре-
сивних структурних змін у народному господарстві; формування 
раціональних технологічних і коопераційних зв’язків в умовах 
ринкової економіки, розвиток конкурентного економічного  се-
редовища.

Регулювання операцій транснаціональних корпорацій має на меті 
досягнення таких цілей:

– уникнути гострих суперечок між ТНК, країнами їх базування 
та країнами, що приймають, через неузгодженість національних за-
конодавств;

– зняти перешкоди на шляху руху прямих іноземних інвестицій 
за допомогою уніфікації механізмів їх регулювання;

– посилити координацію політики країн базування та країн, що 
приймають, для досягнення їх економічної та валютно-фінансової 
стабільності;

– виробити єдині підходи до ролі ТНК в економічному розвитку 
в цілому та впливу різних аспектів діяльності траснаціональних фірм 
(фінансових, технологічних, екологічних, соціальних тощо) на еко-
номічне становище країн, що приймають, і країн базування;

– обмежити негативні наслідки транснаціоналізації для політич-
ного, соціально-економічного життя країн;

– забезпечити більшу «соціальну відповідальність» транснаціо-
нальних фірм за наслідки їх діяльності;

– сприяти лібералізації інвестиційних режимів країн, що при-
ймають, і захистові прямих іноземних інвестицій від політичних 
ризиків;

– уникнути дискримінації іноземних інвесторів у країнах, що 
приймають;

– сприяти розвитку приватного підприємництва [10].
ТНК виступають як рушійна сила глобалізаційних процесів, при-

чому, одночасно процеси глобалізації мають багатогранну поєднаність 
з ТНК – виступають і як причина, і як наслідок діяльності ТНК. 
Якщо виходити з двох сторін глобалізації (позитивної та негативної), 
то ТНК також мають неоднозначний вплив на розвиток національних 
економік країн світу. Це пов’язано як із сутністю самих ТНК, так 
і з визначенням основних ознак та характеристик процесів глобалі-
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зації. З позицій рейтингу світової конкурентоспроможності, провід-
ні країни світу, такі як Фінляндія, США, Швеція, Данія є країнами, 
в яких активно працюють ТНК.

Висновок. Враховуючи масштаби розвитку, потужності та роль 
ТНК у світовій економіці і політиці країн, зокрема позитивні і не-
гативні наслідки їх діяльності, можна стверджувати, що виникнен-
ня таких міжнародних корпорацій є закономірним кроком у розви-
тку міжнародної економіки та необхідним етапом сучасної реоргані-
зації і розвитку інфраструктури.
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напрями державної політики щодо розвитку освіти в Національній доктрині 
розвитку освіти співвіднесені зі стратегічними напрямами розвитку освіти в 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та 
складовими частинами Закону України «Про вищу освіту», де вони реалізовані. 
Висновки. Стратегічні напрями розвитку освіти, перераховані в Національній 
стратегії, дещо звужують напрями державної політики щодо розвитку освіти, 
зазначені в Національній доктрині. Однак ЗУ «Про вищу освіту» було охоплено 
майже всі напрями, окреслені Національними доктриною та стратегією.
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Концептуальные основы управления развитием  
высшего оáразования в Украине: трансформация направлений  
государственной политики

Цель статьи заключается в анализе трансформации направлений государ-
ственной политики относительно концептуальных основ управления развитием 
высшего образования в Украине с 2002 г. до сих пор. Методология исследования 
заключается в использовании метода сравнительного анализа. Научная новизна 
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полученных результатов заключается в том, что направления государственной 
политики по развитию образования в Национальной доктрине развития образо-
вания соотнесены со стратегическими направлениями развития образования в 
Национальной стратегии развития образования в Украине на период до 2021 года 
и составными частями Закона Украины «О высшем образовании», где они реали-
зованы.

Ключевые слова: направления развития; высшее образование; образование; 
Национальная доктрина; Национальная стратегия; Закон Украины.
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conceptual Foundations of higher education development 
management in ukraine: transformation of public policy areas

the purpose of the article is to analyze the transformation of the directions 
of public policy regarding the conceptual foundations of higher education develop-
ment management in Ukraine since 2002. the methodology of the study is to use 
the benchmarking method. the scientific novelty of the obtained results is that 
the directions of the state policy of education development in the National doctrine 
of development of education are correlated with the strategic directions of educa-
tion development in the National strategy of development of education in Ukraine 
until 2021 and the constituent parts of the Law of Ukraine «On Higher Education», 
where they are implemented. conclusions. The strategic directions of education 
development, listed in the National strategy, somewhat narrow the directions of 
state policy of education development, set out in the National doctrine. However, 
the Law «On Higher Education» covered almost all areas outlined in the National 
doctrine and strategy.

Keywords: directions of development; higher education; education; National 
doctrine; National strategy; Law of Ukraine.

Актуальність теми дослідження. Як відомо, концепція (від лат. con-
ceptio – осягати, сприймати) – система поглядів, понять про ті чи 
інші явища або процеси, спосіб їхнього розуміння, тлумачення; осно-
вна ідея будь-якої теорії, головний задум; ідея чи план нового, ори-
гінального розуміння; конструктивний принцип художньої, технічної 
та інших видів діяльності [1].

На загальнодержавному рівні основними нормативно-правовими 
документами, які описують концептуальні засади управління розви-
тком вищої освіти в Україні, є ЗУ «Про вищу освіту» [2], а також 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року (далі – НСРО) [3], яка конкретизує основні шляхи реалі-
зації концептуальних ідей і поглядів розвитку освіти, визначених 
Національною доктриною розвитку освіти (далі – НДРО) [4]. Згідно 
з цією доктриною, мета державної політики щодо розвитку освіти 
полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої само-
реалізації кожного громадянина України, вихованні покоління лю-
дей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, 
оберігати й примножувати цінності національної культури та грома-
дянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалеж-
ну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну 
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складову європейської та світової спільноти. У ній зазначено 15 
пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти [4].

У свою чергу, метою стратегії визначено підвищення доступності 
якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог іннова-
ційного сталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення осо-
бистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, 
потребами на основі навчання протягом життя. Вона передбачає 12 
стратегічних напрямів розвитку освіти [3].

Водночас ЗУ «Про вищу освіту» встановлює основні правові, ор-
ганізаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, 
створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу 
із закладами вищої освіти (ЗВО) на принципах автономії ЗВО, по-
єднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки кон-
курентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного 
та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забез-
печення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікова-
них фахівцях [2].

Аналіз останніх досліджень і пуáлікацій з теми свідчить, що 
концептуальним засадам і напрямам розвитку вищої освіти в Укра-
їні присвятили свої праці й окремі вітчизняні науковці: С. П. Боте-
зат, А. В. Сало, О. М. Хохленко, О. В. Черниш [5–8] та ін. Однак 
ними не проводився порівняльний аналіз трьох зазначених вище 
засадничих документів розвитку вітчизняної освіти, у тому числі 
вищої. Нами вже розпочато дослідження в цьому напрямі [9].

Мета дослідження полягає в аналізі трансформації напрямів дер-
жавної політики щодо концептуальних засад управління розвитком 
вищої освіти в Україні з 2002 р. до сьогодні.

Виклад основного матеріалу. Трансформацію напрямів розвитку 
освіти в Україні від НДРО до НСРО, а також їх реалізацію згідно ЗУ 
«Про вищу освіту» відобразимо таким чином: напрям державної по-
літики щодо розвитку освіти в НДРО (від 1 до 15) → стратегічний 
напрям розвитку освіти в НСРО (від 1 до 12) → частина ЗУ «Про вищу 
освіту», де вони реалізовані. Окрім того, деталізуємо положення зга-
даного закону щодо реалізації напрямів. Отримаємо такі результати:

1. Особистісна орієнтація освіти (у НДРО). → 1. Реформування 
системи освіти, в основу якої покладатиметься принцип пріори-
тетності людини (у НСРО). → Преамбула.

Зокрема, в преамбулі ЗУ «Про вищу освіту» вказується на ство-
рення умов для самореалізації особистості.

2. Формування національних і загальнолюдських цінностей (у 
НДРО). → 5. Побудова ефективної системи національного вихован-
ня, розвитку і соціалізації дітей та молоді (у НСРО). → Ст. 26. 
Основні завдання ЗВО.

До основних завдань ЗВО віднесено збереження та примноження 
моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

3. Створення для громадян рівних можливостей у здобутті осві-
ти. 5. Розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом 
життя (у НДРО). → 6. Забезпечення доступності та безперервнос-
ті освіти протягом усього життя (у НСРО). → Ст. 4. Право на 
вищу освіту. Ст. 3. Державна політика у сфері вищої освіти.
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Законом гарантується право на вищу освіту незалежно від віку, 
громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального 
і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, 
ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обста-
вин (ст. 4). Одним із принципів державної політики у сфері вищої 
освіти визначено сприяння сталому розвитку суспільства шляхом 
підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення 
умов для освіти протягом життя (ст. 3).

4. Постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм 
організації навчально-виховного процесу (у НДРО). → 3. Модернізація 
структури, змісту та організації освіти на засадах компетентніс-
ного підходу (у НСРО). → Розділ IX. Організація освітнього процесу.

Освітній процес провадиться у ЗВО (науковій установі) через сис-
тему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямований на 
передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та 
інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на форму-
вання гармонійно розвиненої особистості (ст. 47).

6. Пропаганда здорового способу життя (у НДРО). → 7. Форму-
вання безпечного освітнього середовища, екологізації освіти (у 
НСРО). → Ст. 26. Основні завдання ЗВО.

До основних завдань ЗВО віднесено формування особистості шля-
хом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження 
в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної 
активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового спо-
собу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучас-
них умовах (ст. 26).

7. Розширення україномовного освітнього простору (у НДРО). → 
відсутній напрям (у НСРО). → Ст. 48. Мова освітнього процесу у 
вищих навчальних закладах.

Мовою освітнього процесу у ЗВО є державна мова (ст. 48).
8. Забезпечення освітніх потреб національних меншин (у 

НДРО). → відсутній напрям (у НСРО). → Ст. 45. Зовнішнє неза-
лежне оцінювання.

Згідно із законом, за бажанням особи завдання сертифікаційної 
роботи зовнішнього незалежного оцінювання надаються у перекладі 
регіональною мовою або мовою меншин, якщо цією мовою здійсню-
ється навчання у системі середньої освіти (крім завдань з української 
мови і літератури та іноземних мов) (ст. 45).

9. Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професій-
ної самореалізації педагогічних, науково-педагогічних працівників, 
підвищення їх соціального статусу (у НДРО). → 11. Підвищення 
соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників 
(у НСРО). → Ст. 59. Гарантії науково-педагогічним, науковим, пе-
дагогічним та іншим працівникам ЗВО.

Науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим праців-
никам ЗВО створюються належні умови для праці, підвищення ква-
ліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговуван-
ня, у тому числі викладачам з інвалідністю; виплачуються у разі 
втрати роботи компенсації відповідно до законодавства. Науково-
педагогічним, науковим і педагогічним працівникам ЗВО встановлю-
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ються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора 
наук у розмірах відповідно 15 та 25 % посадового окладу, а також 
за вчене звання доцента і старшого дослідника – 25 %посадового 
окладу, професора – 33 % посадового окладу. ЗВО може встановити 
більший розмір доплат за рахунок власних надходжень (ст. 59).

10. Розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти 
у сільській місцевості та професійно-технічної освіти (у НДРО). → 
відсутній напрям (у НСРО). → не стосується вищої освіти.

11. Органічне поєднання освіти і науки, розвиток педагогічної 
та психологічної науки, дистанційної освіти (у НДРО). → 8. Роз-
виток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення 
якості освіти на інноваційній основі (у НСРО). → Розділ XI. На-
укова, науково-технічна, мистецька та інноваційна діяльність у 
ЗВО. Розділ V. Забезпечення якості вищої освіти.

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у ЗВО є 
невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою 
інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої 
освіти (ст. 65). Система забезпечення якості вищої освіти в Україні 
складається із систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності ЗВО та якості вищої освіти, а також сис-
теми забезпечення якості діяльності Національного агентства із за-
безпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти (ст. 16).

12. Запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій. 
13. Створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, по-
вне забезпечення ними навчальних закладів (у НДРО). → 9. Інфор-
матизація освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-
ресурсного забезпечення освіти і науки (у НСРО). → Розділ XI. 
Наукова, науково-технічна, мистецька та інноваційна діяльність 
у ЗВО. Ст. 29. Національний заклад вищої освіти.

Одним із основних завдань наукової, науково-технічної та інно-
ваційної діяльності ЗВО є застосування нових наукових, науково-
технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою (ст. 65). 
Національний ЗВО має право отримувати на пріоритетних засадах 
фінансування для придбання наукового і навчального обладнання, 
комп’ютерних програм тощо за рахунок державного бюджету (ст. 29).

14. Створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного 
забезпечення (у НДРО). → 2. Оновлення згідно з вимогами часу нор-
мативної бази системи освіти. 4. Створення та забезпечення можли-
востей для реалізації різноманітних освітніх моделей, створення 
навчальних закладів різних типів і форм власності. 10. Забезпечення 
проведення національного моніторингу системи освіти. 12. Створення 
сучасної матеріально-технічної бази системи освіти. (у НСРО). → 
Розділ III. Стандарти освітньої діяльності та вищої освіти. Розділ 
VI. Заклади вищої освіти. Розділ XIV. Контроль у сфері вищої освіти. 
Ст. 70. Матеріально-технічна база і правовий режим майна ЗВО.

Центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки 
розробляються та затверджуються стандарти освітньої діяльності – 
сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-методичного, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього 
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процесу ЗВО і наукової установи (ст. 9). В Україні діють ЗВО таких 
типів: університет, академія, інститут, коледж; ЗВО державної, ко-
мунальної та приватної форми власності мають рівні права у про-
вадженні освітньої, наукової та інших видів діяльності (ст. 27–28). 
У сфері вищої освіти передбачено державний (здійснює центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної полі-
тики у сфері освіти) та громадський (здійснюється громадськими 
об’єднаннями й окремими громадянами на принципах відкритості 
та прозорості) контроль (ст. 77–78). Матеріально-технічна база ЗВО 
включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, тран-
спортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності. Зе-
мельні ділянки передаються ЗВО незалежно від форми власності у 
постійне користування (ст. 70).

15. Інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового 
освітніх просторів (у НДРО). → відсутній напрям (у НСРО). → 
Розділ XIII. Міжнародне співробітництво.

Держава з метою гармонізації законодавчих та інших норматив-
но-правових актів України у сфері вищої освіти та імплементації 
найважливіших положень міжнародних документів підтверджує 
пріоритетність норм міжнародних договорів України, згода на 
обов’язковість яких надана ВРУ (ст. 74).

Висновки. Як бачимо, стратегічні напрями розвитку освіти, пере-
раховані в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на пе-
ріод до 2021 року, дещо звужують напрями державної політики щодо 
розвитку освіти, зазначені в Національній доктрині розвитку освіти. 
Зокрема, до них не віднесено розширення україномовного освітнього 
простору; забезпечення освітніх потреб національних меншин; роз-
виток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти у сіль-
ській місцевості та професійно-технічної освіти; а також інтеграцію 
вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів. 
Однак ЗУ «Про вищу освіту» було охоплено майже всі напрями, 
окреслені Національними доктриною та стратегією. Окрім того, він 
включає основні пріоритети Європейського простору вищої освіти: 
1) визнання ступенів і термінів навчання; 2) забезпечення якості 
навчання та викладання; 3) мобільність учасників навчального про-
цесу; 4) навчання впродовж життя; 5) сприяння працевлаштуванню 
випускників; 6) сприяння дослідженню й інноваціям.
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СПЕЦІАЛІСТІВ У ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Мета статті полягає у аналізі ефективності проведення бінарного заняття з 
двох економічних дисциплін: економіки підприємства і фінансового обліку.
Методологія дослідження полягає у використанні наступних методів: аналітич-
ного при аналізі правильного використання матеріалу, порівняльного при зрів-
нянні показників методів ФІФО та ЛІФО, верифікації при з’ясуванні првильності 
використання різних методів. Наукова новизна роáоти полягає в удосконаленні 
ефективності проведення бінарного заняття і полегшенні засвоєння матеріалу 
студентами. Висновки. Проведення аналізу ефективності використання однієї 
теми, яка викладається двома дисциплінами паралельно, показує, що знання 
теми, яка вивчається, фактично базуються на знаннях двох дисциплін, що по-
глиблює і покращує знання студентів. А інноваційні форми і методи проведен-
ня можуть залежати від досвіду викладачів. 

Ключові слова: аналіз, ефективність, економіка підприємства, фінансовий 
облік, бінарне заняття.
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Цель статьи состоит в проведении анализа еффективности проведения би-
нарного занятия по двум экономическим дисциплинам: экономики предприятия 
и финансового учета. Методология исследования включает в себя использование 
следующих методов: аналитического при анализе правильного использования 
материала, соравнительного при сравнении показателей использования методов 
ФИФО и ЛИФО, верификации при выяснении использования различных методов. 
Научная новизна раáоты состоит в усовершенствовании эффективности прове-
дения бинарного занятия и облегчении усвоения материала студентами. Выводы. 
Проведение анализа эффективности использования одной темы, которая изуча-
ется двумя дисциплинами параллельно, показывает, что знание темы, которая 
изучается, фактически базируется на знаниях двух дисциплин, что углубляет 
и улучшает знания студентов. А инновационные формы и методы проведения 
могут зависеть от опыта и знаний преподавателей.

Ключывые слова: анализ, еффективность, экономика предприятия, финан-
совый учет, бинарноезанятие.
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the purpose of this paper is to analyze the effectiveness of conducting binary 
classes in two economic disciplines: enterprise economics and financial accounting. 
the research methodology includes the use of the following methods: analytical, 
which analyzes the correct use of the material; comparative, which compares the 
indicators of the use of the FIFO and LIFO methods; and verification method, which 
verifies the use of various methods. the scientific novelty of the paper is in 
improving the effectiveness of conducting binary classes and facilitating student 
learning. in conclusion, conducting an analysis of the effectiveness of using one 
topic, which is studied by two disciplines in parallel, shows that knowledge of the 
topic is actually based on the knowledge of two disciplines, which deepens and 
improves student knowledge. Furthermore, innovative forms and methods of 
conducting such an analysis may depend on the experience and knowledge of teachers.

Keywords: analysis, efficiency, enterprise economics, financial accounting, binary 
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Актуальність теми дослідження. Входження України в систему 
Європейської економіки і економічної освіти примушує вносити зна-
чні зміни і пристосовуватись до нових вимог. У Європі випускників 
готують за доволі вузької спеціалізації. Окрім того, вони повинні 
володіти загальними і професійними компетенціями. В українській 
системі освіти також ввели компетенції, але в різних економічних 
дисциплінах інколи зустрічаються однакові компетенції, вивчаються 
однакові теми. Тому виникли такі заняття, які проводять два ви-
кладачі – бінарні заняття, які можуть мати різні форми, методику 
проведення, відповідно вони є інноваційними і актуальними.

Дослідження проáлеми. Проблема інтеграції навчальних занять – 
бінарних уроків та зв’язків між предметами в процесі підготовки 
молодших спеціалістів опрацьовувалась як викладачами-практиками, 
так і науковцями, зокрема Є. Глінською, І. Козловською, А. Коло-
мійцем, Т. Литвиненко, Г. Максимовим, В. Максимовою, А. Подо-
зьоровою, Б.Тітовою та ін.

Мета статті полягає у проведенні аналізу ефективності проведен-
ня бінарного заняття з двох економічних дисциплін: економіки під-
приємства і фінансового обліку.

Виклад основного матеріалу. Методика викладання економічних 
дисциплін переживає новий, непростий період: у ВНЗ І-ІІ рівня 
акредитації відбуваються інноваційні зміни, пов’язані з перебудовою 
професійної підготовки студентів, створюються нові концепції освіти, 
а підготовка за певними компетентностями ставить більш складні 
завдання перед викладачами, стандарти, в яких описані не тільки 
зміст, а й вимоги до результатів навчання. Тепер інакше, складніше, 
постає питання педагогічної та методичної майстерності викладача, 
який має змінити старі стереотипи навчання і шукати нові творчі 
авторські підходи до організації навчального процесу. Нова форма 
освіти повинна навчити студентів не просто запам’ятовувати матері-
ал, а мислити самостійно, логічно. Відповідно змінюється роль ви-
кладача: від звичайного носія інформації – до керівника дебатів на 
основі отриманих знань. Причому засвоєння певних знань студента-
ми має передувати лекції-дебатам. Завдання викладача – навчити 
студентів вчитися. В сучасних навчальних програмах на самостійну 
роботу студентів виділяється більше часу, ніж на лекції та практич-
ні завдання. Це пов’язано із тим, що більшість держав, у тому чис-
лі й Україна, вступили в період інформаційного суспільства, яке 
передбачає пожиттєве навчання і, дуже часто, самостійне.

Метою педагогів коледжів, технікумів має стати формування но-
вого інтерактивного способу мислення у майбутніх молодших спеці-
алістів. А враховуючи те, що в деяких дисциплінах окремі теми 
повторюються, це вимагає об’єднання зусиль викладачів.

Тому виникли бінарні заняття. Бінарне заняття – це навчальне 
заняття, побудоване на тісних міжпредметних зв’язках, яке про-
водиться спільно двома викладачами відповідних дисциплін [1]. 
Бінарне заняття, зазвичай, передбачає проведення «спареного» за-
няття за суміжними темами з двох дисциплін за участю двох ви-
кладачів або одного, який викладає кілька дисциплін. Якщо співп-
рацюють два викладача, то тут повинні бути розписані абсолютно 
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чітко, до хвилини: вступ, презентація, практичні елементи для 
кращої орієнтації в темі, дебати між викладачами і студентами з 
певних питань, причому студент повинен довести свої знання не 
простим переказом підручника, а включити своє розуміння і ба-
чення проблеми. З точки зору економічних дисциплін, непогано 
працює метод «призначення» студентів на «посади» директора 
фірми, головного бухгалтера, економіста тощо. В цій ситуації сту-
денти інакше ставляться до поставленого питання, як до такого, 
яке, начебто, насправді стоїть перед фірмою. Такі заняття най-
більше наближені до життєвих ситуацій. Тут спрацьовують: інтер-
ес студента, чи впорається він зі своїми «посадовими обов’яз ками», 
чи кращий він від інших «спеціалістів». Можливим є гостріший 
варіант – «створити» дві фірми і, відповідно, призначити двох 
керуючих, двох головних бухгалтерів тощо. І тоді буде видно, що 
від знань студентів залежить, чия фірма «прогорить», а чия збе-
режеться.

Якщо говорити про спільні теми для навчальних курсів, як еко-
номіка підприємства і фінансовий облік, то такою темою є «Норму-
вання обігових коштів. Показники і способи ефективного викорис-
тання матеріальних ресурсів. Списання за методами ФІФО і ЛІФО».

Треба зазначити, що у фінансовому обліку ця тема розглядається 
більш конкретно. Тому акцент треба робити більше на знання сту-
дентів з області фінансового обліку і показати, як подібні процеси 
відбуваються на підприємствах.

Наприклад, студенти повинні оцінити ефективність використан-
ня матеріальних ресурсів. Це означає, що треба порівняти витра-
чання матеріалів на одиницю продукції. Зрозуміло, що економія 
може бути досягнута в результаті використання більш дешевих (але 
не занадто дешевих матеріалів, оскільки падає якість). Тому ви-
користовувати необхідно більш економні і корисні матеріали для 
даного виробництва. Час вимагає, щоб не на останньому місці зна-
ходилось запровадження нової техніки, передових технологій. Сту-
денти повинні пояснити, що необхідно вивчити матеріаломісткість 
видів продукції, але для цього треба використати питання, які 
підведуть їх до цієї думки. Зрозуміло, що теоретично студенти ба-
гато чого не зможуть зрозуміти без наведення викладачем практич-
них завдань.

Відомо, що не існує універсального методу оцінки активів. Іс-
нуюче П(С)БО 9 «Запаси» орієнтує застосовувати в бухгалтерському 
обліку п’ять методів оцінки активів при їх вибутті: метод ФІФО, 
метод ЛІФО, метод середньозваженої собівартості, нормативний метод 
і метод списання за продажними цінами. Податковий же облік (зо-
крема, п. 5.9 Закону про прибуток) визнає тільки два з них: метод 
ідентифікованої собівартості і метод ФІФО [8].

Оскільки у нас комерційний технікум, студенти повинні знати, 
що найбільше «пощастило» роздрібній торгівлі й громадському хар-
чуванню: більшості підприємств цієї галузі податковий закон не 
просто не дає вибору, а не дає можливості застосовувати будь-який 
метод взагалі. На жаль, далеко не всі підприємства роздрібної тор-
гівлі – це сучасні супермаркети, обладнані за останнім словом тех-
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ніки, яка працює за бухгалтера, прочитуючи інформацію про пер-
винну вартість товару безпосередньо при розрахунку з покупцем і, 
таким чином, дозволяючи враховувати вибуття товарів за ідентифі-
кованою собівартістю. У той же час для всіх підприємств роздрібної 
торгівлі й громадського харчування, незалежно від їх технічних 
можливостей, характерні величезні потоки швидкозмінних товарних 
одиниць.

У таких умовах, за відсутності необхідної техніки, облік товарів 
за продажними цінами уявляється єдино можливим. Але податковим 
обліком така оцінка не передбачена [8].

Питання вибору між методом ФІФО і методом ЛІФО – це питан-
ня вибору між двома обліковими концепціями: статичною і динаміч-
ною. Тому середнього методу (між ФІФО і ЛІФО), всупереч пошире-
ній думці, бути не повинно; принаймні для підприємств, які потре-
бують кредитів та інвестицій [3]. 

У студентів виникають проблеми з розумінням різниці між ме-
тодами ФІФО та ЛІФО. Метод ФІФО – метод оцінки вибуття запасів 
за цінами перших закупівель. Грунтується на припущенні, що за-
паси, які надійшли першими, першими й вибувають (first-in, first-
out method LIFO). Недолік методу ФІФО в тому, що його застосуван-
ня дозволяє зовнішнім чинникам економічного життя держави впли-
вати на показник валового прибутку кожного окремо взятого 
підприємства.

Метод ЛІФО – метод оцінки вибуття запасів за цінами останніх 
закупівель. Грунтується на припущенні, що запаси, які надійшли 
останніми, вибувають першими (last-in, first-out method LIFO). Метод 
ЛІФО має деякі переваги перед методом ФІФО, хоча й не позбавле-
ний недоліків. Якщо брати до уваги, що найбільш достовірний фі-
нансовий результат можна вивести шляхом порівняння поточної 
собівартості товарів з їх продажною вартістю, то можна вважати, що 
метод ЛІФО має очевидні переваги, оскільки саме цей метод дозволяє 
співвідносити ці дві величини: поточну (ринкову) вартість закупівель 
і поточну (ринкову) вартість продажу [2; 8].

Питання про те, який же метод застосовувати більшості підпри-
ємств роздрібної торгівлі й громадського харчування, залишається 
відкритим.

Якщо такі платники податків не можуть застосовувати метод 
ідентифікованої собівартості, то їм нічого не залишається, як заради 
методу ФІФО припинити будь-який облік вибуття товарів (тобто 
різним первинним документам на списання запасів не надавати жод-
ного облікового значення) й покладатися тільки на результати ін-
вентаризації. Але це вступає в протиріччя з українським податковим 
законодавством.

Ці два методи запозичені в США та Європі, де облік матеріальних 
витрат бухгалтери ведуть дещо інакше, якщо в обліку запасів за-
стосовують так званий метод періодичної інвентаризації. Так заро-
дився метод ФІФО – «першим прийшов, першим вибув». За методом 
ФІФО, всупереч поширеній у нас думці, товари, що вибувають, «за-
бирають із собою» ціни всіх попередніх закупівель, а не лише тієї, 
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яка в безкінечній їх низці вважається першою. У нас розуміння 
методу ФІФО перекручене. Більшість бухгалтерів (а з ними й усі 
чиновники від бухгалтерії) вважають, що метод ФІФО вигадали для 
оцінки запасів, які вибувають. До певної міри це правильно, бо 
оцінка запасів, що вибули, – це і є кінцева мета, що досягається за 
допомогою цього методу. Але насамперед метод ФІФО передбачає 
оцінку запасів, що залишилися на балансі [5]. 

Тобто, якщо перша закупівля значиться в кількості 10 шт. за 
ціною 20 грн, а всі подальші партії, що закуповуються за вищими 
цінами, були в 10 і більше разів більших обсягів (по 100 і більше 
штук у партії), то списання в реалізацію значної кількості цих за-
пасів за ціною 10 грн призведе до великого спотворення залишків 
за цією статтею балансу. Вартість запасів буде значно перевищувати 
поточну, що є порушенням усіх облікових канонів. А може статися, 
що на балансі буде значитися певна сума вартості запасів, у той час, 
як жодної фізичної одиниці вже не залишилося. Таке у вище опи-
саній ситуації цілком можливе. А, між іншим, той фіктивний за-
лишок – це той же фіктивний прибуток, з якого, цілком можливо, 
вже сплачено податок.

Отже, застосування методу ФІФО за методикою, описаною в П (С)
БО 9, веде до порушення будь-яких бухгалтерських канонів, до не-
дотримання жодної з облікових концепцій. Звідси – неповага до 
користувача фінансової звітності [6; 8]. З п’яти методів оцінки, за-
пропонованих П(С)БО 9, у дореформеному обліку були відомі (хай і 
під іншими назвами) три: метод середньозваженої собівартості, нор-
мативний метод і метод списання за продажними цінами. Інші два – 
ФІФО і ЛІФО – були для нас новинкою як за назвою, так і за суттю. 
Але ніхто не замислювався над тим, що нові методи списання за-
пасів не можуть не передбачати й досі не відомого їх обліку. Метод 
ЛІФО за коливань цін передбачає, що собівартість реалізованих 
товарів становитимуть витрати, які відповідають цінам на момент 
продажу.

Тому цей метод порівняно з іншими методами оцінки покаже 
менший валовий прибуток у період інфляції і більший – у період 
дефляції. Незалежно від зовнішніх чинників, метод ФІФО прийма-
ємо в тому випадку, якщо пріоритет віддається балансу (статичний 
облік), а метод ЛІФО – якщо пріоритетним вважається звіт про фі-
нансові результати (динамічний облік).

Висновки. Треба сказати, що бінарне заняття для студентів теми, 
в значній мірі інноваційне і подвоює знання з тих предметів, де 
вивчається ця тема. Окрім того, перед студентами – майбутніми 
бухгалтерами і підприємцями – постає питання: яку ж систему 
звітності обрати саме в сфері комерції і торгівлі. Але цього замало. 
Досвід подібних занять вказує на те, що студенти «дають» свої про-
позиції по зміні законодавства. Це лише спроби бути керівниками 
і впливати на законодавство, але фактом залишається свіже бачен-
ня проблем, що розглядаються. Тобто, бінарне заняття дає можли-
вість розкрити творчий потенціал найбільш підготовлених і розум-
них студентів. 
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ІННОВАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ФІНЛЯНДІЇ  
ТА ІНТЕГРАЦІЯ В НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ

Мета статті – дослідити та вивчити історію розвитку методики шкільної 
освіти Фінляндії для можливості вдосконалювати та впроваджувати в систему 
освіти України. Чи можлива інтеграція методики в Україні і навіщо. Чому саме 
Фінляндія – потребується подальше дослідження. Методологія дослідження по-
лягає в аналізі методики навчальних закладів та планування навчального року 
у школах Фінляндії. Система оцінювання учнів початкових та середніх класів. 
Історичні довідки щодо формування у Фінляндії системи спеціалізованих за-
кладів. Перші експерименти впровадження в освіту України цієї методики. 
Наукова новизна полягає у тому, щоб на прикладі проаналізованих матеріалів 
більш розвиненої країни в процесі освіти виокремити основні методики навчаль-
них закладів Фінляндії для можливого впровадження їх в Україні. Висновки. 
У статті розкриті, на думку автора, основні аспекти освіти Фінляндії. Дослі-
дження показали, що фінська освіта є однією із найуспішніших у світі. Систе-
ма освіти Фінляндії займає перші місця за показником рівня знань, кількістю 
дітей, які люблять читати, друге місце – у сфері природничих наук, п’яте – в 
галузі математики. «За результатами дослідження PISA, Фінляндія вважається 
однією з тих країн, яка змогла побудувати систему найбільш вдало. Тут діти 
не просто зазубрюють інформацію, а можуть використати її для вирішення 
життєвих завдань, і це надзвичайно важливо. Наша справа – не перейняти 
фінську систему – це просто неможливо, а примножити наш позитивний досвід 
їхніми методиками та практиками, щоб наші діти були конкурентоспроможни-
ми у сучасному світі. На жаль, сьогоднішня шкільна освіта в Україні не дає 
максимум результату для наших дітей», – зазначила Ганна Новосад. Також вона 
наголосила, що перед українськими дітьми постали нові цілі і нові завдання, 
пов’язані з глобалізацією та іншими складнощами сучасного світу. «Маємо віді-
йти від традиції страждань українського народу, які ми транслюємо нашим 
дітям через українську літературу», – міністр освіти Ганна Новосад [1]. Вона 
має рацію, адже без потрібних реформ в українській освіті немає майбутнього. 
Ефективною реформа буде тоді, коли ми матимемо довіру до викладачів, а ви-
кладачі довірятимуть дітям. Велике починається з малого, для цього необхідно 
поставити правильну мету. Як, наприклад, у США – щоб країна стала номером 
один у світі в усіх напрямках, у Польщі – щоб зрівнятися з європейськими 
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стандартами. Нам потрібно щось середнє, де Україна зможе зайняти гідне міс-
це у світі.

Ключові слова: Освіта, методика, інтеграція, шкільна освіта Фінляндії, 
впровадження, методики освіти в Україні, педагоги, викладач середньої школи, 
реформація.
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Инновации системы оáразования Финляндии и интеграция  
в учеáные заведения Украины

Цель статьи – исследовать и изучить историю развития методики школьного 
образования Финляндии для возможности совершенствовать и внедрять в систему 
образования Украины. Возможна интеграция методики в Украине и зачем. По-
чему взята Финляндия, требуется дальнейшего исследования. Методология ис-
следования заключается в анализе методики учебных заведений и планирования 
учебного года в школах Финляндии. Система оценивания учеников начальных и 
средних классов. Исторические справки по формированию в Финляндии системы 
специализированных учреждений. Первые эксперименты внедрения в образование 
Украины этой методики. Научная новизна заключается в том, чтобы на примере 
проанализированных материалов более развитой страны в процессе образования 
выделить основные методики учебных заведений Финляндии для возможного 
внедрения их в Украине. Выводы. В статье раскрыты, по мнению автора, основные 
аспекты образования Финляндии. Исследования показали, что финское образова-
ние является одним из самых успешных в мире. Система образования Финляндии 
занимает первые места по показателю уровня знаний, количестве детей, которые 
любят читать, второе место – в сфере естественных наук, пятое – в области ма-
тематики. «По результатам исследования PISA, Финляндия считается одной из 
тех стран, которая смогла построить систему наиболее удачно. Здесь дети не 
просто зазубривают информацию, а могут использовать ее для решения жизненных 
задач, и это очень важно. Наше дело – не перенять финскую систему – это про-
сто невозможно, а приумножить наш положительный опыт их методиками и 
практиками, чтобы наши дети были конкурентоспособными в современном мире. 
К сожалению, сегодняшнее школьное образование в Украине не дает максимум 
результата для наших детей», – отметила Анна Новосад. Также она отметила, 
что перед украинскими детьми появились новые цели и новые задачи, связанные 
с глобализацией и другими сложностями современного мира. «Мы должны отой-
ти от традиции страданий украинского народа, которые транслируем нашим 
детям через украинскую литературу», – министр образования Анна Новосад [1]. 
Она права, ведь без нужных реформ в украинском образовании нет будущего. 
Эффективной реформа будет тогда, когда мы будем иметь доверие к преподава-
телям, а преподаватели – доверять детям. Большое начинается с малого, для этого 
необходимо поставить правильную цель. Как, например, в США – чтобы страна 
стала номером один в мире по всем направлениям, в Польше – чтобы сравниться 
по европейским стандартам. Нам нужно что-то среднее, где Украина сможет за-
нять достойное место в мире.

Ключевые слова: образование, методика, интеграция, школьное образование 
Финляндии, внедрения, методики образования в Украине, педагоги, преподава-
тель средней школы, реформация.
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the purpose of the article is to explore and study the history of Finland’s 
school education methodology in order to improve and integrate it into the 
Ukrainian education system. Is it possible to integrate the methodology in Ukraine 
and why. Why Finland is taken requires further investigation. the methodology 
of the study is to analyze the methodology of schools and how the school year is 
planned in Finnish schools. Grading system for primary and secondary students. 
Historical information on the formation of specialized institutions in Finland. The 
first experiments of implementation of this methodology in the education of 
Ukraine. the scientific novelty is to identify, based on analyzed materials from a 
more developed country, the basic techniques of Finnish educational institutions 
in the course of education for possible implementation in Ukraine. conclusions In 
the author’s opinion, the main aspects of Finland’s education were revealed. Studies 
have shown that Finnish education is one of the most successful in the world. 
Finland’s education system ranks first in terms of knowledge, number of children 
who enjoy reading, second place in the natural sciences, and fifth place in 
mathematics. “According to PISA, Finland is considered to be one of the most 
successful countries in the system. Here, children are not just gobbling up 
information, they can use it to solve life’s challenges, and this is extremely 
important. Our business is not to adopt the Finnish system – it is simply impossible, 
but to multiply our positive experience with their methods and practices to make 
our children competitive in today’s world. Unfortunately, today’s school education 
in Ukraine does not give maximum results for our children, ”Anna Novosad said. 
She also emphasized that Ukrainian children are facing new goals and new 
challenges related to globalization and other complexities of the modern world. 
“We must move away from the tradition of suffering of the Ukrainian people, 
which we transmit to our children through Ukrainian literature,” – Education 
Minister Anna Novosad [1]. She is right, because without the necessary reforms 
in Ukrainian education there is no future. Reform will be effective when we trust 
the teachers and the teachers trust the children. “Big starts with small”, you need 
to set the right goal. For example, in the USA – to become the number one country 
in the world in all directions, in Poland – to be in line with European standards. 
We need something in the middle where Ukraine can take a worthy place in the 
world.

Keywords: Education, methodology, integration, Finnish school education, 
implementation, education methods in Ukraine, teachers, secondary school teacher, 
reformation.

Актуальність теми дослідження. З кожним роком у навчальних 
закладах України діти зіштовхуються з тим, що треба зазубрювати 
інформацію, яка, можливо, використається в житті. 

Ключ до успішності фінської освіти полягає в тому, щоб не на-
вантажувати дітей зайвим, надавати час для соціально-культурного 
розвитку, для збагачення особистості. Для того, щоб змінити освіту 
в Україні, необхідно змінити базові педагогічні методи та принципи. 
Аналіз основних напрямків досліджень. Національна академія педа-
гогічних наук України, Київський університет імені Бориса Грінчен-
ка – приділили увагу Світлана Сисоєва, Тетяна Кристопчук. Також 
методику фінської освіти вивчав Максим Песарєвський, команда 
EdCamp Ukraine, заручившись підтримкою Одеської державної адмі-
ністрації, закордонної освітньої компанії «EdFuture» на чолі з її 
власником та виконавчим директором Арне Верхеґенером.

Викладення основного матеріалу. Найважливіша функція держа-
ви – це освіта, адже вона розвиває соціальні якості людини як чле-
на суспільства. Здійснює вплив на формування свідомості суспільства. 
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Саме тому потрібно досліджувати, переймати та вдосконалювати 
досвід розвинених у цьому аспекті країн.

Отже, почнемо дослідження з найперших кроків. Програма на-
вчання у Фінляндії визначається законодавством і передбачає вклю-
чення у навчальні плани вивчення мови і навичок спілкування, 
одержання вихідних знань з математики, природи і довкілля, релі-
гії, етики, мистецтва, фізичного розвитку та ін. Обсяг подібних за-
нять у згаданих відділеннях початкових шкіл становить близько 700 
годин на рік. Середня шкільна освіта у Фінляндії є обов’язковою 
для всіх, але вона поділяється на кілька сходинок: перша (alakoulu) 
проходить з 1 по 6 клас та друга (ylakoulu) з 7 по 9 клас. У 10-му 
(додатковому) класі учні можуть поліпшити свої оцінки. Потім учні 
або продовжують вчитись у ліцеї, або йдуть у професійні коледжі. 
Фіни кажуть: «Або ми готуємо до життя, або до іспитів. Ми обира-
ємо перше». Саме через це обов’язкових іспитів, крім того, що по-
трібен для атестату зрілості. У фінських навчальних закладах немає 
рейтингу оцінювання учнів. Їх не порівнюють один з одним і не 
складають рейтинги успішності. Оцінювання поведінки не впливає 
на оцінювання предметів.

Навчальний рік починається з того, що вчителі збирають батьків 
і розповідають, як і чому навчатимуть їхніх дітей. Будуть це прак-
тичні чи теоретичні заняття. Потрібно це для того, аби батьки пере-
коналися, що все серйозно і щоб не мали сумнівів щодо навчання 
їхніх дітей. В кінці кожного тижня або місяця вчитель надсилає 
усім батькам електронною поштою листи з інформацією про те, як 
їхня дитина провела навчальний тиждень (місяць), що вона робила, 
на що потрібно батькам звернути увагу. Також пише плани на на-
ступний тиждень (місяць). Кожен вчитель для себе вибирає регуляр-
ність такої звітності. Буде це кожен тиждень або кожен місяць.

Система оцінювання у Фінляндії діє за 10-бальною системою. З 
1 по 3 клас будь-яке оцінювання відсутнє, потім до 7-го класу ви-
користовують лише словесну оцінку (посередньо, задовільно, добре, 
відмінно). В усіх школах є підключення до державної електронної 
системи «Wilma» – на зразок електронного щоденника. Батьки мають 
код доступу до системи, де педагоги виставляють оцінки, відмічають 
присутність дитини на заняттях.

Існують такі категорії оцінювання учнів у Фінляндії:
Підсумкове усне оцінювання. Безпосередньо вчительська відпо-

відальність полягає у тому, щоб використовувати різні методи 
оцінювання роботи учнів у класі.

Аналіз учнівського прогресу для кожного семестру. В кінці кож-
ного семестру учні отримують табель, який відображає результати 
успішності з предметів, поведінки та залучення в навчанні.

Зовнішнє оцінювання успішності використовують для певної 
групи дітей 6-их та 9-их класів. Тобто регулярні державні іспити 
школярів у читанні, математиці, наукових та природничих пред-
метах проводять кожних три або чотири роки. Предмети з оціню-
вання обирають за потребами або запитами державних управлінь. 
У таких оцінюваннях бере участь приблизно п’ята частина учнів.
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Атестат зрілості школярі здають щонайменше з чотирьох пред-
метів. Якщо успішно склали іспит на атестат зрілості, абітурієнти 
можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Мініс-
терство освіти і культури Фінляндії керує процесом іспитів у складі 
комісії з 40 членів. Це, зокрема, викладачі університетів, учителі 
старших класів та ін. Обов’язковим є іспит з рідної мови – фінської, 
шведської або саамі. Решту предметів учні обирають самі. Це друга 
рідна мова, математика та одна з проміжних гуманітарних і при-
родничих дисциплін. На складання кожного іспиту відводиться до 
шести годин. Іспити проводять двічі на рік: у вересні та березні-
квітні.

Шлях розвитку фінської освіти непростий. Перші експерименти 
щодо формування у Фінляндії системи спеціалізованих закладів для 
дошкільної підготовки дітей датуються 60-ми роками минулого сто-
ліття. Накопичення досвіду і розширення експерименту на всю 
територію країни завершилося прийняттям законодавства, яке спер-
шу визнало право на перебування дітей у дошкільних закладах 
(Закон № 36, 1973 рік), а пізніше врегулювало їх організацію і 
створення навчальних програм (Закон про обов’язкову освіту, 
1985 рік). Та перетворення дошкільної підготовки у важливе дер-
жавне завдання датується останнім десятиріччям ХХ ст., коли в 
межах великого стратегічного плану удосконалення освіти країни, 
головним завданням якого стало реформування системи професійної 
підготовки, було прийняте рішення про поступовий перехід до «гнуч-
кого» вступу до школи. Його початковою стадією став рух до повно-
го охоплення дітей віком шести років дошкільною підготовкою. 
Вступ у початкову школу нагадує практику прийому до школи в 
Україні – зарахування як 6-річних, так і 7-річних дітей, що визна-
чається їх сформованістю і готовністю до успішного і регулярного 
навчання. Сучасні закони про дошкільну підготовку датуються 1998 
роком, коли було прийняте рішення про створення і розширення 
дитячих дошкільних відділень у складі загальноосвітніх шкіл. Пере-
бування дітей в них взяла на себе держава, а не сім’я. У майбутньо-
му саме школи навчатимуть більшість шестирічок, але в той час 
переважала підготовка у відокремлених дитячих садках, які працю-
вали з дітьми широкого вікового діапазону 0-6 років з двома режи-
мами перебування вихованців – частину дня (4 години) або повний 
день (10 годин). До роботи з дітьми допускалися лише спеціалісти 
з професійними дипломами. [2]

Як саме Україна може використати фінські методи у шкільній 
реформі. Нещодавно в Україні провели експеримент за ініціативою 
МОН «Змінитися за 7 днів», в якому взяли участь українські та 
фінські педагоги. Всього за два тижні заявки на участь подали 675 
шкіл. Поміж усіх шкіл була відібрана школа в с.Трудолюб Полтав-
ської області. В Україну приїхали троє фахівців на чолі з Еса Сіні-
вуорі – головою правління та директором відділу освіти LumoEduca-
tion. Викладач із 15-річним стажем Каісу Хелмінен має досвід ро-
боти в початковій школі, спеціалізується на освітніх проблемах. А 
колишній черкащанин Дмитро Науменко бере участь у стратегічних 
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дослідженнях з питань пострадянських ринків освіти, супроводжував 
вихід на понад сотні компаній міжнародного ринку.

Мета експерименту полягала у тому, щоб заняття з певних дис-
циплін одночасно превели кілька педагогів. До того ж, не тільки 
заняття, але й підготовку до них. Тобто, спільно розробили плани 
уроків, їх аналіз. 

«Важливо залишатися педагогом, який вкладає у роботу душу, – 
розповідає Каісу Хелмінен. – Коли діти відчувають, що ви для них 
хочете найкращого не тому, що це продиктовано якимись правилами, 
а тому що це йде від вас, і ви розділяєте з ними весь шлях, тоді їм 
набагато простіше довіритися і відкритися вам». Розмову про співу-
чителювання фінська команда почала з розповіді педагогам та учням 
про те, що фінська система освіти базується на довірі, автономності, 
соціальному конструктивізмі та навчанні через експеримент. Прак-
тичну роботу провели на інтегрованих уроках у 4-6 класах. Напри-
клад, говорячи про ланцюг живлення або зміни у різновидів живих 
істот, учителі запропонували використовувати не лише біологічні 
науки, а й мову, математику, фізкультуру, мистецтво. В результаті 
чого, уроки перетворилися на захопливу гру. Кожен учень причіпляє 
до лоба фото із зображенням якоїсь тварини або рослини і задає 
якомога більше запитань усім учасникам, щоб здогадатися, хто зо-
бражений. Наприклад: «Чи є у мене пір’я, хвіст, крила, вуса?». 
Якщо учні відгадали – вони шукають, з ким їхня тварина чи рос-
лина утворює харчовий ланцюг. «Чи їсть ховрах рибу?» – запитує 
у решти дітей Каісу. «Так!» «А як щодо полярного ведмедя? Чи їсть 
він пінгвінів?» «Ні!» «Чому?» «Він їсть тільки рибу». «Ні, але це 
хороша спроба! Ще ідеї?». Поки діти мовчать, Каісу підштовхує їх 
до відповіді ще одним запитанням: «Де живе білий ведмідь?» «На 
Північному полюсі!». «А пінгвіни? Теж?». «Ні!». Так у ланцюгу 
з’являється морж, діти аплодують собі за роботу, а Каісу вже анон-
сує роботу в групах. «Що найважливіше у спільній роботі?». «Вза-
ємодопомога, дружба, співпраця», ‒ перераховують діти. «А що, 
якщо і у вас, і у товариша хороша ідея? Як ви вирішите, чия кра-
ща?». «Можна поєднати». Після перерви учні вже знайомляться з 
Еса. Він каже, що розмова буде про пташок, про їхню кількість і 
те, як вона змінюється. «Подивіться у вікно. Здається, там видно 
птахів. Що вони потребують, щоб вижити? Їжу, а ще? Куди ви йде-
те після школи? Так, птахам теж потрібен дім. А які назви пташок 
ви знаєте? Чому не всі пташки живуть тут цілий рік? Які ресурси 
потрібні птахам?». При цьому жодного разу фіни не сказали, що 
дитина дала неправильну відповідь, помилилась. Вся ідеологія ґрун-
тується на «спробуй ще, в тебе вийде» [6].

Наступного дня учні експериментували, створюючи колажі. Так 
знання вони краще засвоюють, переконані фінські педагоги. Ще од-
ним незамінним інструментом є самооцінювання учнями своєї робо-
ти на уроці — це дозволяє дітям зрозуміти, де потрібна підтримка 
чи додаткова увага та роз’яснення. Поміняти ставлення педагогів до 
дітей — найважливіше в реформі освіти, переконані фінські фахівці. 
«Важлива не матеріально-технічна база, а те, для чого вона слу-
гує, — говорить регіональний директор Lumo Education в Україні 
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Дмитро Науменко. — Я знаю, як буває: у школі стоять електро-
нно-цифрові дошки, якими педагоги не користуються, тому що бо-
яться зламати. Ми провели тиждень у не найбагатшій сільській 
школі України, але в ній на сходинках написана таблиця множен-
ня, є маленький шкільний музей, тут роблять відкриту шкільну 
бібліотеку. Думаю, що і з упровадженням співучителювання в них 
не буде проблем». [3]

Він також отримав позитивні емоції від спілкування з україн-
ськими педагогами: «Ми їхали, ні на що не розраховуючи. Та нам 
страшенно пощастило: і діти, і педагоги були не просто спраглі знань 
та ідей, а моментально придумували, як їх утілювати». Про подаль-
шу підтримку школи в с. Трудолюб наголосили самі фінські педаго-
ги — обіцяють консультувати, допомагати дистанційно. А шкільні 
педагоги готують власні проекти спільних уроків.

«Найголовніше, що я побачила у фінських колег, — щиру по-
вагу до дитини, ставлення до учнівства як до дорослих, — каже 
вчителька математики Валентина Федоряка. — Їхній величезний 
досвід вчителювання заснований на дитиноцентризмі. Вони не гово-
рять дитині: «Ось так правильно, а ти робиш неправильно». Еса 
підійшов до дівчинки й каже: «Добре. Ти знаєш, я теж колись так 
думав, але виявилося, що насправді це не так». По закінченню усі 
учасники проекту зустрілися з міністром освіти та науки України 
Лілією Гриневич, яка мала наміри застосувати досвід експерименту 
в рамках великого міжурядового українсько-фінського проекту — він 
відбувся у квітні 2018 року.

Експерти Lumo Education мають наміри на довгострокову спів-
працю у питанні підготовки педагогів і викладачів по всій Україні. 
«Ми не залучали в цей експеримент якісь грантові або бюджетні 
кошти, зробили його з внутрішніх ресурсів двох дружніх організацій 
і безкоштовним для колективу й учнівства школи. Зараз хочемо по-
ширити цей досвід і допомогти всім охочим застосовувати методики, 
яким навчали нас фінські колеги, – говорить лідер руху EdCamp 
Ukraine, радник міністерки освіти і науки України Олександр Ель-
кін. – Ми часто кажемо, що потрібна справжня інтеграція предметів, 
що школа має навчати дитину не формулам чи визначенням, а ком-
петенціям, які можна застосувати у житті. Тепер я точно знаю, що 
для цього потрібне співучителювання, тобто дієва співтворчість пе-
дагогів і, звичайно, дітей» [6].

Якщо у нашій системі освіти приорітетними є самі знання, то 
у фінів – це соціальні компетентності. Вони міркують так: «Для 
чого мені червоний диплом, якщо потім я не зможу вигідно «про-
дати свої знання», не вмітиму вирішувати соціальні конфлікти, 
не знатиму, як заощаджувати, а це ж – головне для подальшої 
соціалізації». Тобто, напрошується висновок, що ми навчаємо для 
знань, а вони – для життя. Як бачите, є над чим працювати і до 
чого прагнути [5].

Чому фінські методи освіти можуть не прижитися в Україні.
Найважливішим принципом фінської освіти є довіра. Держава 

довіряє вчителям, тобто не робить перевірок, вони не пишуть в 
обов’язковому порядку планів навчання. В Україні все навпаки, 
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вчителі тільки те й роблять, що займаються паперовою роботою, за-
мість того, щоб навчати дітей.

У Фінляндії батьки довіряють вчителям, а вчителі довіряють ді-
тям. Педагогам не спаде на думку, що дитина може обманути. Це є 
основною проблемою того, що ця система не приживеться в Україні.

Велику повагу має вчитель, для цього лише потрібно встановити 
заробітну плату педагогам близько 50 тисяч євро на рік. Конкурс 
викладачів у Фінляндії досягає 10 осіб на одне робоче місце. В Укра-
їні ж до такої заробітної плати ще дуже далеко. І професію викла-
дача середньої школи вважають не надто привабливою.

На реформу освіти у Фінляндії виділили понад 20 мільярдів євро. 
В Україні виділили лише 1 мільярд гривень, бачимо різницю.

Висновки. У статті були розкриті, на думку автора, основні ас-
пекти освіти Фінляндії. Дослідження показали, що фінська освіта є 
однією із найуспішніших у світі. Система освіти Фінляндії займає 
перші місця за показниками рівня знань, кількістю дітей, які лю-
блять читати, друге місце – у сфері природничих наук, п’яте – в 
галузі математики. «За результатами дослідження PISA, Фінляндія 
вважається однією з тих країн, яка змогла побудувати систему най-
більш вдало. Тут діти не просто зазубрюють інформацію, а можуть 
використати її для вирішення життєвих завдань і це надзвичайно 
важливо. Наша справа – не перейняти фінську систему – це просто 
неможливо, а примножити наш позитивний досвід їхніми методика-
ми та практиками, щоб наші діти були конкурентоспроможними у 
сучасному світі. На жаль, сьогоднішня шкільна освіта в Україні не 
дає максимум результату для наших дітей», – зазначила Ганна Ново-
сад. Також вона наголосила, що перед українськими дітьми постали 
нові цілі і нові завдання, пов’язані з глобалізацією та іншими склад-
нощами сучасного світу. «Маємо відійти від традиції страждань 
українського народу, які ми транслюємо нашим дітям через україн-
ську літературу», – міністр освіти Ганна Новосад [1]. Вона має рацію, 
адже без потрібних реформ в українській освіті немає майбутнього. 
Ефективною реформа буде тоді, коли ми матимемо довіру до виклада-
чів, а викладачі довірятимуть дітям. Велике починається з малого – 
для цього необхідно поставити правильну мету. Як, наприклад, у 
США – щоб країна стала номером один у світі в усіх напрямках, у 
Польщі – щоб зрівнятися з європейськими стандартами. Нам потрібно, 
щось середнє, де Україна зможе зайняти гідне місце у світі.
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ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ 
У ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 

Мета статті полягає у дослідженні інформації щодо оплати праці у різних 
видах звітності бюджетної установи. Методологія дослідження полягає у ви-
користанні сукупності методів: діалектичного, структурно-аналітичного, індук-
ції та дедукції, статистичного, спостереження, узагальнення. Наукова новизна 
роботи отриманих результатів полягає у комплексному висвітленні відображен-
ня інформації щодо оплати праці у різних видах звітності бюджетної установи. 
Висновки. З метою деталізації та оперативності подання інформації щодо опла-
ти праці установа на основі існуючих форм звітності може розробити аналітич-
ні документи щодо оплати праці. Використання таких аналітичних документів 
підвищить ефективність та оперативність формування працівниками необхідних 
форм звітності бюджетної установи.

Ключові слова: праця, оплата праці, звітність, бюджетна установа.
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Отоáражение информации по оплате труда  
в отчетности áюджетного учреждения

Цель статьи заключается в исследовании информации по оплате труда в 
разных видах отчетности бюджетного учреждения. Методология исследования 
заключается в использовании совокупности методов: диалектического, струк-
турно-аналитического, индукции и дедукции, статистического, наблюдения, 
обобщения. Научная новизна работы полученных результатов заключается в 
комплексном освещении отображения информации по оплате труда в разных 
видах отчетности бюджетного учреждения. Выводы. С целью детализации и 
оперативности предоставления информации по оплате труда учреждение на осно-
ве существующих форм отчетности может разработать аналитические документы 
по оплате труда. Использование таких аналитических документов повысит 
эффективность и оперативность формирования работниками необходимых форм 
отчетности бюджетного учреждения.

Ключевые слова: труд, оплата труда, отчетность, бюджетное учреждение.
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displaying information on remuneration  
in budget institution reporting

the purpose of the article is to investigate remuneration information in various 
types of budget institution reporting. the methodology of the study is to use a 
set of methods: dialectical, structural-analytical, induction and deduction, statistical, 
observation, generalization. The scientific novelty of the results obtained is the 
comprehensive coverage of the presentation of information on remuneration in 
various types of reporting budgetary institution. conclusions. In order to provide 
detailed and efficient of remuneration information on remuneration, an institution 
may, on the basis of existing reporting forms, develop analytical remuneration 
documents. The use of such analytical documents will increase the efficiency and 
promptness of employees to formulate the required forms of reporting to a 
budgetary institution.

Keywords: labor, remuneration, reporting, budgetary institution.

Актуальність теми дослідження. Діяльність бюджетних установ 
у частині сплати податків, формуванні доходів та витрат повністю 
регулюється чинним законодавством, що безпосередньо впливає на 
формування різних видів звітності бюджетної установи. У зв’язку з 
цим актуальним питанням є відображення інформації щодо оплати 
праці у звітності бюджетних установ.
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Дослідження обліку та формування звітності бюджетних установ 
здійснювали такі науковці: Александров В.Т., Атамас П.Й., Ватуля 
І.Д., Ватуля М.І., Ворона О.І., Германчук П.К., Карпенко Н.Г., Лев-
ченко З.М., Лемішовський В.І., Назарчук О.І. та інші. Однак деякі 
питання потребують подальшого дослідження. Перш за все, це сто-
сується відображення інформації щодо оплати праці у різних видах 
звітності бюджетної установи.

Мета статті полягає в об’єктивній оцінці і дослідженні інформа-
ції щодо оплати праці та її відображенні у різних видах звітності 
бюджетної установи. 

Виклад основного матеріалу. Формування різних видів звітності 
бюджетної установи є важливою складовою системи бухгалтерського 
обліку. Дані щодо оплати праці працівників бюджетної установи 
відображаються у фінансовій, статистичній, податковій та спеціаль-
ній звітності. 

У фінансовій звітності, а саме Балансі (за формою № 1-дс) відо-
бражають заборгованість по оплаті праці, Звіті про фінансові резуль-
тати – витрати за елементами із розшифруванням витрат на оплату 
праці та нарахувань на неї.

Податкова звітність з виплат працівникам представлена податко-
вим розрахунком – документом, який підтверджує суми доходу, 
нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізич-
них осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Податковий 
розрахунок за формою № 1ДФ подається окремо за кожний квартал 
(податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за 
останнім календарним днем звітного кварталу [1].

Звіт складається із двох частин: у розділі І відображають «Суми 
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми 
утриманого з них податку», у розділі II – «Оподаткування процентів, 
виграшів (призів) у лотерею та військовий збір». Ставка військового 
збору станом на 2018 рік становить 1,5 %. Доходи, які обкладають-
ся таким збором, визначені ст. 163 ПКУ.

Згідно з проектом плану державних статистичних спостережень, 
до органів державної статистики подаються наступні форми звітнос-
ті: N 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держста-
ту України від 07.08.2013 N 239; N 1-ПВ (квартальна) «Звіт з 
праці», затверджена наказом Держстату України від 05.08.2014 
N 224 [2].

До спеціальної звітності, яка стосується виплат працівникам під-
приємства, відноситься звіт з Єдиного соціального внеску. Його за-
повнення, подача, виправлення помилок та інші нюанси регулюють-
ся Наказом МФУ № 435 від 14.04.2015 «Про затвердження Порядку 
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахова-
ного єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» [3]. Щомісячний звіт ЄСВ подається працедавцями 
(підприємствами та підприємцями) протягом 20 днів після закінчен-
ня звітного місяця.

Слід зазначити, що рішенням Верховної Ради України плануєть-
ся об’єднати ПДФО-звітності та ЄСВ-звітності у 2020 році, завдяки 
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цьому звітність буде більш уніфікованою, її подання буде спрощено 
та покращено ефективність роботи контролюючих органів.

Інформація про обсяги нарахованої та виплаченої заробітної пла-
ти наростаючим підсумком наводиться у формах бюджетної та фі-
нансової звітності відповідно до положень НП(С)БОДС № 101 «По-
дання фінансової звітності» [4]. 

Перед складанням фінансової звітності необхідно провести роботу 
з підготовки та обробки даних, які були відображені протягом звіт-
ного періоду в регістрах бухгалтерського й аналітичного обліку, а 
саме:

1. Узагальнення даних бухгалтерського обліку. Складаються обо-
ротні відомості за субрахунками для перевірки повноти записів у 
бухгалтерському обліку.

2. Закриття меморіального ордеру № 5 за останній місяць звіт-
ного періоду (кварталу, року). Визначають підсумки за всіма графа-
ми і виводять залишки на кінець місяця, а також визначають суму 
оборотів за кожним меморіальним ордером.

3. Перенесення даних з меморіального ордеру № 5 до книги 
«Журнал-головна» і регістрів аналітичного обліку. Виведення саль-
до за всіма субрахунками в книзі «Журнал-головна».

Розглянемо відображення у фінансовій звітності розрахунків з 
оплати праці та відобразимо схематично в табл. 3.1.

З набуттям чинності НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звіт-
ності» у Балансі (форма № 1-дс) витрати, крім витрат майбутніх 
періодів, окремою статтею не відображаються. Водночас слід зазна-
чити, що сума витрат, накопичених протягом кварталу, в останній 
день кварталу відноситься на фінансовий результат виконання ко-
шторису звітного періоду (фінансовий результат виконання бюджету 
(кошторису) звітного періоду), який і формує статтю звітності «Фі-
нансовий результат», що зазначається в пасиві Балансу (код ряд. 1420) 
та Звіті про власний капітал (форма № 4-дс). 

У Звіті про фінансові результати (форма № 2-дс) витрати на опла-
ту праці та відрахування на соціальні заходи відображаються так: 

– у розд. І «Фінансовий результат діяльності» – під час форму-
вання показника враховуються у статті «Витрати на виконання бю-
джетних програм» (код ряд. 2210); 

– розд. ІІ «Видатки бюджету (кошторису) за функціональною 
класифікацією видатків та кредитування бюджету» – у загальній 
сумі витрат установи, залежно від функціональної класифікації ви-
датків та кредитування бюджету, визначеної відповідно до бюджет-
ної класифікації (наказ Мінфіну від 14.01.11 р. № 11 «Про бюджет-
ну класифікацію»);

– розд. ІІІ «Виконання бюджету (кошторису)» – у статті «Опла-
та праці та нарахування на заробітну плату» (ряд. 2610); 

– розд. ІV «Елементи витрат за обмінними операціями» – у 
складі показників «Витрати на оплату праці» та «Відрахування на 
соціальні заходи» (коди рядків відповідно 2820 та 2830). Цей роз-
діл дозволяє визначити частку витрат на оплату праці в установі 
загалом.
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У «Звіті про рух грошових коштів» (форма № 3-дс) витрати на 
оплату праці та відрахування на соціальні заходи відображаються у 
складі витрат на операційну діяльність, зокрема у статті звітності 
«Витрати на оплату праці» та «Відрахування на соціальні заходи» 
(код рядків відповідно 021, 022). 

У Примітках до річної фінансової звітності слід розкривати ін-
формацію про суми заборгованості за заробітною платою, а в разі 
звільнення працівників відповідно до законодавства слід наводити 
інформацію про суми виплат у зв’язку зі звільненням. 

У перших числах місяців та кварталів розпочинається зведення та 
підготовка інформації для складання статистичної звітності. З метою 
подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження 
щодо обстеження підприємств із питань статистики праці й отриман-
ня повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації наказом 
Держстату від 10.06.16 р. № 90 затверджено форми державного ста-
тистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) 
«Звіт із праці» [5]. Подавати такі форми до органів статистики уста-
нови зобов’язані до 7-го числа місяця, що настає за звітним. 

Для недопущення помилок під час заповнення вищезгаданих зві-
тів слід керуватися Інструкцією щодо заповнення форми державно-
го статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», 
затвердженою наказом Держкомстату від 26.10.09 р. № 403, та 
роз’ясненням Держстату від 21.07.15 р. № 17.4-12/7 щодо заповне-
ння форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» [2]. Тож розглянемо 
вимоги цих документів щодо відображення у звітах даних про ви-
плати працівникам. 

Форма № 1-ПВ (місячна). Під час заповнення розд. І звіту № 
1-ПВ (місячна) слід приділити увагу фонду оплати праці, а саме: 

– у рядку 1020 відображаємо всю суму нарахованого фонду 
оплати праці всіх працівників за звітний календарний місяць у ти-
сячах гривень з одним десятковим знаком; 

– рядку 1030 – нараховану суму ПДФО із фонду оплати праці 
всіх працівників (ряд. 1020), за винятком допомоги з тимчасової 
непрацездатності, та проведені перерахування за попередній рік. 

Крім того, рядок 1070 може значно відрізнятись від рядка 1020, 
оскільки в ньому відображається сума в тисячах гривень фонду 
оплати праці штатних працівників, середньооблікову кількість яких 
відображено в рядку 1040. 

Крім даних про нараховані виплати в розд. І слід надавати по-
яснення про відхилення ±10 % і більше порівняно з попереднім 
періодом розміру середньої зарплати штатного працівника. 

Заповнюючи розд. ІІ форми № 1-ПВ (місячна), у рядку 2010 слід 
зазначити інформацію про загальну суму невиплаченої зарплати, що 
належить до виплати всім категоріям працівників, строк виплати 
якої минув до кінця звітного періоду. Інформація про поточну за-
боргованість до нього не включається. 

Рядок 2010 відображає суму заборгованості з виплати зарплати, 
яка утворилась у попередні роки. 

У рядку 2040 окремо треба виділити суму заборгованості з ви-
плат працівникам із тимчасовою втратою працездатності як за ра-
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хунок коштів Фонду, так і за рахунок роботодавця, з оплати перших 
п’яти днів тимчасової непрацездатності, з урахуванням непрацез-
датності через нещасні випадки на виробництві або професійні за-
хворювання. 

У рядку 2050 відображається сума заборгованості з виплати зарп-
лати, яка складається не лише із заборгованості самої зарплати, а 
й із компенсаційних виплат працівникам згідно із Законом від 
28.02.91 р. № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – За-
кон № 796), яка підлягає відшкодуванню за рахунок коштів держав-
ного бюджету. Треба уважно відобразити заборгованість за КЕКВ 
2111 та 2170 разом. У рядку 2060 відображається сума заборгова-
ності з виплати зарплати за рахунок коштів місцевого бюджету. У 
рядку 2070 відображається лише сума заборгованості з компенсацій-
них виплат працівникам згідно із Законом № 796 за рахунок коштів 
держбюджету та за КЕКВ [6].

Слід зазначити, якщо в документах не виокремлено дані, які за-
носяться до статистичної звітності, установа може розробити вну-
трішні форми аналітичних документів, які допомагатимуть складати 
статистичну та інші форми звітності. 

Висновки. Дослідження звітності бюджетної установи в частині 
оплати праці показало, що з метою деталізації та оперативності по-
дання інформації установа може розробляти внутрішні форми ана-
літичних документів. Такі аналітичні документи щодо оплати праці 
доцільно формувати на основі існуючих форм звітності бюджетної 
установи. Використання аналітичних документів, які містять інфор-
мацію щодо оплати праці, дозволить підвищити ефективність та 
оперативність формування працівниками необхідних форм звітності 
бюджетної установи.
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ту. Методологія дослідження полягає у використанні наступних методів: аналіз, 
синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, формалізація. Наукова 
новизна статті полягає в обґрунтуванні інформаційної концепції аудиту безго-
тівкових розрахунків та системи моделювання аудиту безготівкових розрахунків 
підприємств у сфері спорту. Висновки. Застосування інформаційної концепції 
аудиту безготівкових розрахунків та системи моделювання аудиту безготівкових 
розрахунків на підприємстві у сфері спорту дозволить значно підвищити ефек-
тивність проведення аудиторських перевірок, що безпосередньо вплине на фі-
нансово-господарську діяльність підприємства. Запропонований план та про-
грама аудиту безготівкових розрахунків дозволить якісно і детально здійснити 
аудиторську перевірку на підприємстві у сфері спорту. 

Ключові слова: аудит, безготівкові розрахунки, план аудиту, програма 
аудиту, підприємство у сфері спорту.
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Аудит áезналичных расчетов предприятий в сфере спорта

Цель статьи состоит в обобщении и совершенствовании организационных и 
методических аспектов аудита безналичных расчетов предприятий в сфере спор-
та. Методология исследования заключается в использовании следующих методов: 
анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, формализация. 
Научная новизна статьи заключается в обосновании информационной концепции 
аудита безналичных расчетов и системы моделирования аудита безналичных 
расчетов предприятий в сфере спорта. Выводы. Применение информационной 
концепции аудита безналичных расчетов и системы моделирования аудита 
безналичных расчетов на предприятии в сфере спорта позволит значительно 
повысить эффективность проведения аудиторских проверок, непосредственно 
повлияет на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Предложенный 
план и программа аудита безналичных расчетов позволит качественно и подроб-
но осуществить аудиторскую проверку на предприятии в сфере спорта.

Ключевые слова: аудит, безналичные расчеты, план аудита, программа 
аудита, предприятие в сфере спорта.
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of the Department of Accounting and Audit Kyiv National University  
of Technology and Design
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audit of cash-less calculations of sport enterprises

the purpose of the article is to summarize and improve the organizational and 
methodological aspects of the audit of cash-less payments of enterprises in the 
field of sports. research methodology is to use the following methods: analysis, 
synthesis, induction, deduction, analogy, modeling, formalization. the scientific 
novelty of the article is to substantiate the information concept of non-cash 
payments audit and the system of modeling cash-less payments audit of enterprises 
in the field of sports. conclusions. The application of the information concept of 
cash-less payments audit and the system of modeling cash-less payments at a sports 
enterprise will significantly increase the efficiency of audits, which will directly 
affect the financial and economic activity of the enterprise. The proposed plan and 
program for the audit of cash-less payments will allow qualitative and detailed 
audit of the enterprise in the field of sports.

Keywords: audit, non-cash payments, audit plan, audit program, sports enterprise.

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах розвитку 
ринкових відносин в Україні все більше уваги приділяють проведен-
ню аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств, особливо, 
аудиту безготівкових розрахунків на підприємстві. 
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Питання обліку і аудиту безготівкових розрахунків підприємств 
висвітлюють у своїх дослідженнях такі відомі українські вчені, як 
Ю.В. Бакун, М.Т. Бiлуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.I. Валуєв, А.М. Ге ра- 
 симович, С.Ф. Голов, Л.П. Кулаковська [1], О. Малолєткова [2], 
М.Ф. Огійчук [3], Ю.В. Піча, Л.Г. Смоляр, М.С. Пушкар, Л.К. Сук, 
Н.М. Ткаченко та інші. Але дослідження теоретичних положень та 
діючої практики бухгалтерського обліку і аудиту безготівкових роз-
рахунків дає змогу визначити низку невирішених проблем: обґрун-
тування інформаційної концепції аудиту безготівкових розрахунків 
та системи моделювання аудиту безготівкових розрахунків під-
приємств у сфері спорту.

Мета дослідження полягає в узагальненні та удосконаленні орга-
нізаційних та методичних аспектів аудиту безготівкових розрахунків 
підприємств у сфері спорту.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах розвитку еко-
номіки управління грошовими потоками суб’єктів господарювання 
є важливою складовою діяльності підприємства. Підприємства сфе-
ри спорту постійно підтримують фінансові взаємовідносини з інши-
ми підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і 
окремими особами, здійснюючи як готівкові, так і безготівкові 
розрахунки. 

З метою ефективного управління грошовими потоками, керівни-
цтву підприємства сфери спорту необхідно мати оперативну, досто-
вірну і достатню інформацію, яка дозволяє забезпечити вирішення 
завдання в умовах нестабільності української економіки. Оскільки 
бухгалтерський облік є найбільш місткою інформаційною системою 
підприємства сфери спорту, то саме в цій системі і повинна форму-
ватися вся необхідна інформація про грошові потоки. Ця вимога 
випливає із положень Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
активне впровадження яких у практику українського обліку відбу-
вається в теперішній час.

Сучасні умови існування підприємств сфери спорту, а також про-
цеси, що протікають в економіці України, підтверджують важливість 
і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господар-
ської діяльності суб’єктів підприємництва. Водночас тема готівкових 
і безготівкових розрахунків є дуже важливою ділянкою при оцінці 
платоспроможності та подальшого існування підприємств сфери 
спорту. Тому на кожному підприємстві повинні створюватися всі 
умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та 
рухом грошових коштів. 

Метою аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфери 
спорту є підтвердження аудиторським висновком інформації щодо 
повноти, достовірності, законності та об’єктивності здійснених і відо-
бражених у бухгалтерському обліку й звітності безготівково-розра-
хункових операцій та дебіторської і кредиторської заборгованості.

Основним завданням аудиту безготівкових розрахункових опера-
цій підприємства сфери спорту є встановлення об’єктивної істини 
щодо інформації про безготівково-розрахункові операції, дебіторську 
і кредиторську заборгованість, складання думки аудитором про до-
стовірність, законність, повноту та об’єктивність відображених у 
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бухгалтерському обліку і фінансовій звітності операцій, донесення 
цієї думки через аудиторський висновок до користувачів інформації. 

Проведення аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфе-
ри спорту регламентується законом України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» [4].

Систему моделювання аудиту безготівкових розрахунків на під-
приємстві сфери спорту необхідно розглядати як сукупність окремих 
моделей у розрізі його стадій. 

При моделюванні початкової стадії аудиту безготівкових розра-
хунків підприємства сфери спорту аудитором можуть бути викорис-
тані такі моделі, як: модель відбору клієнтів (моделі відбору клієн-
тів), модель оцінки системи обліку і внутрішнього економічного 
контролю, модель визначення і оцінки аудиторського ризику, моде-
лі розробки плану і програми аудиту. 

Моделювання дослідної стадії аудиту безготівкових розрахунків 
підприємства сфери спорту полягає в: сценарії перевірок господар-
ських операцій і облікових запасів, моделі контрольних моментів, 
моделі аналізу фінансової звітності, моделі розробки робочих доку-
ментів аудитора на цій стадії. 

До моделей завершальної стадії аудиту безготівкових розрахунків 
підприємства сфери спорту відносять: моделі оцінки результатів ау-
диторської перевірки, модель розробки аудиторського висновку, 
модель розробки пропозицій і рекомендацій аудитора [5, с. 12].

Інформаційну концепцію аудиту безготівкових розрахунків під-
приємства сфери спорту необхідно формувати за такими напрямами:

•	 законодавча	інформація;
•	 інформація,	що	безпосередньо	пов’язана	з	підприємством	сфе-

ри спорту;
•	 інформація,	пов’язана	із	третіми	сторонами;
•	 інформація,	пов’язана	із	проведенням	аудиту.
В процесі проведення аудиторської перевірки безготівкових роз-

рахунків на підприємстві сфери спорту аудитору необхідно сформу-
вати план аудиту безготівкових розрахунків (таб. 1):

– Підприємство сфери спорту, що перевіряється.
– Період аудиту.
– Запланований аудиторський ризик, %.
– Запланований рівень суттєвості, %.

Таблиця 1
План аудиту áезготівкових розрахунків підприємства сфери спорту

№ Заплановані види роáіт
Період  

проведення
Виконавець Примітки

1 2 3 4 5

1 
Аудит операцій по розрахун-
ковому рахунку

Оляніна А.В.

2 
Аудит операцій по валютно-
му рахунку

Оляніна А.В.
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1 2 3 4 5

3 
Аудит розрахункових опера-
цій

Оляніна А.В.

4 
Аудит операцій з грошовими 
коштами на спеціальних ра-
хунках у банку

Оляніна А.В.

У плані аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфери 
спорту визначаються основні етапи аудиту із зазначенням терміну 
проведення кожного з них, який необхідний для повного і точного 
здійснення всіх поставлених завдань.

Виходячи з розробленого плану аудиту безготівкових розрахунків 
підприємства сфери спорту, важливим є дотримання терміну про-
ведення, що визначається, виходячи з обсягів роботи. Використан-
ня плану аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфери 
спорту дає змогу організувати, систематизувати та полегшити робо-
ту аудитора.

Програма аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфери 
спорту містить завдання аудиту для конкретного об’єкту, процедури, 
необхідні для виконання запланованих видів робіт, обсяг і термін 
їх виконання. Програму аудиту безготівкових розрахунків підпри-
ємства сфери спорту розробляють досить детально, максимально 
передбачаючи усі нюанси діяльності підприємства сфери спорту 
(таб. 2):

Таблиця 2
Програма аудиту áезготівкових розрахунків підприємства  

сфери спорту

№ п/п
Перелік аудиторських 

заходів (процедур)

Період  

проведення
Виконавець Оáлікові реєстри

1 2 3 4 5

1. Аудит операцій по розрахунковому рахунку

1.1.
Підтвердження наяв-
ності діючих рахун-
ків у банках

Оляніна А.В.

Договори про 
бан ківські рахун-
ки, Довідки про 
відкриття і за-
криття рахунків

1.2

Перевірка дотриман-
ня вимог щодо 
оформлення первин-
ними документами 
операцій по розра-
хунковому рахунку

Оляніна А.В. Виписки банків

1.3
Підтвердження сум 
сальдо по рахунках у 
банках

Оляніна А.В.

Виписки банків, 
Відомості, Жур-
нали-Ордери, Го-
ловна книга

Закінчення таблиці 1
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1 2 3 4 5

1.4

Арифметична 
перевірка у бан-
ківських випис-
ках

Оляніна А.В. Виписки банків

2. Аудит операцій по валютному рахунку

2.1

Перевірка опера-
цій обліку ку-
півлі і продажу 
валюти

Оляніна А.В.
Відомості,  
Журнали-Ордери

2.2

Перевірка розра-
хунків та відо-
браження курсо-
вих різниць

Оляніна А.В.
Відомості,  
Журнали-Ордери

3. Аудит розрахункових операцій

3.1
Перевірка змісту 
документів.

Оляніна А.В.
Розрахункові  
документи

3.2

Перевірка пра-
вильності оформ-
лення розрахун-
кових докумен-
тів

Оляніна А.В.
Розрахункові  
документи, виписки 
банків.

3.3

Перевірка пра-
вильності скла-
дення 
кореспондент-
ських рахунків

Оляніна А.В.
Розрахункові  
документи, інші  
облікові реєстри

4. Аудит операцій з грошовими коштами на спеціальних рахунках у 
банку

4.1

Перевірка пра-
вильності скла-
дення бухгалтер-
ських проводок

Оляніна А.В.
Журнал господар-
ських операцій, інші 
облікові реєстри

5. Формування аудиторського висновку

5.1
Формування ау-
диторського ви-
сновку

Оляніна А.В. –

Програма аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфери 
спорту відображає перелік і послідовність аудиторських процедур, 
які для цього необхідні. Програмою аудиту безготівкових розрахун-
ків підприємства сфери спорту також передбачається час проведення 
перевірки у розрізі аудиторських процедур.

У процесі проведення аудиту безготівкових розрахунків підпри-
ємства сфери спорту аудитором систематизується інформація щодо 
діяльності підприємства сфери спорту, результати вивчення якої 

Закінчення таблиці 2
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важливо документувати в робочих документах аудитора. Робочими 
документами аудитора при проведенні аудиту безготівкових роз-
рахунків підприємства сфери спорту є записи аудитора, здійснені 
ним під час планування, підготовки та проведення перевірки, уза-
гальнення отриманих даних та документально зафіксована інфор-
мація, отримана у процесі аудиту від підприємства сфери спорту, 
третіх осіб тощо. Документальне оформлення аудиту безготівкових 
розрахунків підприємства сфери спорту складається з двох видів 
документації – робочої та підсумкової. До робочої документації 
аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфери спорту на-
лежить інформація, яка, на погляд аудитора, є важливою для того, 
щоб правильно виконати аудит безготівкових розрахунків і, яка 
підтверджує сформовані висновки та пропозиції в аудиторському 
висновку. Робоча аудиторська документація аудиту безготівкових 
розрахунків підприємства сфери спорту зазвичай оформлена у ви-
гляді форм і таблиць на папері або зафіксована на електронних 
носіях інформації. Під час планування та проведення аудиту без-
готівкових розрахунків підприємства сфери спорту робоча доку-
ментація допомагає в повній мірі здійснювати аудиторську пере-
вірку безготівкових розрахунків та контроль за процесом її здій-
снення. У робочій документації аудиту безготівкових розрахунків 
підприємства сфери спорту фіксуються результати аудиторських 
експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих аудиторських 
рішень.

Отже, формування і використання інформаційної концепції ауди-
ту безготівкових розрахунків та системи моделювання аудиту без-
готівкових розрахунків на підприємстві у сфері спорту дозволить 
значно підвищити ефективність проведення аудиторських перевірок, 
що безпосередньо вплине на фінансово-господарську діяльність під-
приємства сфери спорту. Запропонований план та програма аудиту 
безготівкових розрахунків дозволить суттєво підвищити якість про-
веденої аудиторської перевірки безготівкових розрахунків на підпри-
ємстві у сфері спорту.

Список використаних джерел

1. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту / Л.П. Кулаковська, 
Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2012. – 544 с.

2. Малолєткова О. Нюанси безготівкових розрахунків [Текст] / Оксана Ма-
лолєткова // Урядовий кур’єр. — 2013. —№ 175 (26 верес.). — С. 13.

3. Аудит: організація і методика: [навч. посіб.] / [М.Ф. Огійчук, І.Т. Нові-
ков, І.І. Рагуліна]. – К.: Алерта, 2012. – 664 с.

4. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон Украї-
ни від 21.12.2017 р. № 2258–VIII (в редакції від 01.10.2018 р.). – [Електро-
нний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2258-19.

5. Бунда О. М., Єлісеєва С.Ю. Організаційні та методичні аспекти аудиту 
грошових коштів на підприємстві. Вісник КНУТД. – 2015. – № 4(89). – 
С. 11-20.



101Аудит безготівкових розрахунків підприємств у сфері спорту

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
2
0
. 
—

 №
 2

2

Стаття до редакції журналу надійшла: 15.02.2020 р.

references

1. kulakovs’ka l.p. Organіzacіya і metodika auditu / L.P. Kula-
kovs’ka, YU.V. Pіcha. – K.: Karavela, 2012. – 544 s.

2. malolєtkova o. Nyuansi bezgotіvkovih rozrahunkіv [Tekst] / 
Oksana Malolєtkova // Uryadovij kur’єr. – 2013. – № 175 (26 veres.). – 
S. 13.

3. audit: organіzacіya і metodika: [navch. posіb.] / [M.F. Ogіjchuk, 
І.T. Novіkov, І.І. Ragulіna]. – K.: Alerta, 2012. – 664 s.

4. pro audit fіnansovoї zvіtnostі ta auditors’ku dіyal’nіst’: Zakon 
Ukraїni vіd 21.12.2017 r. № 2258–VIII (v redakcії vіd 01.10.2018 r.). – 
[Elektronnij resurs]: Verhovna Rada Ukraїni. – Rezhim dostupu: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.

5. Bunda o. m., Єlіseєva s.yu. Organіzacіjnі ta metodichnі aspekti 
auditu groshovih koshtіv na pіdpriєmstvі Vіsnik KNUTD. – 2015. – 
№ 4(89). – S. 11-20.



© О. Л. Тоцька, М. О. Блеянюк

УДК 336.7:331.361.3
DOI: 10.33813/2224-1213.22.2020.12

Тоцька Олеся Леонтіївна,

кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 
ORCID ID 0000-0003-4748-2134 
o_totska@meta.ua

Блеянюк Мирослава Олександрівна, 

магістр 1 курсу факультету економіки 
та управління Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 
miroslavableanuk@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ  
ОПЕРАТОРІВ call-ЦЕНТРІВ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Мета статті полягає у вивченні особливостей управління підготовкою опе-
раторів call-центрів у банківській сфері. Методологія дослідження полягає у 
використанні методу аналізу. Наукова новизна отриманих результатів полягає 
в тому, що в статті розкрито теоретичні аспекти підготовки операторів call-
центрів в одному із провідних банків України. Зокрема, детально описано про-
цес підготовки стажерів і новачків. Висновки. Результати дослідження дозво-
лили окреслити окремі аспекти підготовки операторів call-центрів у банківській 
сфері на різних етапах.

Ключові слова: call-центр; оператор; стажер; новачок; управління підго-
товкою.

Тоцкая Олеся Леонтьевна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 
Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки

Блеянюк Мирослава Александровна,
магистр 1 курса факультета экономики и управления Восточноевропей-
ского национального университета имени Леси Украинки



103Особливості управління підготовкою операторів call-центрів у банківській сфері

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
2
0
. 
—

 №
 2

2

Осоáенности управления подготовки операторов call-центров  
в áанковской сфере

Цель статьи заключается в изучении особенностей управления подготовкой 
операторов call-центров в банковской сфере. Методология исследования заклю-
чается в использовании метода анализа. Научная новизна полученных резуль-
татов заключается в том, что в статье раскрыты теоретические аспекты подго-
товки операторов call-центров в одном из ведущих банков Украины. В частнос-
ти, подробно описан процесс подготовки стажеров и новичков. Выводы. 
Результаты исследования позволили определить отдельные аспекты подготовки 
операторов call-центров в банковской сфере на разных этапах.

Ключевые слова: call-центр; оператор; стажер; новичок; управления под-
готовкой.

totska olesia, 
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Bleianiuk myroslava, 
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peculiarities of management of preparation of call-center 
operators in the Banking area

the purpose of the article is to study the peculiarities of management training 
of call-center operators in the banking sector. the methodology of the study is to 
use the method of analysis. the scientific novelty of the obtained results is that 
the article describes the theoretical aspects of training of call-center operators in 
one of the leading banks in Ukraine. In particular, the process of training trainees 
and newcomers is described in detail. conclusions. The results of the study made 
it possible to outline certain aspects of training of call-center operators in the 
banking sector at different stages.

Keywords: call-center; operator; trainee; newcomer; management training.

Актуальність теми дослідження. Call-центр – це структурна оди-
ниця компанії, що обслуговує вхідні та вихідні дзвінки силами опе-
раторів. Він функціонує за рахунок програмного забезпечення, яке 
створює, впроваджує та підтримує постачальник [1]. На сьогодні в 
кожному call-центрі є пакет сервісів, які виконують такі функції:

– якісний розподіл ресурсів call-центру (налаштування ролей, 
маршрутизація, IVR (інтерактивна голосова відповідь), вихідні дзвін-
ки, автоматичні обдзвони);

– контроль якості роботи (збір статистичних даних за результа-
тами обробки звернень, запис розмов, карти якості);

– покращення ефективності роботи операторів (сценарії, плану-
вання графіку, API-інтеграція (з програмним інтерфейсом додатка), 
обдзвін боржників).

Call-центри використовують у різних сферах:
– державний сектор (міністерства, заклади охорони здоров’я, 

освітні організації);
– політичний сектор (штаб-квартири партій);
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– фінансовий сектор (банки, страхові компанії, колекторські 
агентства);

– приватні підприємства (туристичні компанії, перевізники, авто-
салони, стартапи, IT-компанії);

– телекомунікаційний сектор (інтернет-провайдери, аутсорсери, 
технічна підтримка, маркетингові агенції);

– промисловість (заводи, фабрики);
– некомерційні підприємства (волонтерські організації, фонди) 

тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з теми. У сучасній на-

уковій економічній літературі діяльності call-центрів присвячено не 
так уже й багато праць. Зокрема, цю тематику досліджували А. Вой-
тенко, І. Дідовець, Т. Думенкова, А. Ліпенцев, Л. Матвійчук й ін. 
Однак у їхніх працях висвітлені лише окремі питання вирішення 
конфліктів у колективі call-центру [2], управління обслуговуванням 
споживачів [3], визначення шляхів підвищення ефективності та 
якості надання послуг call-центрами [4–5]. Аналіз згаданих публі-
кацій дає змогу зробити висновок про те, що особливості підготовки 
та навчання персоналу залишаються поза увагою науковців.

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей управління 
підготовкою операторів call-центрів у банківській сфері.

Виклад основного матеріалу. Для успішного функціонування 
контактного центру потрібен якісний і відповідальний процес на-
вчання працівників. Розглянемо його детальніше на прикладі одно-
го з провідних банків України.

Кожен стажер контактного центру забезпечений робочим місцем: 
ПК, стільцем, необхідною гарнітурою й іншою оргтехнікою, а також 
встановленими на ПК програмними комплексами банку. Для на-
вчання співробітників відведено окремий кабінет і закріплено тре-
нера. Умовно процес навчання поділяється на дві частини: вступне 
навчання для стажера та програма для новачка контактного центру. 
Його відображено на рис. 1.

Програма
для стажерів

(3 тижні)

Програма
для новачків
(5 тижнів)

Рис. 1. Схема підготовки операторів call-центрів у áанківській установі

Перший етап навчання триває 3 тижні (15 робочих днів). На 
цьому етапі стажер знайомиться з колективом, вивчає стандарти 
роботи банку, виконує перші тестові дзвінки та проходить практич-
ні нормативи. Ці три тижні співробітник навчається під контролем 
тренера. Для навчання працівників розроблена програма, в якій ви-
користовується принцип послідовного навчання. Стажер не може 
перейти до наступного дня (модуля), не вивчивши програму поточ-
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ного дня навчання. Усі модулі повинні бути розміщені в логічному 
порядку – для послідовного навчання стажерів. Програма навчання 
включає:

– курс у форматі «запитання-відповідь»;
– покрокові інструкції з виконання основних операцій;
– відеоінструкції з виконання основних операцій (5–10 хвилин);
– вебінари, майстер-класи (для професій front-office);
– тренінги (для професій контакт-центрів);
– тест із вивченого матеріалу;
– практичне заняття (виконання практичних нормативів (про-

дажу продуктів, фінансової культури, ведення діалогів, здійснення 
дзвінків), прослуховування і аналіз діалогів, кейси, робота в режимі 
«другий стілець», самостійна робота).

За час стажування стажер повинен ознайомитися зі специфікою 
банківської справи, отримати базові знання про банк, його продукти 
та послуги, відпрацювати навички роботи за профілем обраної про-
фесії та вміння роботи в програмних комплексах банку.

Навчальний день стажера також має певну послідовність. У пер-
шу чергу, вивчається теорія, здійснюються перегляд відеолекції, 
відеоінструкцій, покрокових інструкцій, вебінари, майстер-класи, за 
якими розроблені тестові завдання для закріплення знань. Наступний 
етап – практичний. Стажер виконує нормативи, аналізує свої діа-
логи, спілкується з колегами. Далі група разом з тренером підводить 
підсумки дня, повторює вивчений матеріал і при необхідності отри-
мує інформацію для самостійного вивчення. Послідовність вивчення 
тем, рівень занурення у вивчення продукту/ послуги/ процесу ви-
значається ступенем їх важливості для конкретної професії (топовий, 
важливий, фоновий).

З першого дня стажування тренеру важливо переконатися, що 
всі стажери однаково знають і розуміють стандарти якості ведення 
діалогів, акцентувати увагу стажерів на переліку помилок, які вва-
жаються критичними, працювати зі стажерами над уникненням по-
милок під час консультації клієнтів.

Наступний етап навчання триває 5 тижнів (35 календарних 
днів). Стажер під керівництвом свого супервізора проходить програ-
му навчання для новачка. Програма навчання допомагає новим 
співробітникам банку швидко та правильно орієнтуватися й адапту-
ватися до вимог і умов роботи в установі, а також вивчити продук-
ти та політику банку і кодекс поведінки співробітника. Тривалість 
навчання становить від 5 до 40 робочих днів (залежить від професії 
новачка). Навчання на першому тижні займає не більше 2–3 годин 
на день. Далі – не більше 30–60 хвилин на день.

Програму навчання можна проходити в робочий і неробочий час 
за допомогою ПК, планшета, смартфона. Достатньо мати доступ до 
Інтернету.

Кожен день новачку необхідно заходити на платформу та вико-
нувати модулі в програмі, а саме:

– вивчати всі матеріали програми навчання;
– здавати тести;
– виконувати практичні завдання;
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– заповнити анкету зворотного зв’язку по завершенні поточного 
дня навчання;

– виконувати домашні завдання, якщо вони передбачені у про-
грамі.

Програма новачка також побудована за певними принципами.
Загальнобанківська інформація (загальна програма для всіх ма-

сових професій у перші 3 дні) – стандарти банку, комунікації в 
банку, нормативи та рейтинги.

Вивчення матеріалів продуктового кошика новачка у співвідно-
шенні теорія / практика – 50 % / 50 %.

Як і програма стартового навчання, вона включає в себе теорію, 
різноманітні курси й інструкції, навчальні фільми, вебінари, візу-
альні підказки, брифінги, IVR-опитування, ТОП актуальні питання 
клієнтів і відповіді по кожному блоку. Окрім теорії новачок виконує 
практичні завдання: тренажери, відеотренінг, кейси, ментальні кар-
ти, майстер-класи, ігри, фінансова культура, спільні зустрічі / ро-
тація, тренінги й аналіз кращих і гірших аудіодіалогів (для call-
центрів).

Для перевірка знань і умінь оператора використовують:
– тестування;
– навчальні опитування;
– контроль знань через атестацію (кейсові питання);
– IVR-опитування;
– рейтинг продажів;
– кейсові (ситуативні) вправи.
Перевірка знань через тестування для співробітників полягає у: 

проміжному тесті один раз на тиждень з вивченого матеріалу за цей 
період; підсумковому тесті один раз на місяць; атестаційному тесті 
за підсумком закінчення програми навчання.

Зворотній зв’язок відбувається за допомогою анкети зворотного 
зв’язку, опитування у вебінарах, брифінгів, опитувань NPS (індексу 
споживчої лояльності).

Програма навчання розбита по днях. Кожен день присвячений 
певній темі або продукту / послузі банку. Програма кожного дня 
має розклад занять. Необхідно чітко дотримуватися розкладу (тобто 
вивчати матеріали, виконувати практичні завдання, брати участь у 
вебінарах у призначений час) і в тій послідовності, в якій вони ви-
кладені в програмі.

У системі дистанційного навчання можна бачити суму зароблених 
балів, своє місце в рейтингу, належність до групи рейтингу і топ-10 
учнів з кращим результатом. Зауважимо, що рейтинг у програмі на-
вчання не впливає на рішення про результати навчання в програмі. 
Успішність проходження програми навчання оцінюється за виконан-
ням нормативів програми навчання. Належність до групи рейтингу 
навчання носить інформаційний характер і показує, наскільки добре 
вчиться співробітник порівняно з іншими учасниками його групи.

Рейтинг з навчання не дорівнює банківському рейтингу за про-
фесією. Його мета:

1. Підштовхнути учня до поліпшення успішності, тому що він 
побачить себе порівняно з іншими учасниками його групи.
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2. Дати розуміння керівнику, як порівняно з іншими учасниками 
групи вчиться співробітник, чи треба приділити йому більше уваги.

Отже, загальний термін стажування становить 8 тижнів. Після 
його завершення новачок отримує грошову винагороду в розмірі 
7 тис. грн.

Висновки. Ефективне та якісне навчання є запорукою успіху call-
центрів. Основними особливостями навчання операторів контактних 
центрів є створення спеціалізованих програм на дистанційних плат-
формах, доступ стажера до цих програм з будь-якого гаджету, ви-
конання практичних нормативів для закріплення отриманих даних, 
рейтингування учасників навчання, підтримка та контроль тренера 
в процесі стажування. За цей час стажерам пояснюють, як будувати 
діалог, реагувати на провокаційні випади, переконати людину на 
іншому кінці дроту викликати до себе симпатію та довіру. Вони від-
працьовують прості елементи телефонного спілкування: ввічливість, 
доброзичливі інтонації, уміння правильно завершити розмову, пере-
рвати надмірно балакучого співрозмовника. У результаті, оператор, 
як мінімум, навчиться не боятися абонентів, залишатися незворуш-
ним і поважати чужу думку.
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Предмет дослідження – менеджмент релігійного туризму. Мета досліджен-
ня – шляхи удосконалення сфери релігійного туризму за допомогою основних 
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ного туризму із урахуванням специфіки цієї сфери. Висвітлені проблемні пи-
тання в сфері релігійного туризму з точки основних функцій менеджменту. 
Висновки – у результаті дослідження встановлено, що релігійний туризм має 
великий недосліджений потенціал із точки зору менеджменту та маркетингових 
досліджень у сфері туризму.

Ключові слова: менеджмент, управління, релігійний туризм, потенціал, 
функції менеджменту.

Панченко Светлана Анатольевна, 
кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры арт-менеджмента  
и ивент-технологий Национальной академии руководящих кадров 
культуры и искусств

Менеджмент религиозного туризма: перспективы развития  
в Украине 

Предмет исследования – менеджмент религиозного туризма. Цель исследо-
вания – пути совершенствования сферы религиозного туризма с помощью 
основных функций менеджмента. Методология исследования заключается в 
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Освещены проблемные вопросы в сфере религиозного туризма с точки зрения 
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основных функций менеджмента. Выводы – в результате исследования установ-
лено, что религиозный туризм имеет большой неисследованный потенциал с 
точки зрения менеджмента и маркетинговых исследований в сфере туризма. 

Ключевые слова: менеджмент, управление, религиозный туризм, потенци-
ал, функции менеджмента.
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religious tourism management: prospects for  
development in ukraine

the subject of the study is the management of religious tourism. the purpose 
of the study are ways to improve the sphere of religious tourism with the help of 
the main management functions. the research methodology consists in the appli-
cation of methods of analysis, synthesis, comparison, generalization, forecasting, 
as well as in the use of systemic, activity, historical and cultural approaches.the 
results of the work – proposals are presented for solving the problems of religious 
tourism, taking into account the specifics of this sphere. The problematic issues 
in the field of religious tourism from the point of main management functions are 
highlighted. conclusions – the study found that religious tourism has great po-
tential in terms of management and marketing research in the field of tourism.

Keywords: management, management sphere, religious tourism, potential, man-
agement functions.

Актуальність теми дослідження. Дослідники релігійного туризму 
зазначають, що для багатьох пілігримів сама подорож у гурті одно-
думців важливіша, ніж безпосереднє відправлення ритуальних об-
рядів уже по прибуттю до бажаного місця чи проповідь про правед-
не життя. Безперечно, духовна очищувальна сила паломництва до 
святих місць загальновизнана. Але не менш важливо, що під час 
прощі в її учасників виникає особливе відчуття своєї спільності. Со-
ціально-духовні настанови певної віри нерідко закарбовуються у 
свідомості й поведінці людей поза межами церковних інституцій і 
конфесій загалом.

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченням соціальних аспектів 
туристичної діяльності, осмислення її ціннісного значення висвітле-
ні в працях сучасних філософів, науковців, мислителів: В. Пазенка, 
М. Поповича, А. Єрмоленка, В. Ляха, Я. Любивого, С. Горського, 
В. Ма лахова, В. Табачковського, М. Кисельова, В. Федорченка, С. Со-
ляник, О. Кручека, І. Зоріна, В. Квартальнова. Загальні питання 
територіальної організації туризму розглядали вітчизняні вчені: 
М. Крачило, О. Бейдик, В. Бабарицька, О. Любіцева, О. Ігнатенко, 
І. Твердохлєбов, М. Багров, Л. Багрова, В. Шумський, І. Карташев-
ська, І. Яковенко. Фахівці, в дослідженнях яких аналізуються кон-
фесійні вияви паломництва, а також розглядається релігійний туризм 
як феномен: Є. Бойцова, В. Генкевич, В. Григор’янц, С. Житєньов, 
М. Ки рюшко, В. Лебедєв, В. Пащенко, О. Турій, М. Якубович, 
М. Альфакі, А. Атік, Г. Грабар, В. Жолдоков, С. Копилов, Н. Крю-
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кова, Е. Слободенюк, В. Фуркало, П. Яроцький, С. Панченко, І. Хро-
ненко. 

Мета дослідження полягає в удосконаленні сфери релігійного 
туризму на сучасному туристському ринку, акцентуванні уваги на 
менеджменті у туристичному бізнесі. Менеджмент є процесом за-
стосування управлінських концепцій та інструментів із урахуванням 
соціально-економічних, демографічних, соціокультурних чинників, 
що дозволяє отримувати конкурентні переваги та додаткові фінан-
сові ресурси. Основними завданнями менеджменту в туристичному 
бізнесі є розробка та впровадження новітніх стратегій просування 
продукту на туристський ринок із використанням нових технологій 
та вдосконалення існуючих за допомогою основних функцій менедж-
менту. 

Виклад основного матеріалу. Функції менеджменту відображають 
суть та зміст управлінської діяльності в сфері туризму. До основних 
функцій менеджменту туристичного бізнесу належать: планування, 
організація, регулювання, мотивація, контроль. Кожна з цих функ-
цій менеджменту є важливою для організації туристичної діяльнос-
ті, зокрема в сфері релігійного туризму.

Менеджмент туристичного бізнесу поєднує також координацію 
питань організації, планування і прогнозування з фінансовою діяль-
ністю, правовим забезпеченням, психологією спілкування та обслу-
говування клієнтів, соціологією праці та іншими аспектами туризму. 

Принципи менеджменту туризму можна поділити на загальні та 
індивідуальні. До загальних віднесено: 

– принцип системності (взаємозалежність системи від інших, 
взаємозв’язок усіх ланок системи, врахування дії внутрішніх та зо-
внішніх чинників на функціонування системи); 

– принцип інтеграції; 
– принцип багатофункціональності (врахування усіх аспектів ді-

яльності, тобто не лише продажу туристичного продукту); 
– принцип об’єктивності; 
– принцип орієнтації на цінності. 
До індивідуальних принципів належать: 
– принцип наукової обґрунтованості; 
– принцип оптимального співвідношення централізації та децен-

тралізації при прийнятті управлінських рішень; 
– принцип плановості; 
– принцип мотивації; 
– принцип дотримання прав та забезпечення відповідальності 

працівників [5].
Менеджмент релігійного туризму зумовлює необхідність співпра-

ці з релігійними лідерами, знання культурних відмінностей цільової 
аудиторії, релігійної практики та духовної складової паломництва 
або релігійного відпочинку, що необхідно не лише в процесі підго-
товки загальної програми туру, але й під час розроблення сувенірної 
продукції, системи харчування, одягу, залучення обслуговуючого 
персоналу. 

Україна багата на релігійно-паломницькі об’єкти, які приваблю-
ють значні потоки віруючих паломників. На її території зосередже-
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но значну концентрацію паломницьких об’єктів в усіх регіонах. 
Найбільшими паломницькими центрами на території країни є м. Київ 
(Свята Софія, Києво-Печерська лавра, Фролівський, Покровський, 
Десятинний монастирі, Афонське подвір’я при храмі святителя Ми-
хаїла й ін. святині); м. Почаїв (Свято-Успенська лавра) Кременець-
кого району на Тернопільщині; м. Святогірськ (Святогірська Успен-
ська лавра) Донецької обл.; м. Чернігів (Троїцький і Преображен-
ський собори, Єлецький монастир, Антонієві печери тощо); 
Золотоноський жіночий монастир Черкаської обл.; Мгарський мо-
настир Полтавської обл.; Глинська пустинь Сумської обл.; Покров-
ський і Борисо-Глібський монастирі у Харківській обл.; монастирі 
в урочищі Кип’яче Житомирської обл.; Браїловський, Барський і 
Лядівський скельний монастирі на Вінничині; Корецький, Дерман-
ський, Білівський, Городоцький монастирі на Рівненщині; Покров-
ський храм м. Луцька та Успенський собор м. Володимира-Волин-
ського, Зимненський, Успенський, Чарторийський, Хрестовоздви-
женський, Низкиницький, Успенський та інші монастирі на 
території Волинської обл.; собор Святого Юра й Крехівський монас-
тир на Львівщині; Гошівський монастир і Манявський скит (Івано-
Франківська обл.); Зарваницький монастир, що на Тернопільщині; 
Банченський, Хрещатицький, Кулівецький монастирі та чоловічий 
монастир Гореча на території Чернівецької області; численні монас-
тирі й храми Автономної Республіки Крим (Успенський, Бахчиса-
райський, Кліментовський, Інкерманський, Георгієвський на мисі 
Феолент та ін.); Успенський, Іллінський, Михайлівський, Пантелей-
монівський монастирі й чудотворні ікони храму в с. Кулевча Одесь-
кої обл.; численні монастирі та храми Закарпаття, а також велика 
кількість чудотворних ікон, мощей святих угодників Божих, чудот-
ворних джерел та інші християнські святині України [2]. 

 У цілому на території України нараховується приблизно 130 па-
ломницьких відділів, служб, фірм та агентств. Географія пропоно-
ваних ними маршрутів охоплює всю територію України та усі краї-
ни Європи і Близького Сходу. У середньому одна така служба про-
понує за рік приблизно 50 поїздок. 

Визначити кількість внутрішніх релігійних туристів не є можли-
вим. Якщо припустити, що усі активні віруючі здійснюють турис-
тичні поїздки тільки з релігійними цілями, то їх частка у загально-
му туристичному потоці займає від 8,5 % до 20 %. Тоді на релігій-
ний туризм припадає від 160 до 360 тисяч організованих поїздок і 
екскурсій, з яких 120–300 тис. – зарубіжні і лише 25–60 тисяч – 
внутрішні. 

Виходить, що в Україні частка релігійного туризму в загальному 
туристичному потоці навряд перевищує 8–10 %, але швидше за 
все – вона нижча. Тобто, рівень розвитку релігійного туризму в 
Україні як мінімум у два рази нижчий, ніж у середньому в світі. 

Іноземних паломників в Україні перебуває в середньому 60–70 ти-
сяч, релігійно-пізнавальних іноземних туристів – приблизно стільки 
ж. З них дві третини складають ізраїльтяни, російських паломників 
не більше 15 % (8–10 тисяч паломників) [9]. 
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Релігійний світогляд впливає на соціум неоднозначно, а подеку-
ди й суперечливо: він здатен як об’єднувати людей, так і роз’єднувати, 
протиставляти. Звідси й численні війни й конфлікти, що виникають 
на релігійному ґрунті. Він може сприяти формуванню найкращих 
моральних цінностей, гуманного світогляду й громадянської актив-
ності, а може насаджувати непримиренність, ненависть до інакомис-
лячих, навіть загалом зневагу до людини як такої. Звідси й фана-
тизм, мізантропія, асоціальність і релігійний екстремізм.

Таким чином, всі ці та інші заходи, на мою думку, сприятимуть 
динамічному становленню туристичної України з подальшими пер-
спективами щодо розвитку міжнародного туризму взагалі і пізна-
вального туризму зокрема.

Порівняно з європейськими країнами, Україна не використовує 
той потенціал, який для її економічного зростання та вирішення 
існуючих проблем охорони історичної спадщини могли б надати різ-
ні види туризму. 

На сучасному етапі свого розвитку в українській спільноті – в 
силу економічних негараздів та кризового стану – переважає суто 
меркантильне ставлення до дійсності, а потужний духовний компо-
нент відходить, так би мовити, на другорядні ролі. Наразі, саме 
історичні пам’ятки дають можливість органічно поєднати в україн-
ському культурному просторі матеріальне і духовне, як це вдається 
зробити, наприклад, в Італії чи у Франції. 

Сакральні місця України мають бути розглянуті з точки зору:
– визначних релігійних історичних місць, об’єктів України, ана-

логічних місцевостей;
– конфесійних об’єктів: православних, іудейських, католицьких, 

мусульманських, хасидських, язичницьких;
– опису конкретних святих, релігійно-історичних місць по регі-

онах (церкви, монастирі, Лаври, могили, скити, ікони, місця про-
живання визначних діячів різних конфесій).

Основні завдання щодо розвитку релігійного туризму в Україні:
– повномасштабна реставрація давніх релігійних архітектурних 

об’єктів;
– відновлення дерев’яної релігійної архітектури;
– реставрація і відновлення давніх живописних, писемних і 

скульптурних культових об’єктів, надання приміщень для їх опри-
люднення (створення музеїв);

– реставрація палацових комплексів та облаштування їх територій;
– видання популярної літератури іноземними мовами, в яких у 

доступній і захопливій формі системно інформувати про релігійну 
історію України, розвиток окремих релігійних і духовних центрів, 
про її видатних діячів, чимало з яких проживали і на території За-
хідної Європи, про існування в країні сакральних і святих місць;

– формування системи пільг тим туристичним організаціям, які 
активно просуватимуть у своєму пакеті послуг релігійний туризм; 

– формування системи пільг для інвесторів із метою залучення 
інвестицій у відновлення історичних пам’яток України;
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– розроблення оптимальних маршрутів для релігійних туристів, 
при цьому із залученням до маршруту принагідних інших історичних 
місць України;

– організація філіалів туристичних агенцій за кордоном, створен-
ня реклами, рекламної та інформаційної літератури для зарубіжно-
го читача; створення і подача в ефір телепрограм про визначні ре-
лігійні пам’ятки та діячів;

– формування загального реєстру важливих з туристичного по-
гляду релігійних об’єктів і сакральних місць;

– організація логістичних систем та інфраструктури в Україні 
для забезпечення маршрутів релігійним туристам і паломникам 
(транспортне забезпечення; готелі, заклади харчування, екскурсійні 
бюро для супроводу туристів на місцях, забезпечення сувенірною 
продукцією тощо).

З метою подальшого розвитку пізнавального туризму необхідно:
– створити базу туристичних ресурсів, до якої увійдуть всі істо-

ричні, культурні пам’ятки туризму;
– розробити довгострокові програми та стратегії щодо відроджен-

ня пам’яток культури;
– виховувати, формувати у туристів почуття особистої відпові-

дальності за збереження пам’яток культури і відповідного ставлення 
до об’єктів пізнавального туризму;

– розробити тури наукових і тематичних екскурсій до історичних 
та культурних пам’яток з пізнавальною метою;

– здійснювати консолідовану політику щодо підвищення ролі 
пізнавального туризму в соціумі.

Попри те, що кожен із нас повсякчас переймається клопотами, 
житейськими ситуаціями, різноманітними планами, успіхами й утра-
тами, ми всі потребуємо насамперед духовного наповнення і водночас 
очищення від суєти й скороминущих турбот. Як і над тілом, над 
душею та духовною складовою свого життя теж потрібно плідно й 
натхненно працювати. Лише в наполегливій духовній праці, яка 
гармонійно поєднується з фізичною, народжується нова, реалізована 
в духовному сенсі особистість.

Повсякденний світ наповнений переважно пересічними ситуаціями, 
типовими емоціями й узвичаєними подіями. Натомість паломництво – 
це дивовижний стимул до духовно незвіданого, який повертає люди-
ну до її чуттєвих витоків, не забруднених негараздами й повсякденним 
негативом. Наче життєдайне джерело, вони наповнюють життя нови-
ми емоціями й неповторними враженнями. Із паломницької мандрів-
ки прочанин ніколи не повертається таким, яким він туди вирушив. 
Світ довкола змінюється, розкриваються нові духовні обрії, форму-
ється інша система цінностей, переосмислюється сенс буття.

Наша держава повинна приваблювати своєю історичною спадщи-
ною міжнародних і внутрішніх туристів, всі пам’ятки згідно відпо-
відних програм і законів мають реставровуватись і завдяки коштам 
туристів самі себе утримувати, розвивати і зберігати. Ми завжди 
повинні пам’ятати, що все починається з нашої культури і нашого 
ставлення до пам’яток культури, зокрема. Ми повинні з шаною ста-
витись до пізнавальних, культурних надбань нашої країни.
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the purpose of the article is to plan a project of an electric vehicle technical 
assistance point. the methodology of the study is to use the critical path method. 
the scientific novelty of the obtained results is that the article describes the practical 
aspects of project planning of the creation of an electric vehicle technical assistance 
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Актуальність теми дослідження. Популяризація в Україні такого 
екологічного транспорту як електромобілі має низку переваг для 
нашої держави: незалежність від імпортної нафти; отримання не 
менше $ 3 млрд «на екологію» (згідно з Паризькими кліматичними 
угодами); «одужання» вітчизняного ринку електроенергії; розвиток 
підприємництва [1]. Тому впровадження проектів у цій сфері, зо-
крема з розвитку інфраструктури пунктів технічної допомоги елек-
тромобілів, є саме на часі. Адже їхня реалізація допоможе ефектив-
но управляти змістом, часом і ресурсами цих організацій.

Аналіз останніх досліджень і пуáлікацій з теми. Окремим аспек-
там вітчизняного ринку електромобілів присвятили свої наукові 
розвідки Н. Разінкін, В. Карпов, М. Лалакулич, О. Шевчук, Я. Шев-
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чук. Зокрема, вони визначали роль інфраструктурних проектів у 
реалізації потенціалу вітчизняного ринку електромобілів, а також 
перспективи експлуатації й конкурентну спроможність електромобі-
лів в Україні. Однак ними не розкрито практичні аспекти організа-
ції інфраструктурних проектів, пов’язаних з електромобілями. Саме 
цю прогалину і покликана заповнити наша стаття.

Мета дослідження полягає в плануванні проекту створення пунк-
ту технічної допомоги електромобілів з допомогою методу критич-
ного шляху.

Виклад основного матеріалу. Проект створення пункту технічної 
допомоги автомобілів за різними класифікаційними ознаками відне-
семо до таких: за характером проекту/рівнем учасників – вітчизня-
ний; за масштабом (розміром) – середній; за тривалістю (строками 
реалізації) – короткостроковий; за ступенем складності – організа-
ційно-складний; за галузевою приналежністю – інфраструктурний; 
за рівнем проекту – проект; за об’єктом інвестування – реальний.

Для реалізації проекту використовуються трудові, матеріальні та 
фінансові ресурси. Вони відображені на рис. 1.

У проекті задіяні такі трудові ресурси: керівник проекту (КП) – 
здійснює загальний контроль й оперативне керівництво діяльністю 
фірми; заступник керівника проекту (ЗКП) – бере участь у пошу-
ку приміщення й обладнання, підборі кадрів тощо; бухгалтер 
(Б) – відповідає за своєчасне оформлення фінансових документів 
компанії, сплату податків, подання у державні органи звітності 
фірми; маркетолог (М) – здійснює аналіз маркетингової ситуації, 
формування та реалізацію маркетингових планів; робітники-кон-
сультанти (Р1, Р2, Р3) – виконують настроювання, ремонт, збір 
техніки, надають технічні консультації клієнтам; ремонтна бри-
гада (РБ) – проводить ремонт приміщення; фірма-продавець об-
ладнання (ФПО).

Для реалізації проекту необхідні такі матеріальні ресурси: за-
рядний пристрій КЕВА (ЗП); автомобільні підйомники (АП); шино-
монтажне обладнання та стенди балансування (ШО); зарядні пристрої 
для акумуляторів (ЗПА); домкрати, крани (ДК); набори діелектрич-
них інструментів для електромобілів (НДІ).

Проект створення пункту технічної допомоги електромобілів мож-
на поділити на три етапи: підготовчий, підготовка приміщення, 
планування роботи пункту. Задачі проекту на всіх етапах відобра-
жено в табл. 1.

Як бачимо, перший етап проекту вартує 34800 грн. Ці кошти 
витрачаються на заробітну плату керівника та заступника керівника 
проекту. Другий етап проекту вартує 246235 грн. Ці кошти витра-
чаються на оренду та ремонт приміщення, закупівлю й доставку 
обладнання, заробітну плату керівника та заступника керівника 
проекту, робітників. Третій етап проекту вартує 26400 грн. Ці кошти 
витрачаються на маркетингові заходи, заробітну плату керівника та 
заступника керівника проекту, бухгалтера й маркетолога.

Критичними роботами проекту, які знаходяться на критичному 
шляху та впливають на загальну тривалість проекту, є такі: 4–6, 
11–14, 18, 20, 21.
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Таблиця 1
Задачі проекту створення пункту технічної допомоги електромоáілів

№ 
ряд-
ка

Назва задачі
Затра-

ти

Три-
ва-

лість, 
днів

Початок Кінець
Попе-
ред-
ники

Назва ресур-
сів

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Пункт технічної 
допомоги електро-
мобілів

307435 95 Пт 
01.03.19

Пт 
12.07.19

1 Початок проекту 0 0 Пт 
01.03.19

Пт 
01.03.19

2 Підготовчий етап 34800 35 Пт 
01.03.19

Пт 
19.04.19

3 Початок підготовчо-
го етапу

0 0 Пт 
01.03.19

Пт 
01.03.19

1

4 Формування коман-
ди проекту

8000 10 Пт 
01.03.19

Пт 
15.03.19

3 КП

5 Пошук зацікавле-
них осіб та інвесто-
рів

16000 20 Пн 
18.03.19

Пт 
12.04.19

4 КП

6 Укладення догово-
рів з інвесторами

7400 5 Пн 
15.04.19

Пт 
19.04.19

5 КП; ЗКП

7 Оформлення креди-
ту в банку

3400 5 Пт 
01.03.19

Чт 
07.03.19

3 ЗКП

8 Закінчення підго-
товчого етапу

0 0 Пт 
19.04.19

Пт 
19.04.19

6;7

9 Підготовка примі-
щення пункту

246235 35 Пт 
19.04.19

Пт 
07.06.19

10 Початок підготовки 
приміщення

0 0 Пт 
19.04.19

Пт 
19.04.19

8

11 Пошук та оренда 
приміщення

33400 10 Пн 
22.04.19

Пт 
03.05.19

10 ЗКП[50%]; 
ОП[30000]

12 Ремонт приміщення 30000 20 Пн 
06.05.19

Пт 
31.05.19

11 РБ

13 Пошук та закупів-
ля обладнання

178935 30 Пн 
22.04.19

Пт 
31.05.19

10 ЗКП[50%]; 
ЗП[2]; 
АП[1]; 
ШО[1]; 
ЗПА[2]; 
ДК[2]; 
НДІ[3]

14 Доставка та вста-
новлення обладнан-
ня

3900 5 Пн 
03.06.19

Пт 
07.06.19

13;12 ФПО; 
ДО[1500]; 
Р1;Р2; Р3

15 Закінчення підго-
товки приміщення

0 0 Пт 
07.06.19

Пт 
07.06.19

14

16 Планування роботи 
пункту

26400 25 Пт 
07.06.19

Пт 
12.07.19

17 Початок плануван-
ня роботи пункту

0 0 Пт 
07.06.19

Пт 
07.06.19

15
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1 2 3 4 5 6 7 8

18 Підбір робітничого 
персоналу

6800 10 Пн 
10.06.19

Пт 
21.06.19

17 ЗКП

19 Навчання та ін-
структаж персоналу

1700 5 Пн 
24.06.19

Пт 
28.06.19

18 ЗКП[50%]

20 Формування пере-
ліку сервісних по-
слуг

5700 5 Пн 
24.06.19

Пт 
28.06.19

18 КП; 
ЗКП[50%]

21 Розробка та впрова-
дження маркетин-
гових заходів

12200 10 Пн 
01.07.19

Пт 
12.07.19

20 М; Б; 
МВ[5000]

22 Закінчення плану-
вання роботи пунк-
ту

0 0 Пт 
12.07.19

Пт 
12.07.19

19;21

23 Закінчення проекту 0 0 Пт 
12.07.19

Пт 
12.07.19

22

Висновки. Універсальність розробленого проекту полягає в тому, 
що його можна запроваджувати в будь-якому населеному пункті 
України, де є електромобілі та виникає попит на їх технічне обслу-
говування. Відкриття пункту технічної допомоги електромобілів до-
зволить забезпечити сервіс для власників такого виду авто та сти-
мулюватиме до їх придбання інших осіб.
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АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ АВТОСЕРВІСНИХ ПОСЛУГ

Мета статті полягає в проведенні аналітичних процедур діяльності підпри-
ємств автосервісних послуг. Методологія дослідження полягає у використанні 
сукупності методів: статистичного, порівняльного; обчисленні величини від-
хилень за роками; методів аналізу коефіцієнтів; узагальнення отриманих ре-
зультатів. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні аналітичних про-
цедур діяльності підприємств автосервісних послуг. Висновки. Проведення 
аналітичних процедур діяльності підприємств автосервісних послуг, на при-
кладі ТОВ «ТЛА Чернігів» показало, що даний вид діяльності в Україні є 
надзвичайно перспективним. Для підвищення ефективності своєї діяльності 
підприємству автосервісних послуг необхідно: висока якість виконаних робіт; 
високий рівень професіоналізму працівників; хороший стан приміщення, ін-
струментів, зовнішній вигляд персоналу та території; значна комплексність 
наданих послуг. 

Ключові слова: аналіз, аналітичні процедури, автосервіс, рентабельність.
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Аналитические процедуры деятельности предприятий автосервисных услуг
Цель статьи заключается в проведении аналитических процедур деятель-

ности предприятий автосервисных услуг. Методология исследования заключа-
ется в использовании совокупности методов: статистического, сравнительного; 
исчислении величины отклонений по годам; методов анализа коэффициентов; 
обобщение полученных результатов. Научная новизна работы заключается в 
совершенствовании аналитических процедур деятельности предприятий 
автосервисных услуг. Выводы. Проведение аналитических процедур деятель-
ности предприятий автосервисных услуг, на примере ООО «ТЛА Чернигов» 
показало, что данный вид деятельности в Украине чрезвычайно перспективный. 
Для повышения эффективности своей деятельности предприятию автосервисных 
услуг необходимо: высокое качество выполненных работ; высокий уровень 
профессионализма работников; хорошее состояние помещения, инструментов, 
внешний вид персонала и территории; значительная комплексность предостав-
ляемых услуг.

Ключевые слова: анализ, аналитические процедуры, автосервис, рентабель-
ность.
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analytical procedures of activity of car service enterprises

the purpose of the article is to carry out analytical procedures of the activity 
of car service companies. research methodology is to use a set of methods: 
statistical, comparative; calculating the magnitude of deviations by years; methods 
of analysis of coefficients; summarizing the results. the scientific novelty of the 
work is to improve the analytical procedures of the activity of car service 
companies. conclusions. Carrying out analytical procedures of the activity of car 
service companies, on the example of “TLA Chernihiv” LLC, showed that this 
type of activity in Ukraine is extremely promising. In order to increase the 
efficiency of its activity the car service company needs: high quality of completed 
works; high level of professionalism of employees; good condition of the premises, 
tools, appearance of staff and territory; significant complexity of the services 
provided.

Keywords: analysis, analytical procedures, car service, profitability.

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан ринку автосервіс-
них послуг в Україні привів СТО до усвідомлення проблеми необхід-
ності практичного застосування маркетингових принципів у своїй 
повсякденній діяльності. В теперішніх умовах виживає те підпри-
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ємство, яке може найточніше виділяти і розуміти різноманітність 
смаків. Підхід до організації управління підприємствами автосерві-
су поки що не знайшов широкого застосування і може бути корисним, 
маючи на увазі той факт, що складність автомобіля, як виробу, 
кількість марок та моделей автомобілів невпинно зростають, що при-
водить до значного збільшення різних можливих варіантів сукупнос-
ті технологічних процесів ремонту та обладнання, яке використову-
ється [1, c. 42-44].

На думку багатьох дослідників, найважливішими напрямами 
вдосконалення автосервісу є застосування прогресивних технологіч-
них процесів, вдосконалення організації й управління виробничою 
діяльністю, застосування нових, більш досконалих проектів техно-
логічно та в будівельній частині, реконструкція діючих СТО з ура-
хуванням фактичної потреби за видами робіт, а також можливості 
їхнього подальшого розвитку. Серед перелічених перспективних 
напрямів вирізняється досить популярний на Заході напрям – еко-
номіко-логістичний. Останнім часом з’явилося чимало праць укра-
їнських дослідників цього плану. Серед них можна назвати дослі-
дження систем управління автосервісом (Л. Миротін) [2] і загальних 
проблем логістичної підтримки діяльності автосервісних підпри-
ємств (С._Смерічевська і М. Жаболенко, В. Лукінський) [3], ви-
вчення ефективності автосервісу (О. Марков) [4] та якості послуг 
на підприємствах автосервісу, а також розвідки, у яких аналізу-
ється попит на послуги автосервісу (М. Мастепан, О.Січко та Д. Мі-
наков) [5].

Мета дослідження полягає в узагальненні та удосконаленні ана-
літичних процедур діяльності підприємств автосервісних послуг.

Виклад основного матеріалу. Дослідження аналітичних про-
цедур діяльності підприємств автосервісних послуг здійснювалося 
на прикладі ТОВ «ТЛА Чернігів». Дане підприємство, згідно з 
випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців, спеціалізується на технічному обслуго-
вуванні та ремонті транспортних засобів. У період 2016-2018 років 
у місті Чернігові спостерігаються кількісні зміни рівня насиче-
ності автомобілями жителів міста і підвищений попит на послуги 
автосервісу.

Розглянемо основні економічні показники діяльності ТОВ «ТЛА 
Чернігів» за 2016-2018 роки (таб. 1).

За досліджуваний період спостерігається тенденція до збільшення 
чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг ТОВ «ТЛА Чер-
нігів» при одночасному зниженні собівартості. Чисельність праців-
ників ТОВ «ТЛА Чернігів» зменшується одночасно із підвищенням 
продуктивності праці.

Чистий прибуток ТОВ «ТЛА Чернігів» за три останні роки також 
зростає. Це також є свідченням розширення діяльності ТОВ «ТЛА 
Чернігів» та поліпшення ефективності її здійснення.
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Таблиця 1
Основні економічні показники діяльності ТОВ «ТЛА Чернігів» 

за 2016-2018 роки

Показник

Період, роки

Відхилення, +/-

Аáсолютне, тис. 
грн.

Відносне, %

2016 2017 2018
2016-
2017

2017-
2018

2016-
2017

2017-
2018

1 2 3 4 5 6 7 8

Чистий дохід 
від реалізації 
товарів, робіт, 
послуг

43402,0 46730,0 49814,0 +3328,0 +3084,0 +7,67 +6,6

Собівартість то-
варів, послуг

36643,0 36527,0 36341,9 -116,0 -185,1 -0,32 -0,51

Коефіцієнт дохо-
ду на 1 грн ви-
трат з надання 
послуг

1,18 1,30 1,37 +0,12 +0,07 +10,17 +5,38

Чисельність пер-
соналу, чол.

35 27 24 х х х х

Продуктивність 
праці (тис. грн/
чол.)

1240,06 1730,74 2075,58 +490,68 +344,84 +39,57 +19,92

Фонд оплати 
праці (тис. грн)

713,26 886,32 1250,85 +173,06 +364,53 +24,26 +41,13

Середньорічна 
зарплата 
(тис. грн/чол.)

20,38 32,83 52,12 +12,45 +19,29 +61,09 +58,75

Чистий прибу-
ток (тис. грн)

635,0 661,0 777,0 +26,0 +116,0 +4,09 +17,55

Рентабельність 
продажу (%)

1,46 1,41 1,56 х х -0,05 +0,15

Середньорічна 
вартість осно-
вних засобів 
(тис. грн)

837,5 2440,0 3282,9 +1602,5 +842,9 +191,34 +34,55

Фондовіддача 51,82 19,15 15,17 -32,67 -3,98 -63,05 -20,78

Важливо також звернути увагу на темпи зміни чистого доходу та 
собівартості. У нашому випадку в 2016-2018 роках чистий дохід ТОВ 
«ТЛА Чернігів» зростав, а собівартість зменшувалась. Це свідчить 
про те, що діяльність підприємства є ефективною. 

Фінансовий стан підприємства автосервісних послуг характеризує 
забезпеченість власними оборотними коштами, оптимальне співвід-
ношення запасів товарно-матеріальних цінностей з потребами ви-
робництва, своєчасне проведення розрахункових операцій, плато-
спроможність.
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Джерелом інформації для проведення аналізу фінансового стану 
ТОВ «ТЛА Чернігів» є фінансова звітність: баланс та звіт про фінан-
сові результати за досліджуваний період. 

Результати проведення аналізу фінансового стану ТОВ «ТЛА Чер-
нігів» за 2017-2018 рр. представлені у таблиці 2. Значення коефіці-
єнту покриття у 2016-2018 роках варіюється між показниками 1,0-
1,21, тобто суми отримуваних ТОВ «ТЛА Чернігів» прибутків ви-
стачає лише на сплату відсотків. Водночас його застосування не 
відображає здатності фірми сплачувати основну суму боргу. Коефі-
цієнт швидкої ліквідності знаходиться в межах нормативного зна-
чення, і на кожну гривню поточних зобов’язань ТОВ «ТЛА Чернігів» 
припадає в середньому 0,08 гривні високоліквідних оборотних акти-
вів, це означає, що в ТОВ «ТЛА Чернігів» були проблеми з плато-
спроможністю. 

У 2016 році на кожну гривню поточних зобов’язань ТОВ «ТЛА 
Чернігів» припадає близько 0,006 гривні грошових коштів та їх 
еквівалентів. У 2018 році ситуація суттєво не змінилася і значення 
коефіцієнта аналогічне. Таким чином, компанія ТОВ «ТЛА Чернігів» 
не може відповідати за своїми зобов’язаннями в даному періоді. 
Чистий оборотний капітал в 2018 році збільшився, в порівняні з 
2017 роком, та становить 2617,2 тис. грн, таким чином ТОВ «ТЛА 
Чернігів» спроможне сплачувати свої поточні зобов’язання та роз-
ширювати свою поточну діяльність. 

ТОВ «ТЛА Чернігів» значно залежить від позикових коштів, тому 
для підвищення відсотка платоспроможності доцільним буде вклад 
додаткових коштів власниками або залучення стороннього інвестора. 
Коефіцієнт фінансової стабільності знаходиться на неприйнятному 
рівні, з 2017 року спостерігається зменшення – на кожну гривню 
зобов’язань ТОВ «ТЛА Чернігів» припадає 0,7 гривні власного ка-
піталу, що свідчить про фінансову нестабільність. 

Таблиця 2
Аналіз фінансового стану ТОВ «ТЛА Чернігів» за 2016-2018 роки

Найменування показників Період

2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 2 3 4

Показники ліквідності

Коефіцієнт покриття 1,19 1 1,21

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,19 0,15 0,08

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,006 0,007 0,006

Чистий оборотний капітал, тис. грн 95,0 -15,0 2617,2

Показники платоспроможності

Коефіцієнт автономії  
(платоспроможності)

0,05 0,06 0,07

Коефіцієнт фінансової стабільності 1,5 0,92 0,7

Коефіцієнт забезпеченості власними за-
собами

-0,03 -0,07 -0,06

Показники фінансової стійкості
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1 2 3 4

Коефіцієнт забезпеченості оборотних 
коштів власними оборотними коштами

0,051 0,064 0,078

Коефіцієнт співвідношення залучених і 
власних коштів (коефіцієнт  
фінансування)

0,53 0,34 0,42

Коефіцієнт маневреності власного капі-
талу

0,1 -0,009 1,09

Коефіцієнт концентрації власного капі-
талу

0,047 0,056 0,071

Коефіцієнт фінансової залежності 21,26 17,84 14,11
Показники ділової активності
Коефіцієнт оборотності активів 0,32 1,91 1,59
Коефіцієнт оборотності дебіторської за-
боргованості

0,046 0,081 0,068

Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості

0,29 0,46 0,51

Показники рентабельності
Рентабельність продажу 0,015 0,014 0,016
Рентабельність активів 4,57 2,7 2,5
Рентабельність власного капіталу 2 3,88 5,16

Як і у випадку з показником фінансової автономії для збільшен-
ня значення показника необхідно залучати кошти власників або 
інвесторів, реінвестувати прибуток у роботу ТОВ «ТЛА Чернігів». 
Якщо є можливість інтенсифікувати діяльність, то бажано залучати 
додаткові позикові кошти. 

Фінансова стійкість ТОВ «ТЛА Чернігів» спадає, адже значення 
показника знизилося. Протягом всього періоду коефіцієнт нижчий 
нормативного і ТОВ «ТЛА Чернігів» не здатне профінансувати свої 
оборотні активи за рахунок власного капіталу. 

Маневреність власного капіталу ТОВ «ТЛА Чернігів» на кінець 
досліджуваного періоду значно підвищилась за рахунок збільшення 
запасів на кінець 2018 року.

Фінансова залежність ТОВ «ТЛА Чернігів» знижується, і в 2018 
році на кожну гривню власних коштів припадає 14,11 гривні фінан-
сових ресурсів, що на 3,73 гривні менше, ніж роком раніше. Однак 
значення показника знаходиться в нормативних межах, тому фінан-
сові ризики ТОВ «ТЛА Чернігів» знаходяться на прийнятному рівні.

Ефективність використання активів ТОВ «ТЛА Чернігів» знижу-
ється. Якщо в 2017 році на кожну гривню залучених коштів було 
надано послуг на суму 1,91 гривень, то в 2018 р – вже 1,59. Для 
подальшого підвищення показника можна продати частину активів, 
що не використовуються.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості ТОВ «ТЛА 
Чернігів» у 2018 році зменшився і становить 0,068. Як правило, чим 
вищий цей показник, тим краще, тому що підприємство швидше 
одержує оплату по рахунках. 

Закінчення таблиці 2
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Оборотність кредиторської заборгованості ТОВ «ТЛА Чернігів» 
була стабільною протягом 2017-2018 років. Значення показника ко-
ливається в межах 0,46-0,51 оборотів у рік. Порівнюючи суму кре-
диторської заборгованості та дебіторської заборгованості, можна 
підсумувати, що ТОВ «ТЛА Чернігів» використовує кредиторську 
заборгованість для фінансування власних дебіторів, а також частину 
цих коштів використовує для фінансування інших активів.

Рентабельність продажів по чистому прибутку ТОВ «ТЛА Черні-
гів» залишається на стабільному рівні, і в 2018 році кожна гривня 
продажів принесла 1,60 гривні чистого прибутку. 

Рентабельність власного капіталу ТОВ «ТЛА Чернігів» підвищу-
ється. Якщо в 2016 році кожна залучена гривня власних коштів 
дозволила отримати 200,0 гривень чистого прибутку, то в 2018 році – 
516,0 гривень. Якщо порівнювати таке значення з прибутковістю 
доступних для власників фінансових інструментів, то інвестування 
у ТОВ «ТЛА Чернігів» є більш ефективним. Основним фактором 
підвищення рентабельності є збільшення суми власного чистого при-
бутку. 

При дослідженні основних засобів ТОВ «ТЛА Чернігів» виявлено, 
що незважаючи на збільшення первісної вартості основних засобів у 
період 2016-2018 років, внаслідок значного зношення їх коефіцієнт 
зношеності на кінець 2017 року виріс на 0,01% і відповідно на 
стільки ж знизився коефіцієнт придатності. Аналогічна ситуація 
склалася на кінець 2018 року: внаслідок значного зношення їх ко-
ефіцієнт виріс на 0,11% і відповідно на стільки ж знизився коефі-
цієнт придатності. Знос основних засобів на кінець 2018 року, в 
порівнянні з 2017 роком, збільшився на 580,5 тис. грн. Це спонукає 
до знецінення основних засобів, таких як будівлі, обладнання, тран-
спорт, що спричиняється втратою їх техніко-економічних характе-
ристик.

Отже, для покращення слабких сторін ТОВ «ТЛА Чернігів» до-
цільно використати частину коштів отримання додаткового доходу 
і при цьому залишатися ліквідним. Також доцільним буде вклад 
додаткових коштів власниками або залучення стороннього інвестора. 
Що стосується ефективності використання, руху та стану основних 
засобів, то на підприємстві протягом трьох років не відбувалося їх 
виведення, що призводить до інтенсивного старіння. Для покращен-
ня ситуації рекомендується списувати активи після закінчення 
строку корисного використання або продавати ті, які не використо-
вуються. 
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та гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури 
і мистецтв, доктор економічних наук, професор.

Дацій Олександр Іванович, завідувач кафедри фінансів, банківської 
та страхової справи Міжрегіональної академії управління персоналом, 
доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти 
України.

Дуáас Ростислав Григорович, завідувач кафедри менеджменту Універ-
ситету «Україна», доктор економічних наук, професор.

Кальна-Дуáінюк Тетяна Прокопівна, професор, кафедра аграрного 
консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України, доктор економічних наук, професор.

Клочко Валентин Петрович, професор кафедри арт-менеджменту 
та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури 
і мистецтв, доктор економічних наук, професор.

Коваленко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, 
доцент,доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, Наці-
ональна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Україна.

Колеснікович Віктор Павлович (kalesnikovich Viktar) — к.г.н., 
Ph.Dr. Geography, докторант БДУ, директор Міжнародного інституту 
екологічної безпеки (ОБСЄ).

Колот Анатолій Михайлович, проректор Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних 
наук, професор.

Копієвська Ольга Рафаїлівна – доктор культурології, професор, 
заслужений працівник освіти і науки України, завідувач кафедри 
арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв.

Кропивко Михайло Федорович, завідувач відділу ННЦ «Інститут 
аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, 
доктор економічних наук, професор, академік НААН України.

Кирилюк Євген Миколайович, професор кафедри публічного 
управління та гуманітарних наук Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, доцент.

Мартинишин Ярослав Миколайович, професор кафедри публічного 
управління та гуманітарних наук Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор.

Махортов Юрій Олексійович, професор кафедри міжнародного 
туризму Київського університету культури, доктор економічних наук, 
професор.

Прокопенко Ольга Володимирівна, завідувач кафедри економічної 
теорії, в. о. декана факультету економіки та менеджменту Сумського 
державного університету, доктор економічних наук, професор.

Саáлук Петро Трохимович, радник ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» Національної академії аграрних наук України, доктор 
економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений 
діяч науки і техніки України, Герой України.
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Савчук Василь Кирилович, завідувач кафедри статистики, обліку 
і аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, доктор економічних наук, професор.

Сіденко Володимир Романович, головний науковий співробітник 
Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-
кореспондент НАН України, доктор економічних наук.

Судомир Світлана Михайлівна, доктор економічних наук, про-
фесор, професор кафедри економіки підприємства, завідувач відділу 
навчально-науково-інноваційної діяльності в.п. НУБіП України, 
«Бережанський агротехнічний інститут». Україна.

Червінська Люáов Петрівна, професор кафедри управління пер-
соналом та економіки праці Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, про-
фесор.

Шевчук Володимир Олександрович, професор кафедри аудиту Націо-
нальної академії статистики, обліку і аудиту, доктор економічних 
наук, професор.

Шкільов Олександр Васильович, професор Національного універ-
ситету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Шпичак Олександр Михайлович, головний науковий співробітник 
відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «ІАЕ», доктор 
економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений 
діяч науки і техніки України.

Якуáа Катерина Іллівна, професор кафедри фінансів Академії 
праці, соціальних відносин і туризму, доктор економічних наук, 
професор, заслужений економіст України.

Baran mirosław — Profesura: 31 grudnia 2015 r Prezydent RP 
podpisał nominację profesora nauk Matematycznych; Habilitacja 
(wyrуżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrуw): Instytut Matematyczny 
Polskiej Akademii Nauk, rozprawa pt. Conjugate norms in Cn and re-
lated geometrical problems, Warszawa, 1999; Doktorat (wyrуżniony 
nagrodą Ministra Edukacji Narodowej): Wydział Matematyki i Fizyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ян Шафін, декан Православного богословського факультету Пря-
шівського університету в Пряшеві, професор, доктор теології, доктор 
філософії (Словаччина).

Гечáаия Бадрі Нодарович – доктор економіки, професор, член-
кореспондент Академії Наук Бізнесу Грузії, директор департаменту 
управління бізнесу, Батумський державний університет імені Шота 
Руставелі (Грузія).

Кетеван Гівівна Голетіані – доктор технічних наук, декан фа-
культету логістики Батумського Навчального університету навігації 
(Грузія).



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. Оáсяг 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. Таáлиці 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 посереди-
ні. Розмір цифр і тексту в таблицях – не менше 10 пунктів. Допустимі 
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. Аáревіатури 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.

Редколегія



Взірець оформлення списку літератури 
згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація  

та документація.

Біáліографічне посилання.  
Загальні положення та правила складання»  

з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40)

Характеристика дже-
рела

Приклад оформлення Книги

1 2

Один автор Скидан О. В. Аграрна політика в період 
ринкової трансформації: монографія. Жито-
мир: ЖНАЕУ, 2008. 375 с.

Два автори Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. 
Управління персоналом: навч. посіб. Вид. 
2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с.

Три автори Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський 
В. Л. Підприємництво у сільській місцевості: 
довідник. Житомир, 2013. 321 с.

Чотири автори Методика нормування ресурсів для ви-
робництва продукції рослинництва / 
Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., 
Лобастов І. В., Нечипорук А. А. Київ : 
Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с.

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. 
Київ : ДІА, 2013. 172 с.

П’ять і більше 
авторів

Екологія: навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. 
Житомир, 2003. 174 с.

Методи підвищення природної 
рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. 
І. та ін.; за ред.
М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 124 с.
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1 2

Колективний автор Органічне виробництво і продовольча без-
пека: зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агро-
екол. ун-т. Житомир: Полісся, 2015. 648 с.

Багатотомне видан-
ня

Генетика і селекція в Україні на межі 
тисячоліть: у 4 т. / гол. ред. В. В. Моргун. 
Київ: Логос, 2001. Т. 2. 636 с.

Фауна Украины. В 40 т. Т. 36. Инфузории. 
Вып. 1. Суктории (Ciliophora, Suctorea) / 
И. В. Довгаль. Киев: Наукова думка, 2013. 
271 с.

За редакцією Доклінічні дослідження ветеринарних 
лікарських засобів / за ред. І. Я. Коцюмбаса. 
Львів: Тріада плюс, 2006. 360 с.

Автор і перекладач Котлер Ф. Основы маркетинга: учеб.  
пособие / пер. с англ. В. Б. Боброва. Москва, 
1996. 698 с.

Брігхем Є. В. Основи фінансового менед-
жменту / пер. з англ. В. Біленького та ін. 
Київ: Молодь, 1997. 998 с.

Частина видання

Розділ книги Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки 
в аграрній сфері виробництва. Основи аграр-
ного підприємництва / за ред.  
М. Й. Маліка. Київ, 2000.
С. 5–15.

Тези доповідей, 
матеріали 
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