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Вісник 
НУВГП

УДК 338.48                                            
https://doi.org/10.31713/ve220201 

 
Алієва А. Ю. [1; ORCID ID: 0000-0002-5086-5657], 

здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 
 

1 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА ЗАСАДАХ 
ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ 

 
Розкрито сутність та значення туристично-рекреаційної 

сфери. Доведено необхідність здійснення туристично-рекреаційної 
діяльності на засадах сталого розвитку. Це передбачає 
дотримання балансу між соціальними, економічними та 
екологічними результатами туристично-рекреаційної діяльності. 
Відповідь на питання досягнення перспектив сталого розвитку 
туристично-рекреаційної сфери знаходиться у площині 
інноваційного підходу до формування концептуальних засад, в 
основу яких покладено методологію інклюзивного зростання. Вона 
передбачає досягнення такого типу соціально-економічного 
зростання, який охоплює усі сфери життя суспільства та 
населення і дозволяє отримати відчутні для кожної людини 
результати. В основу методології формування концепції сталого 
розвитку туристично-рекреаційної сфери на засадах інклюзивного 
зростання покладено обґрунтування необхідності задоволення 
потреб усіх верств населення шляхом надання туристично-
рекреаційних послуг за умови обмеженості ресурсів. Цільовим 
орієнтиром концепції сталого розвитку туристично-рекреаційної 
сфери на засадах інклюзивного зростання визначено залучення 
усіх верств населення (у тому числі малозабезпечених, жінок, осіб 
з обмеженими фізичними можливостями ін.) до виробничо-
господарської, управлінської туристичної та рекреаційної 
діяльності як працівників, споживачів послуг, посередників, 
інвесторів, постачальників ресурсів, партнерів на всіх етапах 
ланцюга створення доданої вартості. Реалізація концепції сталого 
розвитку туристично-рекреаційної сфери на засадах інклюзивного 
зростання сприяє розширенню можливостей для забезпечення 
рівного доступу до ринків туристично-рекреаційних послуг і 
туристично-рекреаційних ресурсів. Концептуальні засади 
дозволяють сформувати наукову базу для розробки стратегічних 
пріоритетів та організаційно-економічного механізму забезпечення 
цього процесу на засадах інклюзивного зростання. 



Серія «Економічні науки»  
Випуск 2(90) 2020 р. 
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Ключові слова: туристично-рекреаційна сфера; сталий розвиток; 
інклюзивне зростання; туристично-рекреаційні послуги; стратегічні 
пріоритети розвитку туристично-рекреаційної сфери. 

 
Постановка проблеми. Сталий розвиток сфери туристично-

рекреаційних послуг є важливим показником якості життя та рівня 
людського розвитку, має важливе економічне та соціальне 
значення у суспільстві та базується на таких основних 
характеристиках, як масовість, інтегрованість, екологічність, 
інклюзивність, соціальна ефективність, економічна доцільність.  

Для забезпечення сталого розвитку туристично-рекреаційної 
сфери як динамічної форми міжнародної торгівлі послугами та 
високорентабельної галузі національної економіки, необхідним є 
формування ефективних і раціональних взаємодій серед усіх 
учасників ринку туристичних і рекреаційних послуг на засадах 
комплексного підходу та системного вирішення питань розвитку 
альтернативних способів досягнення конкурентних переваг 
бізнесу від туристичної та рекреаційної діяльності. 

Аналіз досліджень та публікацій. Традиційні підходи, за 
якими туризм і рекреація розглядаються вченими в контексті їх 
розвитку як галузі (сектору) економіки чи просторово-
територіального утворення (Ю. О. Вєдєнін, Н. В. Коленда, В. 
Ф.  Кифяк, О. С. Любіцева, Т. І. Ткаченко, С. К. Харічков, Л. М. Черчик, 
В. В. Шмагіна та ін.) практично вичерпали себе в сенсі конструктивного 
бачення перспектив їх розвитку та зрештою їх місії і завдань у 
подоланні складних протиріч сучасного світу [1, С. 35]. 

Аналіз підходів вітчизняних і зарубіжних науковців до 
трактування понять «туризм» і «рекреація» дозволив зробити 
висновок про «необхідність їх комплексного сприйняття, як єдиної 
сфери, мета котрої полягає у відновленні та розвитку життєвих 
сил людини» [2, С. 6]. Туристична та рекреаційна діяльності є 
видами господарської діяльності з організації туризму, екскурсій, 
дозвілля, відпочинку, курортно-профілактичного лікування, 
оздоровлення. В науковій літературі домінує диференційований 
підхід до визначення туристичної та рекреаційної діяльності. 
Пропонуємо туристично-рекреаційну сферу визначати як цілісний 
напрям діяльності з надання туристично-рекреаційних послуг, що 
«зорієнтований на відновлення фізичних і психічних сил 
населення, його духовне та культурне збагачення» [3, С. 33]. 

Концепція сталого розвитку  туристично-рекреаційної  сфери  
«базується на доктрині сталого розвитку, яка є сукупністю ідей, 
концепцій, положень та постулатів різних наук і спрямована на 
зміну стосунків людини і природи для розширення можливостей 
економічного зростання та на створення скоординованої 
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глобальної стратегії виживання людства, орієнтованої на 
збереження і відновлення природних спільнот у масштабах, 
необхідних для повернення до меж господарської місткості 
біосфери» [4]. 

Згідно з трактуванням Світової організації туризму, сталий 
розвиток туристичної сфери полягає у врахуванні його поточних 
та майбутніх економічних, соціальних та екологічних наслідків її 
діяльності, задовольняючи зростаючі потреби туристів, галузі, 
довкілля, громади [5]. З огляду на зростаюче значення 
раціонального використання, охорони та відтворення природних 
ресурсів для сектору подорожей, туризму, відпочинку, 
оздоровлення, звернемо увагу на необхідність здійснення 
туристично-рекреаційної діяльності на засадах сталого розвитку. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
Відповідь на питання досягнення перспектив сталого розвитку 
туристично-рекреаційної сфери знаходиться у площині 
інноваційного підходу до формування концептуальних засад, в 
основу яких покладено методологію інклюзивного зростання, що 
передбачає досягнення такого типу соціально-економічного 
зростання, який охоплює усі сфери життя суспільства та 
населення і дозволяє отримати відчутні для кожної людини 
результати.  

Постановка завдання. Завданням статті є розкриття 
методології формування концептуальних засад та стратегічних 
пріоритетів сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери на 
засадах інклюзивного зростання. 

Основні результати дослідження. Ефективною 
методологічною основою дослідження сталого розвитку 
туристично-рекреаційної сфери (рис. 1) є використання 
системного підходу, який дозволяє, з одного боку, виявити 
структуру його організаційно-економічного забезпечення та 
різноманітні внутрішні зв’язки, а з іншого – визначити чинники і 
передумови, що впливають на його розвиток, а також характер 
взаємодії із зовнішнім середовищем. Цільова функція сталого 
розвитку туристично-рекреаційної сфери як еколого-соціально-
економічної системи полягає у виробленні та реалізації соціально-
корисного продукту – туристично-рекреаційних послуг, що 
супроводжується отриманням соціально-економічного результату 
у вигляді прибутку від туристично-рекреаційної діяльності та 
створення робочих місць.  

На відміну від інших концептуальних поглядів на розширення 
економічних можливостей і рівного доступу всіх верств населення, 
«інклюзивне зростання – це концепція, яка забезпечує 
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справедливі можливості та рівноправ’я для економічних учасників, 
що супроводжується вигодами, принесеними кожному сектору 
економіки та різним верствам суспільства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Методологія формування концептуальних засад та 
стратегічних пріоритетів сталого розвитку туристично-рекреаційної 

сфери 
Джерело : побудовано автором 
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сталого розвитку 
туристично-рекреаційної 
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розвитку; обґрунтувати 
концептуальні засади 
сталого розвитку 
туристично-рекреаційної 
сфери на засадах 
інклюзивного зростання  

Теоретичний рівень 
сукупність ідей, поглядів, положень, 
спрямованих на розкриття сутності 
сталого розвитку туристично-
рекреаційної сфери та інклюзивного 
зростання 

Емпіричний рівень 
накопичення інформації, 
первинне узагальнення, 
осмислення результатів 
спостереження та 
експерименту 

Діалектичн
а єдність 

Наукова гіпотеза дослідження: теоретико-методологічне обґрунтування сталого розвитку 
туристично-рекреаційної сфери дасть змогу сформувати наукову базу для розробки стратегії та 
оранізаційно-економічного механізму забезпечення цього процесу на засадах інклюзивного 
зростання 

Мета дослідження – 
розробка теоретико-
методологічних засад, 
розвиток науково-методичних 
підходів та обґрунтування 
практичних рекомендацій 
щодо сталого розвитку 
туристично-рекреаційної 
сфери на засадах 
інклюзивного зростання 

Об’єкт дослідження – сталий розвиток 
туристично-рекреаційної сфери на засадах 
інклюзивного зростання 

Предмет дослідження – теоретико-
методологічні, методичні підходи та практичні 
аспекти  сталого розвитку туристично-рекреаційної 
сфери та організаційно-економічного забезпечення 
механізму його реалізації на засадах інклюзивного 
зростання 

Завдання дослідження 

Методологія формування концептуальних засад та 
стратегічних пріоритетів сталого розвитку туристично-

рекреаційної сфери 

удосконалити методичні 
підходи до діагностики 
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туристично-рекреаційної 
сфери; визначити та 
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туристично-рекреаційної 
сфери на засадах 
інклюзивного зростання; 
запропонувати 
рекомендації 
запровадження бізнес-
моделей сталого 
розвитку туристично-
рекреаційної сфери 
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Даний підхід розширює традиційні моделі економічного 
зростання та включає зосередження уваги на рівності здоров’я, 
людського капіталу, екологічного стану довкілля, соціального 
захисту та продовольчої безпеки як чинників світової безпеки в 
широкому розумінні» [6]. Інклюзивне зростання як самостійна 
концепція зосереджена навколо взаємодії зазначених вище 
економічних категорій – економічного зростання, бідності, 
нерівності доходів і можливостей. На думку Прогнімак О. Д., 
«інклюзивне зростання  –  це зростання, яке дозволяє залучити 
більшу частину трудових ресурсів до ефективної економічної 
діяльності, завдяки чому забезпечити більшій частині населення 
більш високий рівень життя. Значна увага приділяється 
розподільчим аспектам добробуту і доданню зростанню 
антидискримінаційної спрямованості. Люди можуть отримувати 
вигоди від економічного зростання як пасивні учасники, не 
приймаючи активної участі у збільшенні доходу або ВВП, а лише 
завдяки політиці перерозподілу. Це є досить поширеною 
практикою у більшості країн, і не тільки в бідних і тих, що 
розвиваються» [7]. 

Інклюзивне зростання представляє собою «зростання, що не 
лише створює нові економічні можливості, а й забезпечує рівний 
доступ до них для всіх верств населення, особливо для уразливих 
його представників» [8]. Виходячи з цього, формуються поняття 
інклюзивного туризму та інклюзивної рекреації, що 
характеризують розширення можливостей використання та 
вільний доступ до туристичних і рекреаційних послуг осіб з 
обмеженими фізичними можливостями.  

Звернемо увагу, що цілі інклюзивного розвитку в 
Європейському Союзі є стратегічним пріоритетом програми 
«Європа – 2020», де зазначається, що «зростання має бути 
інтелектуальним, стійким і інклюзивним при залученні до 
відповідних процесів усіх секторів економіки, усіх верств 
суспільства для досягнення високого рівня зайнятості, 
продуктивності і соціальної єдності» [9]. Загалом у сучасних 
умовах ідея інклюзивності активно запроваджується у програмних 
документах урядів країн світу, міжнародних організацій, 
громадських спільнот. Зокрема, у підсумковому документі саміту 
ООН 2015 року «Перетворення нашого світу: порядок денний у 
сфері сталого розвитку до 2030 р.» тема інклюзивності присутня у 
формулюванні практично усіх 17 затверджених ним Цілей сталого 
розвитку (ЦСР), а в окремих з них прямо вживається термін 
«інклюзивний», поданий в українському перекладі словами як 
«всеохоплюючий», «загальний». В Україні забезпеченню 
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реалізації ЦСР присвячена Національна доповідь «Цілі Сталого 
Розвитку: Україна», підготовлена Міністерством економічного 
розвитку та схвалена Міжвідомчою робочою групою високого 
рівня для організації процесу імплементації ЦСР для України [10]. 

У публікаціях, присвячених дослідженню інклюзивного 
розвитку та інклюзивного зростання, найчастіше розглядаються, 
як зазначено у роботах [11-13], такі актуальні завдання, що є 
характерними для функціонування туристично-рекреаційної 
сфери в сучасних умовах:  

- вирішення проблем найбільш маргіналізованих верств 
суспільства (бідних, уразливих, соціально незахищених 
категорій громадян, жінок, літніх людей тощо) у 
недискримінаційний щодо них спосіб з метою зменшення 
соціальної нерівності;  

- «оздоровлення» збиткових видів економічної діяльності та 
депресивних територій, зокрема, приміських районів, 
сільських територій, задля сприяння створення нових 
робочих місць, розширення місць прикладання праці, 
забезпечення достатньої мережі об’єктів інфраструктури 
шляхом залучення інвестиції та інновацій, різноманітних 
програм розвитку;  

- створення рівних можливостей участі різних верств 
населення у суспільних процесах; 

- цілеспрямоване стимулювання розвитку потенціалу 
маргінальних груп населення для реалізації наданих 
можливостей;  

- нарощування знань місцевого населення шляхом 
організації ефективного освітнього процесу;  

- перерозподіл соціальних переваг, зокрема у громадському 
транспорті, енергетичному секторі, сфері медичних та 
освітніх послуг;  

- децентралізація управління та демократичний стиль 
менеджменту, відхід від використання суто технократичних 
підходів;  

- визнання і збереження традицій, звичаїв;  
- розширення можливостей самозабезпечення та 

самозайнятості для найуразливіших верств населення. 
Загалом поняття інклюзивного розвитку має широке 

значення, і стосується усіх сфер людської діяльності, у тому числі 
і туристично-рекреаційної сфери. Становлення поняття 
«інклюзивний розвиток туристично-рекреаційної сфери» 
відбувається у процесі конкретизації теоретичних концепцій 
сталого розвитку туристичних та рекреаційних підприємств, 
бізнес-моделей їх розвитку.  
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На нашу думку, сталий розвиток туристично-рекреаційної 
сфери на засадах інклюзивного зростання передбачає залучення 
усіх верств населення (у тому числі малозабезпечених, у яких 
середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового 
мінімуму, жінок, осіб з обмеженими фізичними можливостями, ін. ) 
до виробничо-господарської, управлінської туристичної та 
рекреаційної діяльності як працівників, споживачів послуг, 
посередників, інвесторів, постачальників ресурсів, партнерів на 
всіх етапах ланцюга створення доданої вартості. Відповідно 
працівники, споживачі послуг, посередники, інвестори, 
постачальники ресурсів, партнери виступають учасниками 
інклюзивного розвитку підприємств туристично-рекреаційної 
сфери.  

Основною концептуальною  ідеєю виступає забезпечення 
інтегрованого підходу до розширення можливостей задоволення 
потреб усіх верств населення, зокрема малозабезпечених і 
соціально незахищених, за умов обмеженості ресурсів шляхом 
забезпечення рівного доступу до туристично-рекреаційних послуг 
і туристично-рекреаційних ресурсів.  

Цілі сталого розвитку туристично-рекреаційних послуг на 
засадах інклюзивного розвитку наступні:  
- соціальні (підвищення рівня зайнятості та самозайнятості 
населення;  подолання бідності; розвиток туристично-
рекреаційної інфраструктури; підвищення якості надання 
туристично-рекреаційних послуг;  забезпечення життєдіяльності 
міського та сільського населення, збереження традицій та 
звичаїв); 
- економічні (збільшення ВВП; збільшення місцевого, 
регіонального та національного бюджетів, підвищення добробуту; 
залучення інвестицій шляхом зростання заощаджень; підвищення 
конкурентоспроможності продукції та послуг; зростання експорту 
послуг; зменшення ризику фіаско ринку); 
- екологічні (розвиток екологічної інфраструктури; розвиток 
циркулярної економії; зменшення деструктивного впливу на 
довкілля; охорона та відтворення природно-ресурсного 
потенціалу; підвищення енергоефективності; запровадження 
зелених технологій; запобігання кліматичних змін; підвищення 
екологічної свідомості). 

Завдання сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери 
на засадах інклюзивного зростання – це підвищення якості та 
конкурентоспроможності туристично-рекреаційного продукту; 
раціональне використання туристично-рекреаційного потенціал; 
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створення умов для розвитку ефективних моделей туристично-
рекреаційної індустрії тощо. 

Висновки та пропозиції. Отже, цільовим орієнтиром 
концепції сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери на 
засадах інклюзивного зростання є розширення можливостей 
задоволення потреб усіх верств населення, зокрема 
малозабезпечених і соціально незахищених, за умов обмеженості 
ресурсів шляхом забезпечення рівного доступу до туристично-
рекреаційних послуг і туристично-рекреаційних ресурсів. 
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рекреації та туризму : автореф. дис. d канд. екон. наук : 08.00.07 / Ін-т 
демографії та соц. досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Київ, 2016. 20 с. 
3. Новикова В. І. Рекреаційні послуги : класифікація та розвиток у Черкаській 
області. Український географічний журнал. 2009. № 4. С. 33–39. 
4. Заячковська Г. Концепція сталого розвитку сфери туризму як засіб 
післякризового відновлення галузі. Вісник Тернопільського національного 
економічного університету. 2011. № 5-2. С. 345–350. 5. Sustainable 
Development. World Tourism Organization. URL: https://www.unwto.org/ru/node/79 
(дата звернення: 20.04.2020). 6. Ranieri R., Ramos R. A. Inclusive Growth : 
Building up a Concept. International Policy Centre for Inclusive Growth. Working 
Paper. Brazil. 2013. No 104. URL: https://ipcig.org/pub/IPCWorkingPaper104.pdf 
(дата звернення: 15.04.2020). 7. Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України : 
перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). 
С. 187–197. 8. Цимбалюк І. О. Інклюзивний розвиток регіону в умовах 
фінансової децентралізації: теорія, методологія, практика : монографія. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. 340 с. 9. Europe 2020. A European strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth. European Commission. Brussels, 2010. 34 p. 
URL: http://ec.eu-ropa.eu/europe2020/index_en.htm (дата звернення: 17.04.2020). 
10. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України. 2017. URL: 
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ library/sustainable-development-
report/sustainable-development-goals--2017-basseline-nationalreport.htm (дата 
звернення: 29.04.2020). 11. Pouw N., Gupta J. Inclusive Development: A Multi-
Disciplinary Approach. Current Opinion in Environmental Sustainability. 2017. URL: 
https://www.researchgate.net/profile/Nicky_Pouw/publication/315265627_ 
Inclusive_Development_A_Multi-Disciplinary_Issue/links/5a0e043baca2724 
4d28586cd/Inclusive-Development-A-Multi-Disciplinary-Issue.pdf (дата звернення: 
22.04.2020). 12. Хомюк Н. Л. Диверсифікація розвитку сільських територій в 
умовах децентралізації : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 320 с. 
13. Павліха Н. В., Скороход І. С. Екологізація туристичної сфери: інноваційний 
підхід. Вісник ДІТБ. 2005. № 9. С. 185–189. 
 
REFERENCES: 
 
1. Hulych O. I. Perspektyvy Ukrainy ta yii rehioniv u realizatsii sotsiohumanistychnoi 
paradyhmy rozvytku turystychno-rekreatsiinoho sektoru ekonomiky. Rehionalna 
ekonomika. 2014. № 7. S. 76–85. 2. Kotenko T. M. Sotsialnyi vymir rozvytku 



                                                                                                            

 11 

Вісник 
НУВГП

rekreatsii ta turyzmu : avtoref. dys. d kand. ekon. nauk : 08.00.07 / In-t demohrafii 
ta sots. doslidzhen im. M. V. Ptukhy NAN Ukrainy. Kyiv, 2016. 20 s. 
3. Novykova V. I. Rekreatsiini posluhy: klasyfikatsiia ta rozvytok u Cherkaskii oblasti. 
Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. 2009. № 4. S. 33–39. 4. Zaiachkovska, H. 
Kontseptsiia staloho rozvytku sfery turyzmu yak zasib pisliakryzovoho vidnovlennia 
haluzi. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. 2011. 
№ 5-2. S. 345–350. 5. Sustainable Development. World Tourism Organization. URL: 
https://www.unwto.org/ru/node/79 (data zvernennia: 20.04.2020). 6. Ranieri R., 
Ramos R. A. Inclusive Growth : Building up a Concept. International Policy Centre 
for Inclusive Growth. Working Paper. Brazil. 2013. No 104. URL: 
https://ipcig.org/pub/IPCWorkingPaper104.pdf (data zvernennia: 15.04.2020). 
7. Prohnimak O. D. Inkliuzyvnyi rozvytok Ukrainy: pereshkody vs perspektyvy. 
Ekonomichnyi visnyk Donbasu. 2018. № 1 (51). S. 187–197. 8. Tsymbaliuk I. O. 
Inkliuzyvnyi rozvytok rehionu v umovakh finansovoi detsentralizatsii: teoriia, 
metodolohiia, praktyka : monohrafiia. Lutsk : Vezha-Druk, 2019. 340 s. 9. Europe 
2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. European 
Commission. Brussels, 2010. 34 p. URL: http://ec.eu-
ropa.eu/europe2020/index_en.htm (data zvernennia: 17.04.2020). 10. Tsili Staloho 
Rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i 
torhivli Ukrainy. 2017. URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ 
library/sustainable-development-report/sustainable-development-goals--2017-
basseline-nationalreport.htm (data zvernennia: 29.04.2020). 11. Pouw N., Gupta J. 
Inclusive Development: A Multi-Disciplinary Approach. Current Opinion in 
Environmental Sustainability. 2017. URL : 
https://www.researchgate.net/profile/Nicky_Pouw/publication/315265627_ 
Inclusive_Development_A_Multi-Disciplinary_Issue/links/5a0e043baca2724 
4d28586cd/Inclusive-Development-A-Multi-Disciplinary-Issue.pdf (data zvernennia: 
22.04.2020). 12. Khomiuk N. L. Dyversyfikatsiia rozvytku silskykh terytorii v 
umovakh detsentralizatsii : monohrafiia. Lutsk : Vezha-Druk, 2019. 320 s. 
13. Pavlikha N. V., Skorokhod I. S. Ekolohizatsiia turystychnoi sfery: innovatsiinyi 
pidkhid. Visnyk DITB. 2005. № 9. S. 185–189. 
_____________________________________________________________
__________ 
 

Aliieva A. Yu. [1; ORCID ID: 0000-0002-5086-5657], 
Post-graduate Student 

 
1Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk 

 
CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE TOURIST AND 

RECREATIONAL SPHERE SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON 
THE PRINCIPLES OF INCLUSIVE GROWTH 

 
The essence and significance of the tourist and recreational 

sphere are revealed. The necessity of tourist and recreational activities 
on the basis of sustainable development is proved. This implies a 
balance between social, economic and environmental results of 
tourism and recreation. The answer to the question of achieving 
prospects for tourism and recreation sustainable development is in the 
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plane of an innovative approach to the formation of conceptual 
foundations, which are based on the methodology of inclusive growth. 
It envisages the achievement of this type of socio-economic growth, 
which covers all spheres of society and population, and allows to 
obtain tangible results for everyone. The methodology of forming the 
concept of the tourist and recreational sphere sustainable development 
on the basis of inclusive growth, is based on the justification of the 
need to meet the all segments of the population needs by providing 
tourist and recreational services with limited resources. The target of 
the concept of the tourist and recreational sphere sustainable 
development on the basis of inclusive growth is the involvement of all 
segments of the population (including poor, women, people with 
disabilities, etc.) in industrial, economic, tourist and recreational 
activities as workers, consumers, intermediaries, investors, resource 
suppliers, partners at all stages of the value chain. Implementation of 
the concept of the tourist and recreational sphere sustainable 
development on the basis of inclusive growth contributes to the 
expansion of opportunities to ensure equal access to the markets 
resources of tourist and recreational services. Conceptual principles 
allow to form a scientific basis for the development of strategic 
priorities and organizational and economic mechanism to ensure this 
process on the basis of inclusive growth. 

Keywords: tourist and recreational sphere; sustainability; inclusive 
growth; tourist and recreational services; strategic priorities for the 
development of tourism and recreation. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ НА ОСНОВЕ  
ИНКЛЮЗИВНОГО РОСТА 

 
Раскрыты сущность и значение туристско-рекреационной 

сферы. Обоснована необходимость осуществления туристско-
рекреационной деятельности на принципах устойчивого развития.  
Это предполагает соблюдение баланса между социальными, 
экономическими и экологическими результатами туристско-
рекреационной деятельности. Ответ на вопрос достижения 
перспектив устойчивого развития туристско-рекреационной 
сферы находится в плоскости инновационного подхода к 
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формированию концептуальных основ, в основу которых 
положена методология инклюзивного роста. Она предполагает 
достижение такого типа социально-экономического роста, который 
охватывает все сферы жизни общества и населения и позволяет 
получить ощутимые для каждого человека результаты. В основу 
методологии формирования концепции устойчивого развития 
туристско-рекреационной сферы на основе инклюзивного роста 
положено обоснование необходимости удовлетворения 
потребностей всех слоев населения путем предоставления 
туристско-рекреационных услуг при условии ограниченности 
ресурсов. Целевым ориентиром концепции устойчивого развития 
туристско-рекреационной сферы на основе инклюзивного роста 
определено привлечение всех слоев населения (в том числе 
малообеспеченных, женщин, лиц с ограниченными физическими 
возможностями и др.) в производственно-хозяйственной, 
управленческой туристической и рекреационной деятельности как 
работников, потребителей услуг, посредников, инвесторов, 
поставщиков ресурсов, партнеров на всех этапах цепочки 
создания добавленной стоимости. Реализация концепции 
устойчивого развития туристско-рекреационной сферы на основе 
инклюзивного роста способствует расширению возможностей для 
обеспечения равного доступа к рынкам туристско-рекреационных 
услуг и туристско-рекреационных ресурсов. Концептуальные 
основы позволяют сформировать научную базу для разработки 
стратегических приоритетов и организационно-экономического 
механизма обеспечения этого процесса на основе инклюзивного 
роста. 

Ключевые слова: туристско-рекреационная сфера; устойчивое 
развитие; инклюзивный рост; туристско-рекреационные услуги; 
стратегические приоритеты развития туристско-рекреационной сферы. 
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF 

CONSULTING AND AUDITING SERVICES 
 

The paper is devoted to solving the scientific problem of the 
formation of scientifically grounded principles of the methodological 
and organizational provisions of the audit service delivery process 
(different from audit and tasks of assurance engagements) in Ukraine. 
The paper identifies the possibility of unification of certain criteria for 
the reliability of the performance of audit services (other than audit). 
Some of these characteristics interact with each other, which 
additionally confirmed the hypothesis of the possibility of generalizing 
certain characteristics at the level of certain tasks and their 
presentation in standards or other documents. It is proposed to 
establish criteria at the level of standardization for assessing the 
reliability and quality of performance of audit services (different from 
audit). The provision of assurances of quality of accompanying and 
other audit services should be based on the concept that will 
determine the theoretical assurance of the quality control of the work 
of auditors (audit firms) in the performance of accompanying and other 
services of professional audit activity for theoretical support and 
practical implementation for harmonization of legal regulations and 
practices of auditors (audit firms). The conclusion of this paper helps 
to identify vectors in the development of a regulatory framework of 
audit services on the national level. 

Keywords: professional activity; audit services; non-audit services. 
 
Formulation of the problem. The existence of changes in 

the market of audit services in Ukraine with the emphasis on the 
prevalence of services other than the assurance engagements 
provided by the auditors is established. The priority of the audit of 
financial reporting in terms of methodological and organizational 
support has led to disproportions in the development of audit 
activity. The practice of auditors/audit firms in relation to the 
provision of other audit services correlate with the current 
situation, but not always with regulations. 

Formulating the article goals. The purpose of the article. 
The coronavirus pandemic has the potential to create significant 
changes for auditors and their clients, who prepare company 
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financial statements. Under the influence of external factors, other 
audit services become relevant, other than the audit of financial 
statements. The combination of these tendencies necessitates the 
improvement of methodological and organizational provisions for 
the implementation of audit services (non-audit services), which  is 
the purpose of this article. 

Analysis of recent research and publications. The issues of 
the development of audit services on the quantitative and qualitative 
indicators remain the subject of consideration of scientists in many 
countries of the world. However, in each country, the development of 
the market acquires national peculiarities and characteristics. 
Evidence for this is the publication of scientists from many countries 
devoted to the identification of trends in the development of audit and 
other audit services. The research methodology is based on 
theoretical developments and scientific tools, including statistical and 
comparative analysis. Among the areas of research of the market of 
non-audit services, one can distinguish the following : 

• influencing factors for paying for audit services [1]. Other 
scientists studied the market of audit services for the similarity of the 
determinants of audit fees in the market of audit services [2]; 

• difference in the pricing policy of Big Four companies when 
providing non-audit services; 

• performance of non-audit services and adherence to the 
principle of independence. 

Scientific publications testify to the research of the market of 
audit services in the Anglo-Saxon countries, but to date, only a few 
studies are focused on the European countries.  

Outline of the main research material. The market for audit 
services in Ukraine is represented by domestic audit firms (auditors) 
and international auditing companies. Only a part of Ukrainian auditing 
firms specializes exclusively in carrying out the audit, but they also 
provide additional services, which is due to the complications of the 
economic life of enterprises and the increase of competition. On the 
basis of the study of the practice of audit firms, the signs of 
classification of types of audit activity were identified, the difference 
from the existing standard classifications of the composition of audit 
services in the practice of audit firms/auditors were detected [3]. Many 
companies and accounting firms have been focusing on new 
standards on revenue recognition and accounting for leases, hedging, 
and credit losses. «I think the biggest challenge is that there is an 
element of fatigue in the marketplace because of the substantial 
accounting changes that have occurred,» said Sean Torr, CPA, a risk 
and financial advisory managing director at Deloitte & Touche LLP [4]. 
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According to Torr, many of the project management activities done to 
implement the other new standards could be employed here. 
Stakeholder communications is one example. As with implementation 
of the revenue recognition and lease accounting standards, it’s 
important to put together a multifunctional project management team, 
map the project’s progress with goals and accountabilities, and train 
personnel to handle the transition. Controls also need to be 
appropriately designed and operate effectively [4]. 

The author’s research in previous works [5; 6] identified the 
following problematic issues in the development of audit services 
(Figure). Given the multi-variance of the definitions that characterize 
certain types of audit services, the logical question arises about a 
single categorical set of audit activity for the use in practice of auditors 
proposed to be implemented at the level of standards for providing 
audit services (different from audit and tasks of assurance 
engagements), the developer of which may be the professional 
organization of auditors. The paper identifies the possibility of 
unification of certain criteria for the reliability of the performance of 
audit services (other than audit) : comprehensibility, authenticity, and 
compliance. Based on this, the possibility of establishing generalized 
criteria in the context of individual audit services is considered. Some 
of characteristics of audit services interact with each other, which 
additionally confirmed the hypothesis of the possibility of generalizing 
certain characteristics at the level of certain tasks and their 
presentation in standards or other documents. 

It is proposed to establish criteria at the level of standardization 
for assessing the reliability and quality of performance of audit 
services (different from audit).The study found that for the audit 
services the principle of competence acquires signs of actualization; 
one of the meanings of this term is the transition from the state of 
possibility to the state of reality, that is, the ability to perform new 
types of audit services. The issue of ensuring the quality performance 
of audit services can be implemented through the standardization of 
audit services. Standards for the regulation of the performance of 
certain types of audit services will clearly determine the differences in 
audit services. Practical implementation of the defined concept 
includes a list of internal standards for the performance of audit 
services (other than audit and assurance engagements) and a list of 
audit worker’s records when performing these services necessary to 
ensure the quality of these services. 

 



                                                                                                            
 

 

 
17 

Вісник 
НУВГП

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure. Formation of problematic issues in the development of audit services 

and ways to solve them 
 

The unified stages of performance of other audit services are as 
follows: the formation of the terms of the audit service’s task, the 
submission by the auditor of a letter-agreement on the performance of 
the audit service and the negotiation of the contract, the collection of 
general information on the subject of audit services, the development 
of the audit service program, assessment of risk factors for the 
provision of audit services, performance of the audit service and 
obtaining evidence regarding the tasks of the service and the criteria 
for its implementation (assessments, etc.), documenting issues that 
are important in the context of services for the substantiation of the 
final document, preparation of report on implementation of services or 
other final document. 
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Normative regulation of audit activity, which is a dynamic 
process, is inextricably linked with the prediction of the 
competitiveness of audit entities. Stages and their content are 
proposed in carrying out the forecasting of audit activity, which are: 
assessment of the operational environment of the audit firm (auditor), 
assessment of competitiveness, forecasting of competitiveness. 

The provision of assurances of quality of accompanying and 
other audit services should be based on the concept that will 
determine the theoretical assurance of the quality control of the work 
of auditors (audit firms) in the performance of accompanying and 
other services of professional audit activity. The research indicates the 
basis for the allocation of two groups of influence on the quality of 
audit services : factors (affect quality) and conditions (provide quality). 
In the generalized form, an approach is presented to ensure the 
quality of audit services, which takes into account the interconnection 
of various conditions, factors, indicators of the quality of audit 
services. 

The development of internal standards for audit services other 
than audit and assurance tasks will allow : to define a general 
approach to the implementation of the specified service; to determine 
the methodology (basic principles of implementation, criteria for the 
implementation of the service, procedures for the implementation of 
services); resolve organizational and technical issues (define the 
actions of the auditor in particular situation when executing the order, 
establish requirements for the composition of the order, content and 
form of the working documentation, types of summary 
documentation), ensure the quality of service.  

Conclusions. Depending on the services provided by the 
auditors, each audit firm can determine the composition of the 
standards individually. At the same time, it is clear that the availability 
of typical standards substantially improves the work on the 
implementation of standards, especially in small audit firms. Creation 
of typical standards based on peculiarities of their own work will allow 
to optimize the content and time characteristics of the process of 
standardization of audit services. 
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РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

 
Статтю присвячено науковій проблематиці формування 

аудиторських послуг (відмінних від аудиту та завдань з надання 
впевненості) в Україні, що особливо актуалізується в період кризи, 
за впливу зовнішніх чинників, таких як пандемія. У статті 
розглядається надійність та якість роботи аудиторських фірм в 
умовах кризи для задоволення вимог клієнтів. Розглянуто питання 
якості надання аудиторських послуг. Дослідженням встановлено 
наступні проблемні питання у розвитку аудиторських послуг: 
1) неоднозначність термінологічного апарату; 2) наявність різних 
підходів до оцінки результуючих показників аудиторської послуги; 
3) наявність можливої необізнаності представника клієнта з 
результатами виконання послуги, що вимагатиме від аудитора 
прийняття власних рішень (суджень) та ініціатив з ідентифікації 
результуючих показників; 4) визначення вимог до аудиторської 
послуги передбачає участь певних користувачів, що може 
супроводжуватись низьким рівнем обізнаності та компетентності з 
боку користувача (замовника); 5) ускладнення процесу ідентифікації 
предмету аудиторської послуги, що збільшує ймовірність відмови від 
завдання у зв’язку з підвищеним ризиком її неякісного виконання; 
6) значний обсяг застосування професійного судження аудитора в 
процесі виконання аудиторської послуги. 

При цьому аудитору потрібно визначати критерії з врахуванням 
різних точок зору науковців, теоретиків та практиків, особливо при 
виконанні таких аудиторських послуг,  щодо яких відсутні орієнтири у 
нормативних документах. 

Посилаючись на матеріали попередніх досліджень, автор 
робить висновки, що характеристики деяких послуг взаємодіють 
один з одним, що додатково підтверджує гіпотезу про можливість 
узагальнення певних характеристик на рівні певних завдань та їх 
подання в стандартах або інших документах. Пропонується 
встановити критерії на рівні стандартизації для оцінки надійності 
та якості виконання аудиторських послуг. Надання гарантій якості 
супутніх та інших аудиторських послуг має ґрунтуватися на 
концепції, яка визначатиме теоретичне забезпечення контролю 
якості роботи аудиторів (аудиторських фірм) при виконанні 
супутніх та інших послуг професійної аудиторської діяльності для 
теоретичної підтримку і практичну реалізацію. Матеріал статті 
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допомагає визначити вектори розвитку нормативно-правової бази 
аудиторських послуг на національному рівні. 

Ключові слова: професійна діяльність; аудиторські послуги; 
неаудиторські послуги. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 

 
Статья посвящена научной проблематике формирования 

аудиторских услуг (отличных от аудита) в Украине, что особенно 
актуализируется в период кризиса, а также влияния внешних 
факторов, таких как пандемия. В статье рассматривается 
возможность развития работы аудиторских служб в условиях 
кризиса для удовлетворения требований клиентов. Рассмотрены 
критерии оценки качества аудиторских услуг. Характеристики 
некоторых услуг взаимодействуют друг с другом, что 
дополнительно подтверждает гипотезу о возможности обобщения 
определенных характеристик на уровне определенных задач и их 
представления в стандартах или других документах. Предлагается 
установить критерии на уровне стандартизации для оценки 
надежности и качества выполнения аудиторских услуг. 
Предоставление гарантий качества сопутствующих и других 
аудиторских услуг должно основываться на концепции, которая 
будет определять теоретическое обеспечение контроля качества 
работы аудиторов (аудиторских фирм) при выполнении 
сопутствующих и других услуг профессиональной аудиторской 
деятельности для теоретического сопровождения и практической 
реализации. Материал статьи помогает определить векторы 
развития нормативно-правовой базы аудиторских услуг на 
национальном уровне. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность; аудиторские 
услуги; неаудиторские услуги. 
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АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНОЇ ТА КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

У статті висвітлені питання ведення депозитної та кредитної 
політики у процесі діяльності комерційних банків України. 
Проаналізовано основні показники, які характеризують масштаби 
та об’єми коштів, а також динаміку загального фінансового 
результату комерційних банків. Був проведений аналіз динаміки 
депозитів залучених комерційними банками, а також динаміка 
різниці між загальним обсягом кредитів та депозитів. Також були 
розраховані показники динаміки темпів росту депозитів та 
кредитів. Запропоновані шляхи вдосконалення методів ведення 
депозитної політики для комерційних банків. 

Ключові слова: банк; депозити; кредити; політика НБУ; грошові 
потоки; заощадження; фінансовий результат. 

 

Постановка проблеми. Діяльність комерційних банків 
завжди перебуває в умовах солідної конкуренції на ринку та 
потребує удосконалення. Особливо відчутна конкуренція в тих 
країнах, які мають перехідну економіку, до яких належить і 
Україна. Саме в таких країнах завжди присутній брак вільних 
грошових коштів, що в свою чергу призводить до того, що 
громадяни, перед тим як відкрити депозитний рахунок дуже добре 
подумають, де і на яких умовах це вигідніше зробити.  

Тому очевидним є те, що депозитні ставки значно 
відрізняються між собою не тільки в динаміці, а й від банку до 
банку. Реальна дійсність підтверджує факт, що негаразди у 
функціонуванні кредитної системи впливають на всі економічні 
процеси. Саме тому надзвичайно актуальним є питання щодо 
пошуку напрямів корегування та удосконалення [1]. Отже, 
дослідження у сфері депозитної та кредитної політики 
комерційних банків України є дуже актуальним. 

Аналіз останніх публікацій. Левова частка досліджень, які 
стосуються депозитної та кредитної політики комерційних банків 
України належить таким вітчизняним та зарубіжним науковцям, як: 
Д. Олійник, І. Брітченко, Т. Косова, І. Ансофф, І. Балабанов, 
А. Єпіфанов, А. Поддєрьогін, А. Череп. 
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Метою статті є аналіз депозитної та кредитної політики 
комерційних банків України та шляхи вдосконалення методів 
ведення депозитної політики для комерційних банків. 

Основні результати дослідження. Протягом останніх п’яти 
років (включно із 2018 р.) обсяги кредитів, виданих юридичним і 
фізичним особам збільшуються майже непомітними темпами. У 
2018 році обсяг кредитів виданих фізичним особам становив 
170,9 млрд грн, водночас як у 2016 р. цей показник дорівнює 
157,3 млрд грн, у відносному еквіваленті збільшення обсягів 
кредитування фізичних осіб становило 8,61%.  

Позитивні тенденції також спостерігаються для ринку 
кредитів юридичних осіб. За період з 2014 по 2018 рр. обсяг 
кредитів, виданих юридичним особам збільшився, адже в 2017 
році сума становила вже аж 484,38 млрд грн, тоді як в 2018 р. 
обсяг зріс і становив вже 516,98 млрд грн, тобто зріс на 6,73%. 

 
Рис. 1. Динаміка обсягів кредитів фізичних і юридичних осіб за  

період з 2014 по 2018 рр., млн грн 
Джерело: побудовано автором на основі даних [2] 

 

На основі рис. 1 можна підсумувати, що обсяг кредитування 
юридичних осіб значно перевищує обсяг кредитів виданих 
юридичним особам. На основі цієї тенденції можна зробити 
висновок про те, що кредитування відіграє вагому роль у 
забезпеченні розвитку бізнесу в Україні. Крім цього, можна 
зауважити, що у 2018 р. відбувається зростання обсягу виданих 
кредитів як фізичним, так і юридичним особам. Це свідчить про те, 
що додатково залучені кошти у 2018 р. були використані для 
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покриття дефіциту капіталу на фінансовому ринку України, а 
також про те, що підприємницька активність продовж 2018 р. 
демонструє тенденцію на зростання. 

З метою визначення напрямків використання додаткового 
залучених коштів комерційними банками протягом 
досліджуваного періоду з 2014 по 2018 р., на рис. 2 приведено 
порівняльну динаміку абсолютної зміни загального обсягу 
кредитів виданих комерційними банками України та абсолютної 
зміни загального обсягу зобов’язань за період з 2014 по 2018 р. 

 

Рис. 2. Порівняльна динаміка абсолютної зміни загального обсягу  
кредитів та зобов’язань за період з 2014 по 2018 рр., млн грн 
Джерело: побудовано автором на основі даних [2] 

 
Як бачимо з рис. 2, динаміка абсолютної зміни обсягу 

зобов’язань та загального обсягу кредитів є корельованою протягом 
періоду з 2014 по 2018 р., що свідчить про те, що значна частка 
додаткового залучених коштів була спрямована на видачу кредитів 
юридичним і фізичним особам, які за досліджуваний період зросли 
(див. рис. 1). Вагомим фактором успішності підприємництва у 
банківському секторі є ситуації на ринку депозитів. Таким чином, 
депозитна політика банку є складовою частиною банківської 
стратегії, яку реалізують через механізм фінансового менеджменту 
банку [3, С. 4]. Це пов’язано з тим, що залучення коштів дозволяє 
розширювати обсяги кредитування та збільшувати фінансовий 
результат. Тому аналіз динаміки обсягів кредитування не є повним, 
якщо опустити дослідження динаміки обсягу депозитів. З цією метою 
на рис. 3 приведено обсяги депозитів, залучених від юридичних та 
фізичних осіб комерційними банками України за період з 2014-
2018 рр. 
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Рис. 3. Динаміка депозитів, залучених комерційними банками України за 
період 2014 по 2018 рр., млн грн 

Джерело: побудовано автором на основі даних [2] 
  

На основі детального аналізу рис. 3 підсумуємо, що динаміка 
депозитів протягом досліджуваного періоду є спадаючою, проте у 
2017 р. та у 2018 р. темпи відтоку депозитів фізичних осіб дещо 
зросли. Під депозитною політикою у вузькому значенні розуміють 
стратегію і тактику банку в частині організації депозитного 
процесу з метою забезпечення його ліквідності [4, С. 98]. Більше 
того у 2018 р. спостерігається зростання обсягу депозитів, 
одержаних вітчизняними комерційними банками від юридичних, а 
не тільки від фізичних осіб. Хоча протягом досліджуваного періоду 
загальний обсяг депозитів скоротився на 110,9 млрд грн або на 
26,45%, у 2018 порівняно із кінцем 2017 р. спостерігається 
зростання цього показника на 22,21 млрд грн або на 5,59%. Це 
дає підстави вважати уповільнення відтоку депозитів із 
банківської системи України та наявність перших «симптомів» її 
відновлення.  
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Виходячи із загальної мети комерційного банку, визначають 
пріоритетні напрями його депозитної політики з позиції 
прибутковості, рентабельності, ліквідності, мінімізації ризиків, 
оптимізації депозитного портфеля [5]. Вітчизняні банки 
застосовують такі види процентів, як прості, складні, прогресивно 
зростаючі, а також виплата відсотків наперед [6, С. 187]. 

Головними причинами зростання обсягу депозитів можна 
вважати стабілізацію гривні, високі ставки (16-20% річних) та 
націоналізацію ПриватБанку, що призвело до зростання частки 
державних банків на ринку банківських послуг (55%), що в свою 
чергу підсилило довіру населення до національної банківської 
системи. Основним напрямом розвитку банківського 
дистанційного обслуговування клієнтів у майбутньому стануть такі 
канали просування банківських послуг, як маркетинг через 
Інтернет, інтерактивні філії [7]. Варто зазначити, що якщо 
юридичні особи беруть значно більше кредитів ніж фізичні особи, 
то на противагу цьому результату, вітчизняні комерційні банки 
залучають значно більше депозитів від фізичних осіб, а не від 
юридичних. Це зумовлено тим, що юридичні особи схильні 
використовувати вільні кошти для інвестицій у бізнес, а не для 
збережень на депонованих рахунках у банках.  

З метою деталізації отриманих результатів необхідним є 
дослідження різниці між депозитами та кредитами, оскільки 
джерелом кредитів часто виступають саме кошти, отримані як 
депозити. Для цього на рис. 4 приведено динаміку різниці між 
загальними значеннями обсягів кредитів та депозитів за період з 
2014 по 2018 р. 

На основі динаміки різниці між кредитами і депозитами за 
період з 2014 по 2018 р. можна підсумувати, що помітний тренд на 
скорочення цього показника, що дає підстави припускати, про 
збільшення частки депонованих коштів у кредитному портфелі 
банків. Проте для більш глибокого аналізу необхідним дослідити 
надійність цього портфелю, що дасть змогу визначити рівень 
надійності депозитів. 
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Рис. 4. Динаміка різниці між загальним обсягом кредитів та  
депозитів за період з 2014 по 2018 рр., млн грн 

Джерело: побудовано автором на основі даних [2] 
 

На рис. 5 відображено порівняльну динаміку темпів росту 
кредитів та депозитів за період з 2014 по 2018 р.  

Як бачимо з рис. 5, динаміка депозитів та кредитів є взаємно-
корельованою та не відрізняється яскравими екстремумами, що 
свідчить про явне початок відновлення банківської системи з 2016 
р. та його продовження продовж усього досліджуваного періоду. 
Висока кореляція між досліджуваними параметрами дає змогу 
припустити, що комерційні банки залучені депоновані кошти 
інвестують в економіку у формі кредитів. 

Дослідження динаміки загального фінансового результату 
комерційних банків України показало, що його динаміка була 
вкрай нестабільною та в загальному негативною. Проте у 2017 р. 
значення даного показника зросло і вперше за останні три роки є 
додатнім. Більш детально динаміка значень загального 
фінансового результату комерційних банків приведена на рис. 6. 
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Рис. 5. Динаміка росту депозитів та кредитів за  

період з 2014 по 2018 рр., % 
Джерело: побудовано автором на основі даних [2] 
 

 

Рис. 6. Динаміка загального фінансового результату  
комерційних банків України за період з 2014 по 2018 рр., млн грн 

Джерело: побудовано автором на основі даних [2], під загальним 
фінансовим результатом розуміється сума значень даного показника для 
всіх комерційних банків України 

 

Як бачимо з рис. 6, за останні 5 років значення фінансового 
результату є найкращим станом на кінець 2018 р. Це у порівнянні 
із динамікою активів, їх структури та депозитів і кредитів свідчить 
про відновлення національної банківської системи України після 
кризи. Найменше значення загального фінансового результату 
спостерігалось у 2016 р. і становило (-147,12) млрд грн.  

Таким чином, можна відзначити, що вітчизняна банківська 
система за період з 2014 по 2016 р. загалом знаходилась у стані 
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занепаду, проте за останні два роки, тобто 2017-2018 рр., помітні 
«перші симптоми» її відновлення. 

Висновки. Отже, провівши аналіз депозитної та кредитної 
політики комерційних банків України, можемо сказати, що 
всупереч прогнозів люди почали більше довіряти банкам та 
користуються їх послугами все більше. Проте для того, щоб ця 
тенденція залишалась позитивною варто удосконалювати наявні 
системи захисту коштів фізичних і включення до неї вкладів від 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Це дасть додаткову 
можливість вкладникам бути більш впевненими в тому, що всі 
умови договору будуть виконуватись на 100% і регулятор (у 
нашому випадку НБУ) не буде мати такого колосального впливу 
на цей процес, використовуючи свої заборони і рекомендації. Ряд 
цих кроків створить цілковито нову систему відносин між банком і 
клієнтом та зможе забезпечувати функціонування  банку дійсно на 
незалежних засадах. 
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ANALYSIS OF DEPOSIT AND CREDIT POLICY OF COMMERCIAL  

BANKS IN UKRAINE 
 
The article covers the issues of Deposit and credit policy in the 

course of the activities of commercial banks in Ukraine. The main 
indicators that characterize the scale and volume of funds, as well as 
the dynamics of the overall financial result of commercial banks, are 
analyzed. We analyzed the dynamics of deposits attracted by 
commercial banks, as well as the dynamics of the difference between 
the total volume of loans and deposits. The essence and principles of 
the Bank’s Deposit policy formation are studied. External and internal 
factors of influence on the Deposit policy are determined. The stages 
of formation of the Deposit policy, the main issues and the decision to 
accept it and solve possible problems. The main financial result for the 
end of 2018 is considered. 

The essence and features of the formation and implementation of 
the credit policy of a commercial Bank are considered. The structure 
and dynamics of loans provided by banks in the post-crisis period are 
analyzed. The problems encountered in the lending process are 
identified and their impact on the development of the Ukrainian 
economy is proved.  

The place and role of Deposit and credit policy of a commercial 
Bank in ensuring the effectiveness of the banking system is 
considered. Generalized tools for implementing the Deposit policy of a 
commercial Bank. Measures for improvement and development are 
proposed deposit policy of banks. In modern conditions for the 
development of the Ukrainian economy implementation of effective 
credit policy strategies of commercial banks it will help to strengthen 
the banking sector in order to consolidate the economic stability of the 
state. 

We also calculated the dynamics of growth rates of deposits and 
loans. Ways to improve methods of conducting deposit policy of 
commercial banks are suggested. 

Keywords: bank; deposits; loans; NBU policy; cash flows; savings; 
financial result. 
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АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ 

 

В статье освещены вопросы ведения депозитной и 
кредитной политики в процессе деятельности коммерческих 
банков Украины. Проанализированы основные показатели, 
которые характеризуют масштабы и объемы средств, а также 
динамику общего финансового результата коммерческих банков. 
Был проведен анализ динамики депозитов, привлеченных 
коммерческими банками, а также динамика разницы между общим 
объемом кредитов и депозитов. Также были рассчитаны 
показатели динамики темпов роста депозитов и кредитов. 
Предложены пути совершенствования методов ведения 
депозитной политики коммерческих банков. 

Ключевые слова: банк; депозиты; кредиты; политика НБУ; 
денежные потоки; сбережения; финансовый результат. 
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СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В 
УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 
Статтю присвячено розгляду варіантів структури економічної 

безпеки. Авторами проаналізовані складові економічної безпеки 
держави, що регламентовані нормативними документами України, 
а також ті, що виділяють у своїх працях науковці. Розглянуто 
підходи до структурування економічної безпеки за елементами, за 
функціями, за джерелами виникнення загроз, за сторонами 
економічних процесів. Авторами запропоновано у складі 
зовнішньої підсистеми економічної безпеки виділити військову, 
зважаючи на значний вплив військових подій на економічний стан 
держави. Зазначено, що починаючи із анексії Криму, розгортання 
гібридної війни на Донбасі, економічна безпека України перейшла 
із антикризової в безпеку в умовах військових конфліктів, тому 
вже неможливо відділяти економічну безпеку від військової. 
Автори дійшли висновку, що кожна складова має велику 
значимість і заслуговує окремих досліджень. Однак ці дослідження 
слід проводити системно, вивчаючи взаємні впливи між 
складовими економічної безпеки, а також між іншими складовими 
національної безпеки держави у сучасному глобалізованому та 
військово нестабільному середовищі. 

Ключові слова: економічна безпека; військова безпека; 
національні інтереси; загрози; військово-політична нестабільність. 

 

Актуальність теми. Військово-політична нестабільність в 
Україні, що існує впродовж останніх років, призводить до того, що 
на перший план виходять питання дотримання національної 
безпеки. У її складі не існує другорядних складових, оскільки їх 
комплексна взаємодія посилює загальний ефект. У таких умовах 
гібридної війни та систематичного виникнення глобальних та 
внутрішніх загроз важливе значення мають правильні та вчасні 
управлінські рішення в сфері економічної безпеки. Вони мають 
ґрунтуватись на результатах фундаментального аналізу 
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економічних процесів і науковій основі предмету та об’єктів 
економічної безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’язку із 
значною актуальністю проблематики економічної безпеки на 
різних рівнях суб’єктів господарювання, питання дослідження її 
структури розглядаються багатьма вітчизняними дослідниками. 
Значний внесок у розвиток теорії економічної безпеки здійснили 
такі вчені, як І. Бінько, З. Варналій, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, 
В. Кириленко, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Таранушенко, 
В. Предборський, І. Ревак, А. Сухоруков, В. Шлемко та ін. Сучасні 
підходи до теорії і практики розглядаються в працях таких 
науковців, як С. Давиденко, О. Єгорова, В.  Приходько, 
С. Козловський, Є. Жураківський, Р. Яковенко, Х. Сігова, 
Р. Пустовійт, Т. Кваша, Р. Волощук та ін. При цьому питання 
розширеного наукового аналізу структурування економічної 
безпеки з метою її подальшої оцінки та ідентифікації загроз не 
втрачають актуальності у зв’язку із постійною зміною зовнішніх та 
внутрішніх політично-економічних умов, що сприяють виникненню 
потреб систематичного перегляду методичних основ оцінки 
економічної безпеки. 

Метою статті є визначення сучасної структури економічної 
безпеки держави згідно з різними аспектами її виміру в сучасних 
умовах військово-політичної нестабільності. 

Викладення основного матеріалу. Зважаючи на те, що 
економічна безпека є складною системою, яка має свою 
структуру, її дослідження слід проводити у розрізі окремих 
складових. Складовими економічної безпеки відповідно до 
Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки України [2] є: макроекономічна, продовольча, фінансова, 
зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, енергетична, 
виробнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека.  

Аналіз підходів вчених до виділення складових економічної 
безпеки дає змогу зробити висновок, що практично всі вчені серед 
таких складових виділяють фінансову, науково-технологічну, 
енергетичну, демографічну, соціальну, продовольчу, воєнну.  

Геєць В. М. до складових безпеки реального сектору 
економіки включає такі складові: техніко-виробничу, енергетичну, 
технологічну, воєнно-економічну, продовольчу безпеку [3, С. 492-
496].  

Погоджуючись із таким складом, все ж зауважимо, що 
воєнна безпека – це настільки специфічна сфера, що включення її 
до складу економічної зводить її роль до економічних питань. 
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Воєнна безпека включає комплекс складових, пов’язаних з 
обороноздатністю країни та її захищеністю від зовнішніх та 
внутрішніх військових атак і безперечно багато в чому залежить 
від рівня фінансування та торкається численних економічних 
питань. Проте вважаємо її самостійною важливою складовою 
національної безпеки, відокремленою від економічної, проте тісно 
з нею пов’язаною. 

Інший підхід до структури економічної безпеки пов’язаний із 
виконанням нею певних функцій, зокрема захисної, регуляторної, 
попереджувальної, інноваційної та соціальної. Ці функції 
фактично узгоджуються із самою дефініцією поняття «економічна 
безпека» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Узгодження дефініції поняття «економічна безпека» із 

функціями, що вона виконує 
*Розроблено авторами 

 

В економічній літературі система безпеки держави 
представлена внутрішніми та зовнішніми підсистемами (табл. 1), 
які мають свої складові: 

- зовнішня підсистема безпеки – технологічна, комерційна, 
фінансова; 

- внутрішня підсистема безпеки – технічна та виробнича, 
харчова та сировинна, енергетична, екологічна, інформаційна [4].  

Таблиця 1 
Підсистеми економічної безпеки держави  

Підсистема  Елементи 
підсистеми 

Визначення  

Зовнішня  Технологічна Характеризується активною участю в 
міжнародному науково-технічному прогресі, 
що гарантує здатність держави застосовувати 
новітні технологічні рішення в національному 
виробництві та забезпечує 
конкурентоспроможність продукції вітчизняних 
товарів і послуг на міжнародному ринку. 



                                                                                                            
 

 

 
35 

Вісник 
НУВГП

 



Серія «Економічні науки»  
Випуск 2(90) 2020 р. 

 

 
36

продовження табл. 1 
 Комерційна Є компонентом, що узагальнює стан 

диверсифікації структури експортної та 
імпортної торгівлі країни. 

Фінансова Здатність країни здійснювати незалежну 
грошово-кредитну політику та забезпечувати 
стабільне функціонування фінансової системи 
шляхом повернення міжнародних позик і 
отримання, розподілу, використання та 
повернення іноземних інвестицій за наявності 
несприятливих зовнішніх та внутрішніх умов. 

Внутрішня Технічна та 
виробнича 

Складова, що забезпечує виробничі та 
технічні можливості реалізації розширеного 
відтворення економіки.  

Харчова та 
сировинна 

Передбачає економічне забезпечення 
необхідною кількістю продовольства та 
сировини. 

Енергетична Характеризує стабільне постачання 
достатньої кількості необхідної енергії для 
внутрішнього споживання. 

Екологічна Здатність держави вчасно запобігти та 
усунути розрив між суспільними інтересами та 
захистом навколишнього середовища. 

Інформаційна Передбачає таку економічну діяльність, 
внаслідок якої гарантується надійність обміну 
інформацією, збільшення частки 
нематеріальних активів у національному 
багатстві, а також конфіденційність технології 
виробництва. 

*Узагальнено авторами за [4] 
 

Погоджуючись із таким підходом до структурування 
економічної безпеки, вважаємо за доцільне у складі зовнішньої 
підсистеми економічної безпеки виділити військову, зважаючи на 
значний вплив військових подій на економічний стан держави. 

При акцентуванні на тих чи інших сторонах економічних 
процесів у країні, можна виділити цілу низку різновидів 
економічної безпеки:  

– антикризову;  
– в умовах мирного часу;  
– в умовах військових конфліктів (різного масштабу) з 

використанням збройних сил;  
– в умовах жорсткого економічного протистояння з певною 

державою;  
– в умовах ізоляції або, навпаки, в умовах високого ступеня 

інтегрування у світову економіку [5]. 
До подій 2014 року питання економічної безпеки досить 

умовно перетинались із військовими аспектами. Починаючи із 
анексії Криму, розгортання гібридної війни на Донбасі, економічна 
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безпека України перейшла із антикризової в безпеку в умовах 
військових конфліктів, тому вже неможливо відділяти економічну 
безпеку від військової. 

Узагальнення підходів до елементів економічної безпеки 
держави дозволяє сформувати комплексне бачення її 
структурування (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура економічної безпеки держави 

узагальнено на підставі [4] та доповнено авторами 
 

Висновки. Кожна складова має велику значимість і 
заслуговує окремих досліджень. Однак ці дослідження слід 
проводити системно, вивчаючи взаємні впливи між складовими 
економічної безпеки, а також між іншими складовими 
національної безпеки держави. У сучасному глобалізованому та 
військово нестабільному середовищі ці питання набувають 
особливої актуальності. 
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STRUCTURING OF THE STATE ECONOMIC SECURITY IN THE 

CONDITIONS OF MILITARY AND POLITICAL INSTABILITY 
 

The article is devoted to the consideration of variants of the 
structure of economic security. The urgency of the topic is due to the 
fact that correct and timely management decisions in the field of 
economic security are important, when  a country is in a hybrid war 
and the systematic emergence of global and internal threats. These 
decisions should be based on the results of a fundamental analysis of 
economic processes and the scientific basis of the subject and objects 
of the state economic security. 

The purpose of the article is to determine the modern structure of 
the state economic security according to various aspects of its 
measurement in modern conditions of military-political instability. The 
authors analyze the components of economic security of the state, 
which are regulated by normative documents of Ukraine, as well as 
those identified by scientists in their work. Approaches to structuring 
economic security by elements, by functions, by sources of threats, by 
aspects of economic processes are considered. The authors propose 
to allocate military as part of the external subsystem of economic 
security, given the significant impact of military events on the 
economic condition of the state. It is noted that since the annexation of 
Crimea, the deployment of a hybrid war in the Donbass, Ukraine’s 
economic security has moved from anti-crisis to security in military 
conflicts, so it is impossible to separate economic security from 
military. The authors concluded that each component is of great 
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importance and deserves separate research. However, these studies 
should be conducted systematically, studying the interactions between 
the components of economic security, as well as between other 
components of national security. In today’s globalized and militarily 
unstable environment, these issues become especially relevant. 

Keywords: economic security; military security; national interests; 
threats; military-political instability. 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

Статья посвящена рассмотрению вариантов структуры 
экономической безопасности. Авторами проанализированы 
составляющие экономической безопасности государства, 
регламентированные нормативными документами Украины, а 
также те, которые выделяют в своих трудах ученые. Рассмотрены 
подходы к структурированию экономической безопасности по 
элементам, по функциям, по источникам возникновения угроз, по 
сторонам экономических процессов. Авторами предложено в 
составе внешней подсистемы экономической безопасности 
выделить военную, исходя из значительного влияние военных 
событий на экономическое положение государства. Отмечено, что 
начиная с аннексии Крыма, развертывания гибридной войны в 
Донбассе, экономическая безопасность Украины перешла с 
антикризисной в безопасность в условиях военных конфликтов, 
поэтому уже невозможно отделять экономическую безопасность 
от военной. Авторы пришли к выводу, что каждая составляющая 
имеет большую значимость и заслуживает отдельных 
исследований. Однако эти исследования следует проводить 
системно, изучая взаимные влияния между составляющими 
экономической безопасности, а также между другими 
составляющими национальной безопасности государства в 
современной глобализированной и военно нестабильной среде. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; военная 
безопасность; национальные интересы; угрозы; военно-политическая 
нестабильность. 
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ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ЗНАЧЕННЯ ТА 
НАПРЯМКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

 

У статті розглядається значення та необхідність 
впровадження міжнародних стандартів зовнішнього аудиту 
державних фінансів у практику контрольних органів України. У 
статті наведено передумови здійснення аудиту вищими органами 
фінансового контролю згідно з основоположними міжнародними 
документами. Визначено перешкоди законодавчого та 
організаційного характеру щодо здійснення такого аудиту в Україні. 
Охарактеризовано чинну структуру стандартів INTOSAI відповідно 
до Системи професійної документації INTOSAI. Визначено 
положення, які слід враховувати керівництву і аудиторам ВОФК 
при імплементації міжнародних стандартів згідно з зарубіжним 
досвідом. Означено ряд кроків, які слід здійснити в Україні в 
процесі впровадження стандартів. 

Ключові слова: державний аудит; зовнішній аудит; стандарти 
INTOSAI; принципи INTOSAI; вищий орган фінансового контролю. 

 

Актуальність теми. Сучасні глобальні проблеми, спричинені 
кліматичними змінами, військовими конфліктами, пандемією 
коронавірусу, які охопили всі континенти, країни та регіони, 
проявили безліч проблем на міждержавному рівні та рівні кожної 
окремої країни. Ці проблеми стосуються і соціальних викликів, і 
політичних, і економічних, і інформаційних, і безпекових, і ряду 
інших. Всі ці виклики посилюються значною кількістю факторів 
економічного та неекономічного характеру. При цьому всі вони 
дуже тісно пов’язані із якістю державного та громадського 
контролю за надходженням коштів до бюджету та ефективністю їх 
витрачання. 

Так, дієва система державного фінансового контролю, в якій 
органічно поєднується внутрішній та зовнішній контроль, 
дозволить на місцевому та державному рівні виявляти проблемні 
місця та оперативно вирішувати фінансові та інші економічні 
проблеми. Це сприяє кінцевій меті держави – оптимальний 
розподіл ресурсів між усіма суспільними сферами задля якомога 
якіснішого надання послуг суб’єктами державного сектору.  
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Слід зазначити, що в цьому аспекті важливою є також 
доступність, прозорість, достовірність та доречність фінансової 
інформації, що надається суб’єктами господарювання державного 
та приватного секторів, адже від її якості залежить прийняття 
управлінських рішень на макрорівні для управління фінансовими 
ресурсами держави. Тому метою державного фінансового 
контролю є також сприяння наданню учасниками бюджетного 
процесу достовірних відомостей про стан їх активів і зобов’язань, 
а також результати їх діяльності. 

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони, підписаної в 2014 році, співробітництво в галузі 
управління державними фінансами спрямовується на 
забезпечення розвитку бюджетної політики і надійних систем 
внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту, що базуються на 
міжнародних стандартах, а також відповідають основоположним 
принципам підзвітності, прозорості, економності, ефективності та 
результативності [1]. Зокрема, у галузі зовнішнього аудиту 
передбачено імплементацію стандартів та методик Міжнародної 
організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), а 
також обміну найкращими практиками ЄС у галузі зовнішнього 
контролю та аудиту державних фінансів з особливим акцентом на 
незалежності відповідних органів Сторін [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика 
розвитку державного фінансового контролю в Україні піднімається 
в працях багатьох вітчизняних вчених. Вагомий доробок у цій 
сфері здійснено І. Дрозд, Є. Калюгою, В. Піхоцьким, 
І. Стефанюком, О. Чечуліною, В. Шевчуком. Безпосередньо 
імплементації стандартів INTOSAI в практику роботи Рахункової 
палати України присвячені праці Н. Виговської, А. Любенка, 
В. Невідомого, О. Ніконової, Н. Обушної, А. Славіцької, 
Ю. Слободяник, І. Чумакової та ін. Зважаючи на те, що 
впровадження міжнародних стандартів контролю є однією із 
стратегічних цілей розвитку державних фінансів України, це 
питання потребує подальших наукових досліджень, що посилює 
також той факт, що самі стандарти постійно вдосконалюються.  

Метою статті є визначення передумов, перешкод та 
перспектив впровадження міжнародних стандартів INTOSAI для 
здійснення державного фінансового аудиту в Україні.  

Викладення основного матеріалу. Згідно зі статтею 3 
Лімської декларації, у кожній країні повинен бути Вищий орган 
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контролю державних фінансів, завданням якого є перевірка 
ефективності внутрішнього контролю [2]. Вітчизняне 
законодавство такого органу не визначає, хоча по своїх функціях 
та організаційній приналежності таким органом мала б стати 
Рахункова палата України. 

Згідно з Мексиканськоюї декларацією незалежності ВОФК 
повинні бути наділеними повноваженнями здійснювати аудит: 

• використання державних коштів, ресурсів чи майна 
отримувачем або бенефіціарієм незалежно від його юридичного 
статусу; 

• надходження коштів до державного бюджету або 
державних установ, організацій, підприємств; 

• законності та правильності рахунків уряду або державних 
установ, організацій, підприємств; 

• якості фінансового менеджменту та звітування; та 
• економності, ефективності та результативності діяльності 

уряду або державних установ, організацій, підприємств [3]. 
Реалізація Стратегії розвитку системи управління 

державними фінансами, схваленою розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 774 [4] сприяла розвитку 
системи незалежного зовнішнього фінансового контролю 
(прийняття Закону України «Про Рахункову палату», що посилив 
незалежність Рахункової палати та розширив її повноваження, у 
тому числі щодо аудиту дохідної частини державного бюджету). 
Це дало змогу на законодавчому рівні наблизити функціональні 
можливості вищого контрольного органу до тих, що передбачають 
міжнародні стандарти. Однак до цього часу Рахунковою палатою 
не проводилися фінансові аудити бюджетної звітності з 
урахуванням вимог міжнародних стандартів ISSAI. Аудити 
ефективності, що проводяться, також не повністю відповідають 
міжнародним стандартам [4]. 

Однією із найвагоміших перешкод щодо розвитку системи 
державного фінансового контролю в Україні Н. Г. Виговська та 
А. Ю. Славіцька вважають відсутність відповідної реаліям 
правової та методологічної бази державного фінансового 
контролю. Зокрема, Закон України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні» [5] не 
оперує поняттями «зовнішній», «внутрішній» державний 
фінансовий контроль і регламентує діяльність лише центрального 
органу виконавчої влади, уповноваженого Президентом України 
на реалізацію державної політики у сфері державного 
фінансового контролю, яким є Державна фінансова інспекція 
України. Наслідком цього стає проблема нечіткості 
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використовуваного в теорії та практиці понятійного апарату, що 
призводить до певного нерозуміння і двозначності [6]. 
Невпорядкованість термінологічної бази прослідковується і в 
Стратегії реформування системи управління державними 
фінансами на 2017-2020 роки, де серед завдань підвищення 
ефективності державного фінансового контролю передбачено 
здебільшого завдання щодо діяльності Держаудитслужби, 
окремими розділами виділено завдання щодо посилення 
управлінської підзвітності, а також щодо незалежного зовнішнього 
фінансового контролю. Хоча варто було б в межах цілісної 
системи державного фінансового контролю розглядати його 
складові. 

Стратегією реформування системи управління державними 
фінансами на 2017-2020 роки передбачено посилення ролі та 
підвищення ефективності зовнішнього фінансового контролю 
відповідно до стандартів INTOSAI. Одним із результатів цього має 
стати збільшення кількості аудитів ефективності та фінансових 
аудитів, проведених відповідно до міжнародних стандартів. 
Рахунковою палатою будуть визначені підходи та проведені 
фінансові аудити виконання державного бюджету, а також 
удосконалені вимоги до проведення аудитів ефективності 
відповідно до міжнародних стандартів [4]. 

Як зазначає І. К. Дрозд, здійснення стандартизації 
державного фінансового контролю в Україні не механічний процес 
складання стандартів, а поступове формування дієвого правового 
поля, в якому відповідно до основних принципів законності, 
достовірності, об’єктивності, незалежності мають здійснювати 
контрольні дії уповноважені суб’єкти контролю. Стандартизація 
контролю дозволить уточнити і організаційно-методологічну 
основу контрольної діяльності, одного із завдань формування 
повного і об’єктивного теоретичного і практичного осмислення 
проблеми фінансового контролю в країні [7]. 

Значення стандартів INTOSAI полягає у тому, що вони:  
- забезпечують широке використання професійних 

стандартів з урахуванням національних особливостей кожної 
країни;  

- сприяють реалізації ідеї уніфікації діяльності ВОА різних 
держав на базі порівняльного законодавства, що значно підвищує 
можливості плідного міжнародного співробітництва;  

- розглядаються як критерії оцінки результатів аудиту та 
забезпечують концептуальну основу якості досліджень і процедур, 
що виконуються ВОА;  
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- визначають принципи і методи аудиту у публічному секторі, 
зокрема перевірки систем, що застосовують автоматизовану 
обробку даних;  

- гарантують користувачам аудиторських послуг (органи 
публічної влади, громадськість тощо) компетентність, 
незалежність та професіоналізм аудиторів, що своєю чергою, 
забезпечує надійність та довіру суспільства до аудиту публічного 
сектору;  

- сприяють запровадженню в аудиторську практику новітніх 
наукових досліджень, підвищуючи престиж аудиторської професії 
тощо [8, С. 232]. 

Чинна структура стандартів INTOSAI після прийняття в 2016 
році Системи професійної документації INTOSAI (IFPP) має 
наступний вигляд (таблиця). 

Фундаментальні принципи державного аудиту встановлює 
Міжнародний стандарт вищих органів аудиту (ISSAI) 100, 
Стандарти ISSAI 200, 300 і 400 зосереджені на принципах 
фінансового аудиту, аудиту ефективності та аудиту відповідності, 
а також обумовлюють їх подальший розвиток.  

Ці принципи можна використовувати для створення 
загальноприйнятих стандартів трьома способами: 

- як основу, на якій ВОА розробляють стандарти; 
- як основу для прийняття системи національних стандартів; 
- як основу для прийняття «Загальних керівних принципів 

аудиту» в якості стандартів. 
Як зазначає Чумакова І. Ю., Рахункова палата має 

розглянути усю систему стандартів ISSAI в цілому і 
сформулювати власну Стратегію імплементації стандартів 
INTOSAI для правильного розуміння взаємозв’язків стандартів на 
різних рівнях [10]. 

Основними перешкодами на шляху швидкого поширення 
ISSAI серед вищих органів державного аудиту країн-учасниць 
INTOSAI спеціалісти називають обмежені людські ресурси, 
фінансові труднощі та мовний бар’єр [11]. 

Для подолання питань і сумнівів з приводу стандартів, на 
основі яких повинна будуватися методика роботи ВОФК, 
керівництву і аудиторам ВОФК слід враховувати:  

▫ вимоги національного законодавства, яким мають 
відповідати, повноваження, норми і методика роботи органів 
державного аудиту; 

▫ реальні можливості щодо ступеня деталізації стандартів в 
письмових інструкціях ВОФК; 

▫ ступінь обов’язковості виконання стандартів, необхідну і 
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достатню для того, щоб вони могли реально використовуватися 
аудиторами в їх роботі, і не залишилися лише на папері; 

▫ інші важливі обставини (міжнародне співробітництво, 
потреби навчання кадрів, необхідність поширення досвіду роботи 
ВОФК в країні та за кордоном і т.п.) [12]. 

Таблиця 
Структура стандартів INTOSAI 

Принципи ІНТОСАІ (INTOSAI-P) 
Підтримують базові принципи діяльності ВОФК, роз’яснюючи роль ВОФК в 
суспільстві, а також визначаючи необхідні умови високого рівня для 
забезпечення належного виконання функцій і професійної етики ВОФК 
Основоположні принципи INTOSAI-P 1-9 
Основні принципи INTOSAI-P 10-99 

Міжнародні стандарти вищих органів аудиту (ISSAI) 
Засновані на базовому наборі концепцій і принципів, що визначають аудит в 
державному секторі і різні види аудиторських завдань, які виконуються за 
підтримки ISSAI 
Фундаментальні принципи аудиту державного сектору ISSAI 
100-129 

Стандарти 
компетентнос

ті (COMP) 
(зарезервовано) 

Організаційні вимоги до ВОФК ISSAI 130-199 
Фінансовий 

аудит 
Аудит 

ефективності 
Аудит 

відповідності 
Інші складові 

(зарезервовано) 
Принципи 

фінансового 
аудиту ISSAI 

200-299 

Принципи 
аудиту 

ефективності 
ISSAI 300-

399 

Принципи 
аудиту 

відповідності 
ISSAI 400-499 

ISSAI 600-699 COMP 700-799 

Стандарти 
фінансового 
аудиту ISSAI 

2000-2899 

Стандарти 
аудиту 

ефективності 
ISSAI 3000-

3899 

Стандарти 
аудиту 

відповідності 
ISSAI 4000-

4899 

ISSAI 6000-
6499 

COMP 7000-
7499 

Керівництва INTOSAI (GUID) 
Розроблені з метою надання підтримки ВОФК і окремим аудиторам з питань 
застосування ISSAI на практиці та розуміння конкретного аспекту і 
застосування відповідних ISSAI 
Організаційні керівництва ВОФК GUID 1900-1999 Керівництва 

щодо 
компетентнос

ті (COMP) 
(зарезервовано) 

Додаткові 
керівництва 

щодо 
фінансового 
аудиту GUID 

2900-2999 
(зарезервован

о) 

Додаткові 
керівництва 
щодо аудиту 
ефективності 
GUID 3900-

3999 

Додаткові 
керівництва 
щодо аудиту 
відповідності 
GUID 4900-

4999 
(зарезервовано

) 

Інші складові 
GUID  6500-

6999 
(зарезервовано

) 

Спеціальні керівництва з предметних питань  GUID 5000-5999 Додаткові 
керівництва 

щодо 
компетентнос

Інші керівництва GUID 9000-9999 
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ті COMP7500-
7999 

(зарезервовано) 
* Узагальнено на підставі [9] 
Разом з тим, як вважає Слободяник Ю. Б., процес 

впровадження стандартів потребує подальших виважених кроків : 
здійснення їх офіційного перекладу українською; професійної 
підготовки фахівців Рахункової палати; проведення оцінки 
можливості прийняття стандартів на відповідному рівні; 
подальшої розробки і оприлюднення національних стандартів, 
гармонізованих з ISSAI; обміну досвідом з вищими органами 
державного аудиту інших країн. Не менш важливим аспектом є 
популяризація діяльності Рахункової палати для забезпечення 
належного рівня суспільної довіри до результатів її 
функціонування [11]. 

Висновки. Стратегічні пріоритети в державному 
зовнішньому аудиті, які сформульовані відповідно до Угоди про 
асоціацію з ЄС, містять важливі і правильні кроки щодо 
впровадження в дію контрольних органів найкращої світової 
практики, яка зафіксована в міжнародних стандартах. Для 
впровадження стандартів INTOSAI існує ряд перешкод 
законодавчого, організаційного, методичного характеру. Їх 
подолання потребує здійснення ряду заходів із аналізу та 
адаптації законодавчої бази, проведення активної співпраці із 
міжнародними організаціями щодо формування кадрового 
потенціалу, робота з організаційного та фінансового забезпечення 
фінансового аудиту, аудиту ефективності та відповідності. Ці 
процеси є непростими, однак результат має надважливе значення 
не лише для сфери державних фінансів, але і для всіх галузей 
суспільного життя, адже сприятиме підвищенню прозорості 
інформації, ефективності, результативності та економічності 
витрачання бюджетних коштів, а отже, і до покращення виконання 
своїх функцій кожним окремо взятим державним органом та 
державою в цілому. 
 

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони. Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII 
від 16.09.2014. URL: https ://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата 
звернення: 22.06.2020). 2. INTOSAI-P-1 – The Lima Declaration. Endorsed in 
1977. URL: https://www.issai.org/pronouncements/intosai-p-1-the-lima-declaration/ 
(дата звернення: 22.06.2020). 3. INTOSAI-P-10 – Mexico Declaration on SAI 
Independence. Endorsed in 2007. URL: 
https://www.issai.org/pronouncements/intosai-p-10-mexico-declaration-on-sai-
independence/ (дата звернення: 22.06.2020). 4. Про схвалення Стратегії 
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EXTERNAL STATE AUDIT IN UKRAINE: SIGNIFICANCE AND 

DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL 
STANDARDS 

 

The article considers the importance and necessity of 
introduction of international standards of external audit of public 
finances in the practice of control bodies of Ukraine. The urgency of 
the research topic is related to the need to establish an effective 
system of public financial control in Ukraine, which would promote 
optimal allocation of resources among all public spheres for the best 
possible provision of services by public sector entities, as well as 
providing participants in the budget process the reliable information 
about the state of their assets and liabilities and the results of their 
activities. 

The purpose of the article is to determine the prerequisites, 
obstacles and prospects for the implementation of INTOSAI standards 
for public financial audit in Ukraine. 

The article presents the preconditions for the audit by the highest 
bodies of financial control in accordance with the basic international 
documents. Obstacles of legislative and organizational nature to such 
an audit in Ukraine have been identified. The current structure of 
INTOSAI standards in accordance with the INTOSAI Framework of 
Professional Pronouncements is described. The provisions that should 
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be taken into account by the SAI management and auditors in the 
process of international standards implementation in accordance with 
foreign experience are identified A number of steps to be taken in 
Ukraine in the process of implementing the standards are identified. 

The author concludes that there are a number of legislative, 
organizational, and methodological obstacles to the implementation of 
INTOSAI standards. Overcoming them requires a number of measures 
to analyze and adapt the legal framework, active cooperation with 
international organizations on the formation of human resources, work 
on organizational and financial support of financial audit, efficiency 
and compliance audit. These processes are not easy, but the result is 
crucial not only for public finances, but also for all spheres of public 
life, as it will increase the transparency of information, efficiency, 
effectiveness and cost-effectiveness of budget funds, and thus 
improve the performance of their functions. a separate state body and 
the state as a whole. 

Keywords: state audit; external audit, INTOSAI standards; principles 
of INTOSAI, Supreme Audit Institution. 
___________________________________________________________________
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ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ В УКРАИНЕ: 

ЗНАЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ИПЛЕМЕНТАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
В статье рассматривается значение и необходимость 

внедрения международных стандартов внешнего аудита 
государственных финансов в практику контрольных органов 
Украины. В статье приведены предпосылки осуществления аудита 
высшими органами финансового контроля согласно 
основополагающих международных документов. Определены 
препятствия законодательного и организационного характера по 
осуществлению такого аудита в Украине. Охарактеризована 
действующая структура стандартов INTOSAI в соответствии с 
Системой профессиональной документации INTOSAI. Определены 
положения, которые следует учитывать руководству и аудиторам 
ВОФК при имплементации международных стандартов в 
соответствии зарубежного опыта. Отмечено ряд шагов, которые 
следует осуществить в Украине в процессе внедрения стандартов. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL 

CLUSTERS AS AN IMPORTANT COMPETITIVE ADVANTAGE OF 
NATIONAL ECONOMY 

 
The article deals with problems in the sphere of education in 

Ukraine on the basis of the works of scientists. It is determined that in 
order to ensure the sustainable development of the economy and its 
competitiveness it is necessary to make changes in the requirements 
regarding the level and quality of education by means of formation of 
educational clusters in the country. The author has developed the 
basic conceptual provisions of the educational cluster, which will help 
increase the competitiveness of education in Ukraine. The conceptual 
provisions of the educational cluster include the following elements: 
creation of a single integration educational space; educational model, 
system multilevel integration; vertical and horizontal structure of 
interaction with the employer. The task of each of the structural 
elements is to create the advanced educational system of multilevel 
training of specialists in a cluster environment in accordance with the 
features of regional economic and social policy. The characteristics of 
the functions of the educational cluster governing bodies have been 
described. The stages of formation of organizational and economic 
mechanism of the educational cluster are distinguished. The 
assessment of the effectiveness of the educational cluster by the 
following aspects is carried out : competitive, business, regional, 
resource, cooperative. It is determined that increasing the 
competitiveness of educational services will be able to ensure the 
development of educational clusters in Ukraine as a result of certain 
conditions. The author systematized these conditions in the following 
sequence : systematic development of the whole branch of education 
and its individual elements : higher, vocational, general secondary, 
preschool; elimination of the internal competition in the educational 
environment; implementation of the principles of partnership and 
mutually beneficial cooperation; increasing the level of centralization 
of managerial decision-making in accordance  with demand for certain 
specialties. 
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On the basis of the scientific research it is proved that formation 
and development of educational clusters is a significant competitive 
advantage of the national economy of Ukraine, which is able to 
influence the formation of state policy in the educational field. 

Keywords: national economy; education; public policy; educational 
clusters; governing bodies; organizational and economic mechanism; 
efficiency assessment; competitive advantage. 

 
Existing structure and quality of Education in Ukraine does not 

meet the requirements and tasks of the present stage of social and 
economic development. Nowadays specialists in the sphere of 
education services  distinguished rather  large list of problems in the 
sphere of education, namely : disbalance at the labour market and 
market of education services, shortage of the qualified workers, 
especially in the sphere of high technologies  and in innovation 
branches, absence  of stable system of the partnership relations 
between the system of education, production and business, long 
terms of specialist training,  social  vulnerability of the graduates, non-
conformity  of material-technical base of the educational 
establishments to modern production technologies, imperfection of the 
regulatory framework of the relations between educational 
establishments and consumers of the educational services, 
inadequate  state funding  of the educational programs, etc.. Provision 
of the sustainable development of the economy, society, increase of 
the competitiveness and national security stipulates the change of the 
requirements regarding the level and quality of education. To solve 
the above mentioned problems, it is necessary to find differential and 
individual approaches in the sphere of education.  

In our opinion, such approaches are the process of the formation 
and development of the educational clusters in the country. 

The problem of educational clusters formation studied in their 
works the researchers L. I. Galimova, L. O. Drozdovska, O. P. Zhuk, 
Yu. A. Zaika, N. P. Zakhariva, O. A. Semenova, K. S. Sokolova, 
N. A. Korchagina, V. I. Kutsenko, O. V. Mudra, O. I. Reshetniak and 
others. 

Aim of the research is to develop main conceptual provisions of 
the educational cluster, which will promote the increase of the 
competitiveness of the sphere of education in Ukraine. 

Educational cluster is the concentrated group of companies and 
organizations of certain branches, localized territorially interconnected 
for achieving the common goal. These companies and organizations 
operate in the sphere of education and obtain the possibility of rapid 
information exchange, shared usage of the unique resources, 
introduction of innovations [1-2]. Final product of the educational 
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cluster is education service as a result of combining the common 
integrated educational space, education model, multilevel integration 
and interaction. Basic conceptual provisions of the educational cluster 
are shown in Fig. 1.  

 

 
 

Fig. 1. Conceptual provisions of the educational cluster  
(developed by the author) 

 
Nowadays there exists numerous studies, showing positive 

correlation between the availability of clusters and higher level of the 
economic development of the territories. According to the information  
of the European cluster observatory, approximately 69 education 
clusters function on the territory of the European Union (Oxford, 
Amsterdam, London, Warsaw, Paris, etc.), which have different level 
of the innovation development, salaries, volume of educational 
services export [3]. 

Increase of the competitiveness of the education sphere by 
means of formation of the education clusters, namely – possibility of 
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reaching long term competitive advantages can be provided as a 
result of the involvement of the investments in the development of the 
education sphere from business structures. Growth of the investments 
in the education cluster, increase of the share of the education activity 
funding  at the expense of non-budget sources, passing the functions 
of financial support on business structures as these structures are 
interested in the increase of the competitiveness of the graduates of 
the educational establishments are main criteria of the educational 
clusters assessment [4].  

Educational clusters enable to create the competitive model of 
education sphere development as a result of optimization of all 
educational and organizational processes, orientation on the reaching 
of the single goal, for all the participants of the process, increase of 
the participants` interaction [2]. 

Composition and functions of governing bodies of the 
educational cluster is shown in the Table 1. 

Table 1  
Governing bodies of the education cluster* 

Name Composition Functions 

Coordination 
council 

Highest governing body, 
consisting of the 
representatives of 
business, teachers of the 
education establishments, 
scientists, representatives 
of the local bodies  of 
power and public 
organizations 

Strategic planning and realization 
of the corrections depending on 
the results of the work and degree 
of the education cluster adaptation 
to economic conditions. Planning, 
connected with the realization of 
the measures, aimed at 
involvement of the financial 
resources and their distribution. 
Detecting of the needs of the labor 
market and business-structures. 
Determination of the requirements 
to the education programs and 
their correction depending on the 
defined needs. 

Resource 
centers 

Governing structures  Collection of the necessary 
information, coordination. Promote 
the communication between the 
participants. 

*Source: constructed by the author on the base of [1-4] 
 

Stages of the formation of the organization – economic 
mechanism of the educational cluster may be grouped in the following 
way [2-4]:  

Stage 1. Formation of the development strategy: emergence of 
the cluster initiative on the side of the state (initiation of educational 
clusters formation); determination of the priority directions of the 
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activity and development; strategy of the educational cluster 
development can be formed depending on the current and priority 
state in the future, determination of the direction of the 
competitiveness increase, development and search of the competitive 
advantages.  

Stage 2. Development of the mechanism for the cluster 
formation: determining of all the participants, interested in 
strengthening of the interrelations in the process of learning and 
formation of certain competences; determination of the principles of 
cluster functioning; determining of the basic (general) and private aims 
of the participants; formation  of the development strategy; 
determination of the interconnections and interdependences, formed 
inside the cluster; development of the legislative acts, provisions and 
rules, aimed at provision of the education cluster functioning.  

Stage 3. Formation of the organization structure and 
management structure of the educational cluster; determination of the 
members of the coordination council; formation of the composition of 
the committees; formulation of the functional obligations of the 
clusters participants; determination of the scale of the common activity 
of the participants.  

Stage 4. Realization of the mechanism of educational cluster 
functioning; formation of the staff of the enterprises and organization 
of the cluster for the realization of the specific activity; draw up the 
agreements between all the participants of the educational cluster. 

Organs of power should provide state regulation and support of 
the educational, scientific, innovation and other types of the activity in 
the educational cluster [5]. 

Educational cluster is a group of educational establishments, 
localized on a certain territory and within the frame of one project, as 
the end product these establishments form education services, 
compete and interact with each other and have the suppliers of the 
necessary production factors, equipment, specialized services, 
infrastructure, scientific – research institutes, organs of power and 
public organizations [4]. 

All the participants of the educational cluster take part in the 
regulation of the multi-level system of training specialists of the 
necessary qualification.  

Determination of the strategic goals of the education cluster 
development is necessary to conduct, taking into account the impact 
of the factors of the internal and external environment, using the 
corresponding tools. On the base of the obtained development 
strategy of the educational cluster the list of the priority aims is 
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formed. In the process of creating of the educational clusters it is 
necessary to take into consideration problems, connected with the 
determination of the risk level, social-economic efficiency and 
reaching of the synergetic effect in the system [6-8]. Assessment of 
the efficiency of educational cluster is presented in the Table 2. 

Table 2  
Evaluation of the effectiveness of the educational cluster* 

Aspects of the 
assessment 

Characteristic 

Competitive 
Availability in the region/territory of the competitive 
advantages for the development of the educational cluster in 
the specific branch of economy 

Business 

Availability of the competitive enterprises in the region, 
included in the educational cluster and finance education 
programs on the conditions of the state-business 
partnership 

Regional 
Geographical concentration and proximity to education 
establishments which train the corresponding specialists. 
Mobility level of the human resources 

Resource 

Great number of the participants of the educational cluster 
and availability of the «critical mass» accumulated in the 
corresponding educational establishments, possessing the 
necessary resources 

Cooperative 
Availability of the connections and coordination of actions 
between the participants of the education cluster 

Source: constructed by the author on the base of [2] 
 
Formation and development of the education clusters in Ukraine 

can improve the competitiveness of the education services due to 
certain conditions. Systematization of these conditions is presented in 
Fig. 2. 
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Fig. 2. Conditions for the compatibility improvement of the educational 

services, provided by the educational clusters  
(systematized by the author on the base of the sources [1-6] 

 
On the base of the sources [1-6] analysis we agree with the 

conclusions, made in the considered studies and can make the 
following generalizations: the formation and development of the 
educational clusters is essential competitive advantage of national 
economy of Ukraine that can influence the formation of the state 
policy in the education sphere, the base of which is the state strategy 
of education development  in Ukraine, according to this strategy 
measures, aimed at the development of the education system of the 
country are elaborated, the efficiency of these measures will be 
supported by the corresponding funding and investment at all the  
levels, applying the methods of state regulation and business partners 
participation. The problem of the state policy in the education sphere 
will be the subject of our further studies. 

 

Conditions of the education clusters competitiveness 
improvement 

System development of the educational sphere and its separate elements : 
higher, vocational, general secondary and pre-school education 

Elimination of the internal competition in the educational branch 

Realization of the principles of partnership and  mutually beneficial 
cooperation 
Increase of the centralization level of managerial decision -making regarding 
the problems of provision the correspondence of the demand for certain 
specialties 

Improvement of the procedures and rules, regulating the interaction of the 
educational clusters 

Provision of the optimization of the resources distribution on the conditions 
of state-business partnership in order to improve the efficiency of the 
specialists training 

Development of the infrastructure of the educational branch according to the 
world achievements of science and technology 

Minimization of the time and resources expenditures of the educational 
services consumers 

Creation of a common information base that presents all the processes in 
the educational cluster 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОСВІТНІХ КЛАСТЕРІВ ЯК 
ВАЖЛИВА КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 

У статті на основі праць науковців досліджено проблеми у 
сфері освіти в Україні. Визначено, що з метою забезпечення 
сталого розвитку економіки та її конкурентоспроможності 
необхідно здійснювати зміни вимог до рівня та якості освіти 
шляхом формування процесів освітніх кластерів в країні. 
Розроблено основні концептуальні положення освітнього 
кластеру, складовими елементами яких є: створення єдиного 
інтеграційного освітнього простору; освітня модель, системна 
багаторівнева інтеграція; вертикальна та горизонтальна структура 
взаємодії з роботодавцем. Проведено характеристику функцій 
органів управління освітнього кластеру та виокремлено етапи 
формування організаційно-економічного механізму освітнього 
кластеру. Проведено оцінку ефективності освітнього кластеру за 
такими аспектами : конкурентний, бізнесовий, регіональний, 
ресурсний, коопераційний. Доведено, що формування і розвиток 
освітніх кластерів є суттєвою конкурентною перевагою 
національної економіки України, яка здатна впливати на 
формування державної політики в освітній галузі. 

Ключові слова: національна економіка; освітня галузь; державна 
політика; освітні кластери; органи управління; організаційно-
економічний механізм; оцінка ефективності; конкурентна перевага. 
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В статье на основе работ ученых исследованы проблем в 

сфере образования в Украине. Определено, что с целью 
обеспечения устойчивого развития экономики и ее 
конкурентоспособности необходимо осуществлять изменения 
требований к уровню и качеству образования путем 
дифференциации и индивидуализации подходов, в частности: 
формированием процессов образовательных кластеров в стране. 
Разработаны концептуальные положения образовательного 
кластера, в состав которых входят элементы: создание единого 
интеграционного образовательного пространства; 
образовательная модель, системная многоуровневая интеграция; 
вертикальная и горизонтальная структура взаимодействия с 
работодателем. Задачей каждого элемента является создание 
развитой образовательной системы многоуровневой подготовки 
специалиста в условиях кластера в соответствии с особенностями 
региональной экономической и социальной политики. Проведена 
характеристика функций органов управления образовательного 
кластера и выделены этапы формирования организационно-
экономического механизма образовательного кластера. Проведена 
оценка эффективности образовательного кластера по таким 
аспектам: конкурентный, деловой, региональный, ресурсный, 
кооперационный. Определено, что повышение 
конкурентоспособности образовательных услуг сможет 
обеспечить развитие образовательных кластеров в Украине за 
счет определенных условий: системного развития отрасли 
образования и отдельных ее элементов: высшего, 
профессионально-технического, общего среднего, дошкольного 
образования; устранение внутренней конкуренции в 
образовательной среде; реализация принципов партнерства; 
повышение уровня централизации принятия управленческих 
решений по вопросам обеспечения соответствия спроса на 
определенные специальности и т. Доказано, что развитие 
образовательных кластеров является существенным 
конкурентным преимуществом национальной экономики Украины, 
которая способна влиять на формирование государственной 
политики в сфере образования. 

Ключевые слова: национальная экономика; сфера образования; 
государственная политика; образовательные кластеры; органы 
управления; организационно-экономический механизм; оценка 
эффективности; конкурентное преимущество. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК  
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ 

ЗНАНЬ 
 
Дослідження спрямоване на виявлення передумов 

забезпечення якісної освіти та заохочення можливостей навчання 
протягом усього життя, необхідних в умовах економіки знань. У 
статті розглянуті можливості застосування інформаційно-
комунікаційних технологій для навчання студентів та розвитку 
людських ресурсів. Розглянуто використання інформаційно-
комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освіті. 
Зазначено, що інформаційно-комунікаційні технології надають 
можливість врахувати когнітивні характеристики кожного студента 
з метою запровадження індивідуального підходу до навчання. 

Ключові слова: економіка знань; інформаційно-комунікаційні 
технології; сталий розвиток; освітня інституція, ринок освітніх послуг. 

 
Постановка проблеми. Однією з Цілей сталого розвитку 

ООН є забезпечення всеосяжної та справедливої якісної освіти та 
сприяння можливостям навчання протягом усього життя [1]. 
Одним з шляхів досягнення цієї мети є розширення можливостей 
навчання за допомогою технологій, що забезпечують підтримку 
прийняття рішень в управлінні навчанням та освітою. У цих 
рамках ми розглядаємо можливість та умови застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів та 
розвитку людських ресурсів. Для вирішення цього питання ми 
маємо враховувати особливості поведінки людини на базі 
системного та когнітивного підходів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Один з найбільш 
загальних підходів до опису людської поведінки – це теорія 
систем Лумана. На думку Лумана, те, що відрізняє систему та 
навколишнє середовище, їх суперечності, є центральним у 
існуванні систем із власною поведінкою [2]. Відповідно, 
фундаментальними передумовами людської поведінки з точки 
зору системної теорії є самосвідомість як форма внутрішнього 
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зворотного зв’язку та спілкування як форма взаємодії із зовнішнім 
середовищем. Луман вважав, що непередбачуваність поведінки 
системи досягається завдяки взаємодії: «спілкування – це 
елементарна одиниця самоконституції; дія є елементарною 
одиницею самоспостереження та самоопису соціальної системи» 
[2]. Ці акти непередбачуваного спілкування, комунікації, є 
прерогативою людської поведінки. 

Виділення невирішених раніше питань. Забезпечення та 
управління комунікаціями є предметною областю традиційних 
інформаційно-комунікаційних технологій. Але розвиток науки та 
техніки приводить до створення нелюдських акторів з інтелектом, 
який можна було б розвинути рамках підходу когнітивної науки як 
міждисциплінарного поля, що охоплює філософію, психологію, 
штучний інтелект, нейронауку, лінгвістику та антропологію. Такі 
когнітивні агенти (чат-боти, системи підтримки прийняття рішень) 
як «підсилювачі» людських когнітивних здібностей вже зараз 
підвищують ефективність функціонування економіки знань, в якій 
рушійною силою прогресу є знання, зосереджені в людському 
капіталі. Усталеної теорії взаємодії людських та програмно-
апаратних акторів поки що немає. Але вже сьогодні ми маємо 
готувати майбутніх фахівців до роботи в умовах такої взаємодії. 

Постановка завдання. Важливим аспектом підготовки до 
такої взаємодії є створення та опанування в процесі навчання 
певних моделей реальності через освіту, яка формує необхідні 
навички та вміння. Розглянемо вимоги до цих навичок та вмінь, які 
мають бути сформовані у закладах вищої освіти. 

Основний матеріал дослідження. Вища освіта сьогодні 
стикається з певними проблемами, такими як висока конкуренція 
на ринку освітніх послуг, зростаючі ризики, відсутність 
передбачуваності. Управління освітою як послугою – це процес, 
спрямований на вдосконалення структури постачальників освітніх 
послуг та освітньої структури суспільства. Для побудови цієї 
структури нам потрібно розглянути дії, що стосуються певної 
системи та забезпечення її стійкого розвитку. Реалізація таких дій 
вимагає управління через встановлення стратегії та координацію 
зусиль. Для досягнення цілей нам потрібно мати певну 
передбачуваність системи. Але через непередбачуваність 
поведінки людини ми все одно будемо стикатися з певною 
невизначеністю у майбутньому. Це унеможливлює побудову 
закритої системи, яка могла б надати можливість отримати 
заздалегідь визначені результати інтелектуальної діяльності 
(включаючи штучний інтелект). І це стає джерелом нестабільності 
та потенційної небезпеки. 
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З іншого боку, наступному поколінню випаде доля боротись 
із змінами клімату, пандеміями та іншими глобальними 
проблемами, які мають складний характер та можуть бути 
вирішені на базі системного підходу. 

Зростаюча інтенсивність комунікацій, збільшення долі часу, 
який працівники проводять із комп’ютерними пристроями, 
вимагають поглиблення загальних навичок та вмінь комунікації. 

Для цього потрібно формування широкого кругозору. 
Традиційний підхід до освіти, яка дає глибокі вузькі знання (hard 
skills) й готує до однієї роботи на все життя, має змінитись. 

Тому ми маємо передбачити будь-які майбутні зміни на 
робочому місці при передачі знань студентам, формуванні їх 
вмінь та навичок. Одним з шляхів до цієї мети є введення до 
навчальних планів підготовки студентів-економістів дисциплін 
«Управління інформацією», «Інтелектуальні технології в 
корпоративному управлінні», «Інноваційний розвиток 
підприємства та економіка знань», «Когнітивні технології в 
економіці» [3]. 

Також ми маємо визначити, якою мірою мають 
враховуватись в індивідуальній освітній траєкторії студента його 
навчальні досягнення поза університетом (MOOC на кшталт 
Coursera та Prometheus, кваліфікаційні сертифікати тощо). Масові 
онлайн-курси, які дають змогу долучитись до викладання кращих 
у світі професорів, не стали панацеєю: їх успішно завершують 
лише проценти від тих, хто починав. Можливо, не вистачає 
правильної мотивації та живого спілкування? І чи не має ті ж вади 
дистанційна освіта? 

Швидке зростання галузі дистанційної освіти ставить старі 
питання щодо ефективності освіти та мотивації її здобувачів, а 
також приносить прискореними темпами широкий спектр нових 
проблем. Інформаційно-комунікаційна глобалізація зі свого боку 
збільшує потребу у створенні науково обґрунтованої стратегії 
розвитку дистанційної освіти. І однією з головних цілей цієї 
стратегії має бути підтримка високої якості освіти на всіх етапах 
навчання. 

Одним з інструментів вирішення цих проблем є системи 
управління навчанням. Сьогодні ці системи дають змогу розірвати 
просторово-часовий зв’язок між викладачем та студентом. Одна з 
найпоширеніших – Moodle як безкоштовна та відкрита програма 
для управління навчальним програмним забезпеченням, яка 
використовується для створення приватних вебсайтів з онлайн-
курсами для вчителів та слухачів з метою досягнення навчальних 
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цілей. Важливою умовою ефективного функціонування систем 
управління навчанням є розвиток внутрішньоуніверситетських 
інформаційних та комунікаційних мереж, в тому числі з 
залученням сучасних технологій штучного інтелекту. 

Агенти зі штучним інтелектом [4] як посередники між 
студентами та системою управління навчанням можуть частково 
замінити дві основні форми роботи викладачів : створення 
навчальних матеріалів та перевірку знання студентів. Рішення 
першого завдання означає автоматизацію розробки контенту для 
онлайн-курсів шляхом фільтрації неструктурованих джерел у 
лекції та вправи. Друге завдання – це ведення діалогу, в рамках 
якого створюються завдання для студентів, аналізуються їхні 
відповіді та оцінюється рівень знань студентів. 

З точки зору інформаційно-комунікаційних технологій, в цій 
діяльності наявні такі проблеми: ведення діалогу природною 
мовою, класифікація природної мови та аналіз тексту. 
Використання інформаційно-комунікаційних технологій також має 
бути інтегровано з аудіовізуальною інформацією, представленою 
у вигляді анімації, відеофільмів, презентацій, текстової та 
графічної інформації за допомогою інтерактивного діалогу. 

Найбільшою перевагою інформаційно-комунікаційних 
технологій є можливість застосування індивідуального підходу до 
студентів, що дає їм можливість вивчати навчальний матеріал в 
індивідуальному темпі та послідовності, що враховує психологічні 
особливості кожного учня та значно покращує якість засвоєння 
навчального матеріалу. Персоналізація інформації має великий 
вплив на ефективність навчання як студентів, так і працівників 
організації або підприємства [5]: 

- інтелект, інтегрований у системі освіти, передбачає 
відповідне навчання, яке базується на аналізі та статистиці 
відповідно до рівня того, хто навчається; 

- кожен здобувач освіти отримає персонального тренера, 
який навчатиметься та краще працює; 

- додаються можливості машинного навчання з метою 
розвитку талантів та вдосконалення стратегій управління : 

- штучний інтелект може автоматизовувати роботу з 
рутинними завданнями; 

- системи штучного інтелекту пропонують програми розвитку 
та для забезпечення кращої якості роботи. 

Технології штучного інтелекту дають змогу оперативно 
аналізувати (очищувати, досліджувати та робити висновки) дані 
тими працівниками, які не мають спеціальних навичок аналізу 
даних. Кінцева мета системи підтримки навчання – зробити так, 
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щоб знання, вміння та досвід персоналу відповідали як стратегії 
підприємства чи організації так і вимогам до працівника чи 
студента [6]. 

Висновки. Розглядаючи дистанційне навчання в освіті, 
технології розвитку людських ресурсів та інформаційно-
комунікаційні технології в освіті, можна зазначити, що найбільша 
перевага інформаційно-комунікаційних технологій – це можливість 
використання індивідуального підходу до здобувачів освіти, що 
дає враховувати їх психологічні особливості, що значно покращує 
якість оволодіння навчальним матеріалом, підвищує загальну 
ефективність навчання. Для підготовки до змін у середовищі 
ведення бізнесу, технологічному рівні виробництва ми 
пропонуємо оновлення освітніх програм з акцентом на 
інформаційно-комунікаційні технології. 
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FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY 
 
The study aims to identify the prerequisites for ensuring 

education quality and encouraging lifelong learning opportunities 
needed in a knowledge economy. The article considers the possibilities 
of using information and communication technologies for student 
learning and human resources development. Also, we consider the 
connection between information and communication technologies and 
distance learning. 

The traditional approach to education, which provides hard skills 
and prepares for one job in life, needs to change. Therefore, we must 
anticipate any future changes in the workplace during the transfer of 
knowledge to students, the formation of their skills and abilities. An 
important aspect of preparation for the interaction of human and 
software-hardware actors is the creation and mastery in the process of 
learning certain models of reality through education, which forms the 
necessary skills and abilities. One of the ways to this goal is the 
introduction of disciplines in the subject area of information and 
communication technologies in the economics curricula. 

Considering distance learning in education, human resource 
development technologies and information and communication 
technologies in education, we can say that the biggest advantage of 
information and communication technologies is the ability to use an 
individual approach to students, which allows taking into account their 
psychological characteristics, which significantly improves the quality 
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of learning material and increases the overall effectiveness of 
education. To prepare for changes in the business environment, the 
technological level of production, we offer updates to educational 
programs with an emphasis on information and communication 
technologies. 

Keywords: knowledge economy; information and communication 
technologies; sustainability; educational institution; market of educational 
services. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНСТИТУЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ 

 
Исследование направлено на выявление предпосылок 

обеспечения качественного образования и поощрения 
возможностей обучения в течение всей жизни, необходимых в 
условиях экономики знаний. В статье рассмотрены возможности 
применения информационно-коммуникационных технологий для 
развития человеческих ресурсов и обучения студентов. 
Рассмотрено использование информационно-коммуникационных 
технологий и дистанционного обучения в образовании. Указано, 
что информационно-коммуникационные технологии 
предоставляют возможность учесть когнитивные характеристики 
каждого студента с целью внедрения индивидуального подхода к 
обучению. 

Ключевые слова: экономика знаний; информационно-
коммуникационные технологии; устойчивое развитие; образовательная 
организация; рынок образовательных услуг. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Активне входження закладів вищої освіти України в 

Європейський освітній простір, демографічний спад, що посилює 
конкуренцію на ринку освітніх послуг, реформування системи 
вищої освіти, системи ліцензування освітньої діяльності, 
запровадження автономії закладів вищої освіти, в т.ч. академічної і 
фінансової, ставить перед закладами освіти необхідність 
розробляти нові стратегії розвитку, що вимагає застосування 
нових інструментаріїв і технологій маркетингу. Маркетинг освітніх 
послуг має на меті формування закладами вищої освіти стратегії і 
тактики поведінки на ринку освітніх послуг. Зважаючи, на те, що 
заклади освіти виходять на ринок зі специфічним товаром, таким 
як освітня послуга, формування якого має базуватися на потребах 
внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів, необхідно звернути увагу на 
повноту інформаційно-аналітичного забезпечення, що передує 
прийняттю управлінських рішень. У даній статті проведено аналіз 
достатності інформаційного та аналітичного забезпечення 
прийняття рішень закладами вищої освіти щодо входження в нові 
сектори ринку освітніх послуг, прийняття рішень про 
запровадження нових освітніх програм та удосконалення 
існуючих. Запропоновано шляхи удосконалення організаційної 
структури закладів вищої освіти з метою розробки нових стратегій 
розвитку для стимулювання економічних результатів 
господарської діяльності та підвищення ефективності ліцензійної 
діяльності. Описаний соціально-економічний вплив 
запропонованих заходів з метою прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень. 

Ключові слова: ліцензування; економіка; заклади вищої освіти; 
ринок праці; ринок освітніх послуг; стратегія управління; інформаційно-
аналітична діяльність. 
 

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринку освітніх 
послуг, тенденцій глобалізації та інтернаціоналізації закладів 
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вищої освіти велике соціально-економічне значення набуває 
розвиток вищої освіти та забезпечення високих показників якості 
освіти закладами вищої освіти. Прийняття управлінських рішень 
щодо розвитку освітньої діяльності закладу освіти потребує 
постійного вивчення як внутрішнього, так і зовнішнього 
середовища, врахування багатьох факторів, в тому числі 
соціальних та економічних. Ефективність економічної діяльності 
закладу освіти залежить від організації надходження інформації, 
від обробки та аналізу інформації, а також від об’єктивності 
використання отриманої інформації. Останні зміни в нормативно-
правовому полі освіти України потребують від закладів вищої 
освіти перебудови системи прийняття управлінських рішень, 
розробки та активного застосування маркетингових стратегій 
розвитку. Тому пошук найбільш дієвих інструментів при прийнятті 
рішень щодо ліцензійної діяльності та стимулювання підвищення 
ефективності економічної діяльності закладів вищої освіти 
сформувало мету, предмет та актуальність даного дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
управління діяльністю закладами освіти та маркетингу освітніх 
послуг в своїх роботах розглядають С. Ніколаєнко, І. Шарабура, 
Ф. Котлер, Т. Оболенська, І. Решетнікова, М. Сабурова, 
О. Євсейцева. 

Проте саме питанням вдосконалення організаційної 
структури закладу вищої освіти з метою дослідження ринку праці 
та ринку освітніх послуг, проведення ефективної інформаційно-
аналітичної роботи з метою подальшого прийняття об’єктивних 
управлінських рішень щодо позиціювання та просування закладів 
освіти на ринку не приділено достатньої уваги. Все це зумовило 
предмет даного дослідження. 

Постановка завдання. Дослідити шляхи вдосконалення 
організаційної структури ЗВО, оцінити соціально-економічний 
вплив запропонованих заходів з метою підвищення ефективності 
ліцензійної діяльності та стимулювання економічних результатів 
діяльності ЗВО на ринку освітніх послуг. 

Виклад основного матеріалу. Входження закладів вищої 
освіти України в конкурентну боротьбу на ринку освітніх послуг в 
умовах складної демографічної ситуації, боротьби за абітурієнтів 
між закладами закладів державної форми власності, які 
підвищують свою конкурентоспроможність наданням якісних 
освітніх послуг, та приватної форми власності, які часто 
формують свою конкурентоспроможність за рахунок зменшення 
ціни за освітні послуги. Погоджуючись з думкою Т. Оболенської, 
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що «освітня послуга є специфічним товаром, який задовольняє 
прагнення людини в придбанні певних знань, умінь та навичок для 
їх подальшого використання в професійній діяльності» [1], можна 
вважати, що роль закладів вищої освіти заключається не лише у 
підготовці високоосвічених фахівців, а й вивчені потреб 
сьогодення на знання та формуванні освітньої послуги на основі 
потреб внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів. Фактично освітні 
програми є тим товаром, що дозволяє формувати стратегію 
маркетингу закладу вищої освіти. Реформування вищої освіти 
вимагає переосмислення ролі інструментів маркетингу освітніх 
послуг. 

Будучи суб’єктами ринку освітніх послуг заклади вищої освіти 
в недостатній мірі використовують принципи ринкоорієнтованої 
діяльності, що призводить до виникнення ряду проблем у сфері 
управління, до яких можна віднести: 

- обмежене використання маркетингових досліджень, у тому 
числі досліджень конкурентів і споживачів; 

- зосередженість на вирішенні переважно внутрішніх 
завдань, слабка взаємодія із споживачами освітніх послуг для 
кращого розуміння їхніх потреб і ступеня задоволеності; 

- відсутність системи прийняття управлінських рішень на 
випередження, уповільнена реакція на зміни в зовнішньому 
середовищі; 

- орієнтація на досягнення цілей і завдань короткострокового 
періоду 

- низький рівень адаптації структур управління закладами 
освіти до ринкових умов та домінування задач оперативного 
управління 

- недостатній рівень застосування окремих важливих 
управлінських функцій, таких як довгострокове планування, 
контроль [2]. 

Керівництво закладом вищої освіти здійснюючи управлінську 
діяльність повинно використовувати принцип інформаційної 
достатності, від якого залежить ефективність внутрішнього 
управління закладом, та принцип прогностичності внутрішнього 
управління, оскільки заклад має постійні зв’язки із зовнішнім 
середовищем, від яких залежить його діяльність і враховує багато 
факторів, зокрема економічні і соціальні. Освітній заклад має 
постійно вивчати вплив різних факторів і перебудовувати свій 
освітній процес в залежності від впливу зовнішнього середовища. 
Принцип об’єктивності і повноти інформації має використовувати 
керівництво закладу вищої освіти не лише для отримання 
інформації про внутрішній стан справ, серед яких задоволеність 
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стейкхолдерів, освітня, навчально-методична, наукова та виховна 
робота, викладання, успішність здобувачів вищої освіти, а й 
інформацію, пов’язану із зовнішнім середовищем для побудови 
ефективної стратегії розвитку закладу, зокрема ринок праці, ринок 
освітніх послуг. Об’єктивність і повнота інформації потрібна на 
усіх етапах управління закладом вищої освіти, при прийнятті 
рішень, зокрема, починаючи від етапу аналізу, планування та 
організації освітньої діяльності, під час контролю та корегування. 
Ефективність діяльності закладу освіти залежить від організації 
надходжень інформації, обробки і аналізу інформації та 
подальшого використання отриманої інформації. 

Важко не погодитися з думкою І. Решетнікової, що 
«незважаючи на актуальність застосування маркетингу на ринку 
освіти, в свідомості керівників закладів вищої освіти маркетинг в 
освіті зводиться головним чином до активного пошуку майбутніх 
абітурієнтів і агресивної рекламної кампанії» [3; 4]. Із входженням 
України в Європейській освітній простір та зміною системи 
акредитації освітніх програм відповідно до Стандартів і 
рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти (ESG-2015), активної розбудови внутрішньої 
системи якості закладами вищої освіти почала приділятися 
велика увага маркетингу внутрішнього ринку. 

На сьогоднішній день закладами вищої освіти практично не 
проводиться комплекс інформаційно-аналітичної роботи на стадії 
прийняття рішення про ліцензування спеціальності, а також 
відкриття освітньої програми, тому основні принципи маркетингу, 
такі як системність, комплексність, регулярність, об’єктивність, 
точність, економічність та оперативність, практично не впливають 
на стратегію діяльності та розвитку закладу вищої освіти, що 
призводить до неефективної діяльності в ринкових умовах, 
оскільки заклад вищої освіти змушений продавати той товар 
(освітню послугу), що виробляє, а результативність ліцензійної 
діяльності є суперечливою і не завжди ефективною. З метою 
прийняття рішення про запровадження нових спеціальностей та 
розробки нових освітніх програм за вже існуючими 
спеціальностями заклад вищої освіти має проводити комплексні 
дослідження, що передбачають сегментацію ринку освітніх послуг 
та об’ємної інформаційно-аналітичної роботи у вивчені потреб 
цільових груп стейкхолдерів (як зовнішніх, так і внутрішніх); 
пропозицій та унікальності освітніх програм на ринку освітніх 
послуг; розподіл освітніх послуг на ринку; можливих конкурентів як 
в регіоні, так і в Україні;  якість надання освітніх послуг; 
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ціноутворення; проводити аналіз власних ресурсів для 
започаткування нових освітніх програм та витрат, необхідних для 
їх запровадження. 

Налагодження ретельної інформаційно-аналітичної роботи 
закладами вищої освіти вимагають і останні зміни в законодавстві 
про вищу освіту 2020 року в частині ліцензування освітньої 
діяльності, відповідно до яких заклади вищої освіти 
отримуватимуть ліцензії на здійснення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти окремо на кожен рівень вищої освіти, а не за 
спеціальністю на кожному рівні вищої освіти. Маючи ліцензію на 
освітню діяльність в межах певного рівня вищої освіти заклад 
зможе запроваджувати освітні програми за будь якою 
спеціальність з умовою дотримання Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності. Окремо підлягатимуть 
ліцензуванню освітні програми щодо підготовки фахівців за 
регульованими професіями, перелік яких встановлюватиметься 
Міністерством освіти і науки України. Згідно з проєктом 
нормативно-правового документу, оприлюдненого Міністерством 
освіти і науки України до таких спеціальностей можуть бути 
віднесені 28 спеціальностей із 121 існуючої в Україні. 

З метою налагодження та поглиблення інформаційно-
аналітичної роботи закладам вищої освіти доцільно створювати 
інформаційно-аналітичний відділ як окремої складової комплексу 
маркетингу, який має стати ключовим, оскільки при побудові 
ефективного менеджменту головну роль грає первинна 
інформація про кон’юнктуру ринку, попит, а також зворотній 
зв’язок зі стейкхолдерами. Основним завданням такого відділу 
має стати детальне вивчення та постійне оновлення інформації 
про потреби ринку праці, потреби сучасних стейкхолдерів, 
відстеження головних трендів на ринку освітніх послуг та розробка 
відповідних пропозицій, які ляжуть в основу стратегії розвитку 
закладу вищої освіти. 

При виборі структури відділу варто віддати перевагу 
матричній структурі з організацією роботи за проєктним 
принципом, що передбачає створення проєктних груп з фахівців 
зазначеного відділу та фахівців з числа науково-педагогічних 
працівників, які є ініціаторами започаткування нової спеціальності 
або відкриття нової освітньої програми в межах вже існуючої 
спеціальності. Структура відділу представлена на рисунку. 

Зазначена організаційна структура інформаційно-аналітичної 
діяльності передбачає в побудові роботи над проєктом 
закріплення двох напрямів керівництва: функціонального – зі 
сторони відділу та проєктного – зі сторони структурного підрозділу 
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закладу вищої освіти (інституту, факультету, кафедри), а також 
наявність головного керівника проєкту, який збалансовує два 
напрями керівництва в системі та по завершенню аналітичної 
роботи представляє інформацію для подальшого вирішення 
питання щодо продовження проєкту. Головним керівником 
проєкту на стадії аналітичної роботи є представник інформаційно-
аналітичного відділу з подальшою передачею цих функцій 
керівникові освітньої програми. Інформаційно-аналітичний відділ 
супроводжує проєкт в межах своїх функціональних обов’язків до 
проходження первинної акредитації освітньої програми. 

 

 
 

Рисунок. Структура організації роботи інформаційно-аналітичного 
відділу 

Джерело: розробка автора за матеріалами [5]  

 
Основні функції інформаційно-аналітичного відділу можуть 

бути поділені на види: 
1. Інформаційно-аналітична діяльність для прийняття 

рішення про відкриття нових спеціальностей (освітніх програм) : 
− дослідження та аналіз позиціонування спеціальності 

(освітньої програми) на ринку освітніх послуг; 
− дослідження та аналіз потреб та попиту ринку праці на 

спеціальність (освітню програму); 
− дослідження та аналіз потреб стейкхолдерів та виявлення 
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оцінки тієї цінності, яку б вони хотіли отримати від реалізації 
освітньої програми; 

− здійснення аналізу про відповідність спеціальності 
(освітньої програми) стратегічним та тактичним цілям закладу 
вищої освіти; 

− здійснення аналізу відповідності наявного кадрового, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення  
ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності за 
спеціальністю (освітньою програмою); 

− здійснення аналізу наявного фінансового потенціалу та 
необхідних додаткових фінансових затрат для запровадження 
освітньої діяльності за спеціальністю (освітньою програмою); 

− прогноз економічної ефективності реалізації спеціальності 
(освітньої програми); 

− підготовка на основі проведених досліджень пропозицій 
керівництву закладу вищої освіти щодо започаткування освітньої 
діяльності за спеціальністю (освітньою програмою); 

− розробка комплексної програми виходу спеціальності 
(освітньої програми) на конкретний ринок. 

2. Інформаційно-аналітична діяльність під час провадження 
спеціальності (освітньої програми): 

− координує діяльність керівника освітньої програми щодо 
вивчення задоволеності внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів 
якістю освітньої програми та освітнього процесу; 

− готує аналітичний звіт щодо ефективності реалізації 
комплексної програми виходу спеціальності (освітньої програми) 
на ринок. 

3. Здійснення іншої інформаційно-аналітичної діяльності: 
− проведення системних досліджень ринку освітніх послуг та 

ринку праці, їхньої кон’юнктури, потреби та попиту, динаміки змін 
на ринках; 

− формування об’єктивного прогнозу ринку освітніх послуг із 
врахуванням специфіки та підготовка пропозицій щодо розвитку 
спеціальностей та освітніх програм закладу вищої освіти; 

− прогнозування майбутніх вимог до фахівців, 
компетентностей та програмних результатів за спеціальностями, 
за якими здійснює освітню діяльність заклад вищої освіти; 

− формування комунікативної політики зі стейкхолдерами; 
− бере участь у визначенні цінової політики освітніх послуг; 
− бере участь у визначені та розробці програм стратегічного 

та оперативного розвитку закладу вищої освіти; 
− бере участь у визначені ефективності всього спектру 
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маркетингової діяльності закладу вищої освіти. 
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Висновки. Зважаючи, що ринок освітніх послуг за останні 
роки трансформувався, система ліцензування освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти зазнала значних змін, прийняття 
управлінських рішень та розробка стратегії розвитку закладу 
вищої освіти має враховувати специфічність товару – освітньої 
послуги, з яким заклад освіти виходить на ринок товарів та послуг. 
Прийняття обґрунтованих управлінських рішень, зокрема, щодо 
започаткування освітньої діяльності за новими спеціальностями 
або освітніми програмами не можливе без попередньої глибокої 
інформаційної та аналітичної роботи. Створення в закладі вищої 
освіти інформаційної-аналітичного відділу дозволить мати та 
оперувати актуальною інформацією про ринок праці, ринок 
освітніх послуг, конкурентів на даному ринку, дасть можливість; 1) 
створювати умови, за яких заклад вищої освіти зможе мати 
оперативну інформацію для перегляду номенклатури освітніх 
послуг – спеціальностей та освітніх програм, з метою їх 
оптимізації, або модернізації з метою привабливості для 
стейкхолдерів; 2) приймати рішення про відкриття нових 
спеціальностей та освітніх програм чітко усвідомлюючи свої 
позиції на ринку тієї освітньої послуги, яка започатковується; 3) 
розробляти новий інноваційно якісний продукт, який 
коритуватиметься попитом зі сторони  абітурієнтів та їхніх батьків; 
4) формувати конкурентні переваги; 5) дозволить приймати 
обґрунтовані рішення, спрямовані на досягнення економічного 
ефекту, для більш раціонального використання наявних ресурсів 
ще на етапі розгляду питання про доцільність започаткування 
освітньої діяльності за новими спеціальностями або освітніми 
програмами. 
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 IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN ORDER TO INCREASE 
THE EFFICIENCY OF LICENSING AND ECONOMIC ACTIVITIES 

 
The active entry of Ukrainian higher education institutions into 

the European educational space, demographic decline, which 
strengthens competition on the market of educational services, the 
reform of the system of higher education, the system of licensing of 
educational activities, the introduction of autonomy of higher 
education institutions, including academic and financial, makes it 
necessary for educational institutions to elaborate new development 
strategies and requires the use of new tools and marketing 
technologies. Marketing of educational services is intended to form 
strategies and tactics of behavior on the market of educational 
services. Taking into consideration that educational institutions enter 
the market with a specific product, such as an educational service, the 
formation of which should be based on the needs of internal and 
external stakeholders, it is necessary to pay attention to the 
completeness of information and analytical support prior to making 
managerial decisions. This article analyzes the sufficiency of 
information and analytical support of decision making of universities 
on entering new sectors of the market of educational services, making 
decisions on introducing new educational programs and improving the 
existing ones. Ways to improve the organizational structure of higher 
education institutions are proposed in order to elaborate new 
development strategies to stimulate economic performance and 
increase the efficiency of licensing activities. The social and economic 
impact of the proposed activities is described in order to make 
informed management decisions.  

Keywords: licensing; economy; higher education institutions; labour 
market; educational services market; management strategy; information and 
analytical activity. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЦЕНЗИОННОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Активное вхождение высших учебных заведений Украины в 
Европейское пространство высшего образования, 
демографический спад, который увеличивает конкуренцию на 
рынке образовательных услуг, реформирование системы 
высшего образования, системы лицензирования образовательной 
деятельности, введение автономии высших учебных заведений, в 
т.ч. академической и финансовой, ставит перед учебными 
заведениями необходимость разрабатывать новые стратегии 
развития, требует применения новых инструментариев и 
технологий маркетинга. Целью маркетинга образовательных услуг 
является формирование высшими учебными заведениями 
стратегии и тактики поведения на рынке образовательных услуг. 
Учитывая то, что учебные заведения выходят на рынок со 
специфическим товаром, таким как образовательная услуга, 
формирование которого должно базироваться на потребностях 
внутренних и внешних стейкхолдеров, необходимо обратить 
внимание на полноту информационно-аналитической 
деятельности, предшествующей принятию управленческих 
решений. В данной статье проведен анализ достаточности 
информационного и аналитического обеспечения принятия 
решений высшими учебными заведениями о вхождении в новые 
секторы рынка образовательных услуг, принятия решений о 
введении новых образовательных програм и усовершенствование 
существующих. Предложены направления совершенствования 
организационной структуры учреждений высшего образования с 
целью разработки новых стратегий развития для стимулирования 
экономических результатов хозяйственной деятельности и 
повышения эффективности лицензионной деятельности. Описано 
социально-экономическое влияние предложенных мероприятий с 
целью принятия обоснованных управленческих решений. 

Ключевые слова: лицензирование; экономика; высшие учебные 
заведения; рынок труда; рынок образовательных услуг; стратегия 
управления; информационно-аналитическая деятельность. 
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РЕЙТИНГУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
СИСТЕМ ЯК ЕТАП ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ  

 
У статті проведено еколого-економічну діагностику 

адміністративних районів Херсонської області. Показано її 
переваги, особливості та труднощі здійснення.  Обґрунтовано 
ототожнення локальних соціально-економічних систем з 
адміністративними районами. Наведено результати оцінювання 
розвитку районів Херсонської області. Визначено їх рейтинг за 
екологічною обстановкою, природно-ресурсним потенціалом та 
економічним станом. Встановлені рейтингові оцінки визнано 
результатами еколого-економічної діагностики та переведено в 
територіальні індекси. Здійснено кластеризація адміністративних 
районів Херсонської області за результатами еколого-економічної 
діагностики. Утворено два кластери локальних соціально-
економічних систем. 

Ключові слова: рейтинг; еколого-економічна діагностика; 
локальна соціально-економічна система; регіон; збалансоване 
функціонування; економічний розвиток; кластер. 

 
Постановка проблеми. Дослідження стану, рівня та 

тенденцій розвитку локальних економічних систем 
використовується для складання наукових прогнозів, які 
враховуються державними, регіональними та місцевими органами 
управління під час регулювання процесів регіонального розвитку. 
Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів та 
формування фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування, дослідження економічної ефективності 
виробничих процесів та екологічного стану території, соціальних 
наслідків потребують постійної уваги. Ці питання досить активно 
досліджуються науковими установами та провідними вченими 
України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошук методів 
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отримання достовірної інформації щодо проблем регіону, її аналіз 
та адекватна інтерпретація постійно перебувають у колі зору 
дослідників. Одним із шляхів вирішення цього завдання є 
використання еколого-економічної діагностики. Її практична 
реалізація потребує обробки великого різнопланового масиву 
статистичної інформації. При цьому показники, що відображають 
стан локальних соціально-економічних систем є неспівставними. 
Це потребує використання різних відносних величин, індексів, 
рейтингів. 

Мета статті. Метою статті є висвітлення підходів до 
формування кластерів локальних соціально-економічних систем 
Херсонської області за результатами еколого-економічної 
діагностики. Особлива увага надаватиметься процесам, що 
визначають функціонування локальних соціо-економічних систем 
та мають відображення у статистичній звітності. При цьому буде 
показано використання методу рейтингування у формуванні 
вихідних даних для кластеризації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Діагностичний 
еколого-економічний аналіз створює базу для прийняття 
ефективних управлінських рішень, спрямованих на поліпшення 
(оздоровлення) довкілля і оптимізації господарської діяльності. 
Переваги еколого-економічної діагностики полягають у 
забезпеченні комплексності і системності еколого-економічного 
аналізу. 

По-перше, в процесі визначення стану довкілля 
враховується вплив не тільки кількісних, а й якісних факторів. Це 
дозволяє застосовувати нові підходи у визначенні характеристик 
окремих процесів антропогенного впливу, а також встановлювати 
причини, закономірності і межі природної змінності стану 
екосистеми. 

По-друге, діагностичний аналіз об’єднує в єдине ціле 
ретроспективний, перспективний, оперативний і стратегічний види 
аналізу [1]. Це, в свою чергу, сприятиме розробці реального 
прогнозу можливих позитивних змін у стані екосистеми внаслідок 
здійснення необхідних коректив у господарській діяльності 
людини. 

Необхідно відмітити також і труднощі еколого-економічної 
діагностики. При оцінці екологічного стану системи виникають 
труднощі із неспівставністю природних і адміністративних 
утворень. 

Існують три типи меж екологічних об’єктів: фізико-
географічні, економічні й адміністративно-політичні. На відміну від 
природно сформованих фізико-географічних меж, економічні і 
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адміністративно-політичні межі встановлюються штучно. Але 
фізико-географічні межі створюють передумови формування на їх 
основі економічних територіальних утворень.  

Невідповідність фізико-географічних і адміністративно-
політичних територіальних меж об’єктів діагностики зумовлює 
наступну проблему. У зв’язку з тим, що джерела забруднення 
водного басейну розташовані не тільки безпосередньо в його 
межах, а знаходяться і в прибережній смузі, виникають труднощі, 
пов’язані з відбором необхідних аналітичних показників і 
методикою їх обчислення. Для встановлення правильного 
еколого-економічного діагнозу відповідного територіального рівня 
потрібна статистична інформація змін інтенсивності господарської 
діяльності у регіоні в цілому. 

Складність еколого-економічної діагностики пов’язана також 
з визначенням адекватних нормативів забруднення і стандартів 
якості довкілля. Гранично допустимі концентрації забруднюючих 
речовин повинні бути розраховані окремо для різних територій, на 
яких проводиться діагностика. При встановленні ГДК необхідно 
враховувати не тільки максимально допустимий рівень тільки 
однієї шкідливої речовини, а встановлювати коректне визначення 
такої величини для деяких одночасно діючих забруднювачів.  

Аналіз теоретичних і методологічних основ еколого-
економічної діагностики як методу наукового дослідження 
підтверджує необхідність перегляду існуючих організаційних 
механізмів управління природокористуванням в Україні. 

Необхідність дослідження обраної нами проблеми на основі 
соціально-економічного розвитку окремого локального утворення 
аргументується суперечностями між рівнями розвитку 
адміністративних одиниць. Для повноцінного розв’язання 
поставлених завдань необхідне переосмислення власне поняття 
об’єкта управління, котрим є локальна соціально-економічна 
система. Оновлене економічне трактування цієї категорії 
характеризує взаємодію економічних та природних складових у 
площині адміністративного управління процесом їх гармонізації в 
певних чітко окреслених просторових межах з метою досягнення 
стратегічних цілей регіону.  

Існуючі дослідження використовують світовий досвід та 
враховують глобальні тенденції. Проте, для вирішення ряду 
нагальних питань необхідним є врахування саме місцевих 
особливостей та потреб. Тому в даному дослідженні ми 
розглядатимемо локальну соціально-економічну систему регіону, 
що традиційно є адміністративною одиницею (область, район, 
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населений пункт) або їх об’єднанням. Вона представлена 
територіальним соціально-економічним комплексом, що 
утворився у процесі взаємодії природних, трудових, фізичних та 
грошових ресурсів. Подальші дослідження та розвиток даної теми 
може здійснюватись відповідно до динамічних змін в системі 
державного управління – утворення територіальних об’єднаних 
громад тощо. 

Необхідність дослідження розвитку локальної соціально- 
економічної системи регіону аргументується такими чинниками [2]: 
• низка взаємозв’язаних проблем регіонального соціально- 

економічного розвитку, які виникають між продуктивними 
силами і застарілими формами організації економічного життя, 
виробництвом і споживанням, виробництвом і економічною 
ситуацією, територіями і підприємствами; 

• процеси децентралізації призводять до посилення, поряд із 
вертикальними зв’язками, горизонтальних залежностей, а 
передача реальної економічної влади відповідним місцевим 
органам дає змогу розкрити та використати ті резерви, які є в 
кожному регіоні; 

• визначення необхідності перебудови, удосконалення 
господарського комплексу кожного регіону за умов соціальної 
та економічної спрямованості розвитку економіки регіону; 

• зростання потреб у детальній інформації про технічні, 
економічні, соціальні, екологічні можливості відповідних 
територій. 

Дослідження економічного розвитку локальних систем 
здійснено нами на приладі Херсонської області. Стратегія області 
передбачає розвиток окресленої території з дотриманням 
міжнародних стандартів збереження та розвитку довкілля, на 
основі принципів ресурсозбереження, з урахуванням чинної 
системи розселення за принципом її збереження та розвитку, 
здійснюючи пріоритетний розвиток точок економічного зростання, 
які забезпечуватимуть рівномірний поступ території області із 
урахуванням традиційних напрямків економіки та можливості 
розвитку галузей, які органічно поєднуються із вже діючими 
виробництвами і доповнюють їх.  

Дослідження економічного розвитку регіону та оцінка його 
екологічного стану – складний процес, що охоплює не тільки 
вивчення наявності тих чи інших видів ресурсів, але й стан їх 
сучасного використання. Таке досліджування охоплює 
опрацьовування надзвичайно різноманітних за видовим складом 
економічних та соціальних процесів, а тому вимагає використання 
різноманітних методів на різних його етапах. Одним із 
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результативних методів еколого-економічної діагностики є 
рейтингування. 

За економічним потенціалом, Херсонщина належить до 
регіонів з розміром регіональної економіки нижче середнього. 
Середній валовий регіональний продукт в Україні в 2017 році в 
розрахунку на одну особу становить 70,2 тис. грн. Валовий 
регіональний продукт у Херсонській області склав 45,5 тис. грн/ 
люд. Частка області у формуванні ВВП країни складає 1,6% [5]. 

В ході еколого-економічної діагностики локальних соціально-
економічних систем нами проаналізовано двадцять статистичних 
показників у розрізі 18 адміністративних районів Херсонської 
області. Їх різноплановість та неможливість прямого 
співставлення показників вимагає використання рейтингового 
підходу для адекватної оцінки та порівняння рівня розвитку 
окремих адміністративних районів. З цією метою було побудовано 
рейтинг районів за п’ятьма блоками показників, що 
характеризують розвиток провідних галузей регіону, інвестиційний 
розвиток, фінансову самодостатність, ефективність ринку праці та 
енергоефективність.  [3, 4]. Так, стосовно блоку інвестиційного 
розвитку (табл. 1) найвищий рейтинг отримав Скадовський район 
щодо обсягу прямих іноземних інвестицій, Олешківський – щодо 
темпу зростання іноземних інвестицій, а Великоолександрівський 
– щодо обсягу капітальних інвестицій в розрахунку на одного 
мешканця.  

Таблиця 1 
Рейтингування районів за показниками інвестиційного розвитку 

Адміністративні райони 
 Херсонської області 

Показники блоку 
обсяг прямих 

іноземних 
інвестицій 

темп 
зростання 
іноземних 
інвестицій 

обсяг інвестицій 
в розрахунку на 

1 мешканця 

грн місце % місце дол. США Місце 
  Херсонська область  3495,7   106,1   202,0   

1 Бериславський 2832,4 10 112,7 4 2,0 14 
2 Білозерський 1213,9 16 100,9 13 98,0 4 
3 Великолепетиський 4796,3 6 116,3 2 2,9 13 

4 Великоолександрівський 12928,2 1 111,2 5 7,3 12 
5 Верхньорогачицький 4821,4 5 Х 16 Х 16 
6 Високопільський 3694,5 9 101,3 12 8,5 11 

7 Генічеський 2832,4 11 111,1 6 71,3 5 
8 Голопристанський 1208,4 17 102,7 8 1,5 15 
9 Горностаївський 3996,1 8 113,1 3 11,8 10 

10 Іванівський 2677,1 12 Х 16 Х 16 
11 Каланчацький 1851,8 14 54,7 15 404,8 2 
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12 Каховський 7217,7 2 102,5 9 18,7 7 
13 Нижньосірогозький 5314,8 4 Х 16 Х 16 
14 Нововоронцовський 2148,3 13 100,1 14 12,3 9 

15 Новотроїцький 4648,0 7 102,5 9 21,1 6 
16 Скадовський 1668,1 15 102,5 9 530,5 1 
17 Олешківський 1044,9 18 135,2 1 271,2 3 

18 Чаплинський 6566,7 3 107,9 7 18,1 8 

Надалі було визначено загальний рейтинг локальної 
соціально-економічної системи за всіма показниками економічного 
розвитку (табл 2). 

Таблиця 2  
Ранжування районів за рівнем економічного розвитку 

Адміністративні райони Сума місць Кількість 
 показників 

Середнє 
місце 

Ранжоване  
місце 

1 Бериславський 171 18 9,500 9 
2 Білозерський 181 18 10,056 13 
3 Великолепетиський 123 18 6,833 3 
4 Великоолександрівський 141 18 7,833 5 
5 Верхньорогачицький 171 17 10,059 14 
6 Високопільський 204 17 12,000 17 
7 Генічеський 163 18 9,056 7 
8 Голопристанський 189 17 11,118 16 
9 Горностаївський 117 17 6,882 4 

10 Іванівський 153 18 8,500 6 
11 Каланчацький 171 18 9,500 9 
12 Каховський 115 17 6,765 2 
13 Нижньосірогозький 180 18 10,000 12 
14 Нововоронцовський 216 18 12,000 17 
15 Новотроїцький 163 18 9,056 7 
16 Скадовський 184 18 10,222 15 
17 Олешківський 176 18 9,778 11 
18 Чаплинський 81 18 4,500 1 

 

В компонентній структурі природно-ресурсного потенціалу 
Херсонської області переважають земельні (67,1%) та водні 
(22,7%), на природні рекреаційні припадає 6,4%. Зазначимо, що 
існує значна територіальна диференціація природо-ресурсного 
забезпечення між районами області [5]. Проведені дослідження 
дозволили сформувати індекс екологічного стану області. Так, 
нами було визначено показники (індекси) екологічного стану за 
оцінкою рівнів забруднення атмосфери, земле- та 
водокористування та суму індексів для районів Херсонської 
області за 2014-2018 роки (табл.3). Ранжовані значення загальної 
суми індексів показують, що найбільш низькі їх значення мають 
Генічеський та Каховський райони, що свідчить про відносно 
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нижчій рівень забруднення природних ресурсів.  
Отримані в ході еколого-економічної діагностики дані є 

вихідною базою для групування локальних соціально-економічних 
систем у групи з однорідними проблемами, тенденціями та 
перспективами розвитку. Доцільним на цьому етапі є 
використання кластерів. Для здійснення кластеризації отримані в 
результаті еколого-економічної діагностики дані необхідно 
інтерпретувати через співрозмірні величини. Методичною 
основою такого розрахунку є поняття територіального індексу, 
який відображає співвідношення складних економічних явищ в 
просторі. 

Таблиця 3 
Індекси екологічного стану районів Херсонської області 

№ 
 

Адміністративні райони 
 

Значення суми індексів по рокам 

2014 2015 2016 2017 2018 
1 Бериславський 2,91 3,13 3,01 2,93 2,94 

2 Білозерський 3,10 3,24 3,23 3,06 3,06 

3 Великоолександрівський 3,77 4,76 3,85 3,54 3,56 

4 Великолепетиський 3,03 3,08 3,16 3,07 2,74 

5 Верхньорогачицький 3,75 4,10 4,04 3,30 3,50 

6 Високопільський 3,79 3,81 3,82 3,58 3,81 

7 Генічеський 1,24 1,26 1,30 1,43 1,46 

8 Голопристанський 1,80 1,87 1,81 1,91 1,84 

9 Горностаївський 3,58 3,73 3,53 3,35 3,43 

10 Іванівський 3,79 3,40 3,70 3,43 3,65 

11 Каланчацький 2,76 2,84 2,82 2,72 2,65 

12 Каховський 2,53 2,48 2,67 2,64 2,64 

13 Нижньосірогозький 3,08 3,11 3,14 2,98 3,07 

14 Нововоронцовський 3,35 3,37 3,24 3,53 3,47 

15 Новотроїцький 3,38 3,49 3,46 3,28 3,29 

16 Олешківський 2,88 3,01 2,76 2,75 2,76 

17 Скадовський 1,23 1,22 1,20 1,29 1,27 

18 Чаплинський 3,21 3,20 3,34 3,31 3,01 

 

Проведена діагностика дозволила сформувати 
диференційовані результати (табл. 4). 

Таблиця 4 
Вихідні дані для проведення кластерного аналізу 



Серія «Економічні науки»  
Випуск 2(90) 2020 р. 

 

 
88

№ 
 

Адміністративний  
район 

Природно-ресурсний  
потенціал 

Екологічний  
стан 

Економічн
ий  

розвиток 
1 Бериславський 3,944 1,294 2,111 
2 Білозерський 4,869 1,242 2,235 
3 Великолепетиський 1,508 1,069 1,518 
4 Великоолександрівський 2,305 1,388 1,741 
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продовження табл. 4 
5 Верхньорогачицький 1,005 1,087 2,235 
6 Високопільський 1,000 1,000 2,667 
7 Генічеський 3,583 2,609 2,012 
8 Голопристанський 4,038 2,069 2,471 
9 Горностаївський 1,405 1,111 1,529 

10 Іванівський 2,167 1,042 1,889 
11 Каланчацький 2,025 1,436 2,111 
12 Каховський 4,635 1,439 1,503 
13 Нижньосірогозький 1,706 1,239 2,222 
14 Нововоронцовський 1,782 1,097 2,667 
15 Новотроїцький 5,013 1,156 2,012 
16 Олешківський 2,67 1,377 2,173 
17 Скадовський 4,031 2,990 2,272 
18 Чаплинський 4,151 1,263 1,000 

 

На основі наведених даних в ході кластеризації можна 
розрахувати відстань між об’єктами – евклідову відстань. Нами 
відповідні розрахунки зроблено в програмі Statistica від StatSoft. 
Отримані результати дозволяють представити дерево кластерів 
(рисунок). 

 
Рисунок. Дерево кластерів 

 
Відомо, що якщо відстань між кластерами перевищує 1,2 

пункти, то об’єднання одиниць є недоцільним. Отже, ми можемо 
виділити два кластери. Утворені кластери є локальними 
соціально-економічними системами, в межах яких управління 
природокористуванням може здійснюватись на спільних 
пріоритетах, створюючи при цьому синергічний ефект. 
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Подібні результати отримано також в результаті 
використання методу К-середніх. Він був застосований нами для 
перевірки статистичної значимості відмінностей між виділеними 
кластерами. Метод К-середніх використовується при наявності 
гіпотези стосовно кількості кластерів та дозволяє утворити 
кластери так, щоб вони максимально відрізнялись один від 
одного. Нами було задано два кластери і алгоритм кластеризації 
дозволив знайти об’єкти, що в них входять. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. З метою 
оцінювання ступеню збалансованості екологічних та економічних 
процесів у регіоні доцільно використовувати еколого-економічну 
діагностику. В межах діагностики для визначення рівня соціально-
економічного розвитку адміністративних районів Херсонської 
області розглянуто двадцять показників, що характеризують 
розвиток провідних галузей регіону, інвестиційний розвиток, 
фінансову самодостатність, ефективність ринку праці та 
енергоефективність. За кожним показником проведено 
рейтингування регіонів, на основі якого визначено суму отриманих 
балів та розраховано середній рейтинг. Аналогічні розрахунки 
здійснено для оцінювання екологічного стану та природно-
ресурсного потенціалу адміністративних районів Херсонської 
області. 

Отримані рейтингові оцінки природно-ресурсного потенціалу, 
екологічного стану та рівня економічного розвитку 
адміністративних районів дозволили провести комплексну оцінку 
природо-користування в регіоні. З цією метою було розраховано 
територіальні індекси відповідних показників, що були 
використанні у кластерному аналізі. 

Проведена еколого-економічна діагностика дозволила 
сформувати базу спостережень, які було покладено в основу 
кластеризації адміністративних районів Херсонської області за 
трьома блоками показників. Сформовані кластери утворюють 
локальні соціально-економічні системи, в межах яких 
вдосконалення системи природокористування буде найбільш 
раціональним. 
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RATING OF LOCAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS AS A STAGE 

OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DIAGNOSTICS 
 

The article provides ecological and economic diagnostics of the 
administrative districts of the Kherson region. Its advantages, features 
and difficulties of implementation are shown. The identification of local 
socio-economic systems with administrative regions is substantiated. 
The results of the assessment of the development of the districts of the 
Kherson region are presented. The analysis was conducted on the 
basis of twenty statistical indicators which were grouped into five 
blocks. They are: 1 – development of leading industries in the region; 2 
– investment development; 3 – financial self-sufficiency; 4 – labor 
market efficiency; 5 – energy efficiency. Due to the diversity and 
impossibility of direct comparison of indicators, it is proposed to use a 
rating approach to adequately assess and compare the level of 
development of individual administrative districts. For this purpose, a 
rating of districts for each selected block was built. Their rating was 
determined by the environmental situation, natural resource potential 
and economic condition. The identified factors and rating places of 
administrative districts are the basis for the implementation of 
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appropriate organizational and institutional transformations in order to 
reduce disparities in the economic development of the regions. The 
rating scores were established and recognized as the results of 
environmental and economic diagnostics and transferred to territorial 
indices. Clustering of the administrative districts of the Kherson region 
was carried out according to the results of ecological and economic 
diagnostics. Two clusters of local socio-economic systems have been 
formed. 

Keywords: rating; ecological and economic diagnostics; local socio-
economic system; region; balanced functioning; economic development; 
cluster. 
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РЕЙТИНГОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ КАК ЭТАП ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

В статье проведена эколого-экономическая диагностика 
административных районов Херсонской области. Показано ее 
преимущества, особенности и трудности осуществления. 
Обоснованно отождествление локальных социально-
экономических систем с административными районами. 
Приведены результаты оценки развития районов Херсонской 
области. Определены их рейтинг по экологической обстановкой, 
естественно ресурсным потенциалом и экономическим 
состоянием. Установлены рейтинговые оценки признано 
результатам эколого-экономической диагностики и переведены в 
территориальные индексы. Осуществлен кластеризация 
административных районов Херсонской области по результатам 
эколого-экономической диагностики. Образована два кластера 
локальных социально-экономических систем. 

Ключевые слова: рейтинг; эколого-экономическая диагностика; 
локальная социально-экономическая система; регион; 
сбалансированное функционирование; экономическое развитие; 
кластер. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ КІЛЬКІСНОГО ТА ЯКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розкрита сутнісна характеристика антикризової стійкості 

підприємства. Проведений критичний аналіз методик оцінювання 
антикризової стійкості підприємства. Розроблений алгоритм 
комплексного обґрунтування параметрів оцінювання антикризової 
стійкості підприємства на засадах збалансованої системи 
показників. В розрізі чотирьох проєкцій (фінанси, клієнти, 
внутрішні бізнес-процеси, навчання та розвиток персоналу) 
запропонована система функціональних складових і відповідних 
показників антикризової стійкості підприємства. Використовуючи 
аналітично-оціночні процедури, виконане кількісне та якісне 
оцінювання рівня антикризової стійкості підприємства. За 
результатами розрахунків запропонована система стратегічних 
цілей та заходів (ініціатив) щодо підвищення антикризової 
стійкості підприємства. Здійснене прогнозне оцінювання зміни 
антикризової стійкості досліджуваного підприємства. 

Ключові слова: антикризова стійкість; оцінювання антикризової 
стійкості підприємства; збалансована система показників; інтегральний 
показник; рівень антикризової стійкості; антикризова стратегія 
підприємства. 
 

Постановка проблеми. Підприємство, як і будь-яка 
економічна система, хоч і тяжіє до рівноваги, але ніколи не буває 
в стані рівноваги. Воно функціонує в умовах перманентних змін 
зовнішнього економічного середовища і внутрішнього потенціалу, 
які порушують його рівноважний стан. Для підприємства як 
суб’єкта ринку життєвоважливою стає його здатність повертатися 
в стан економічної рівноваги після дії негативних кризових 
впливів. Відсутність своєчасної реакції підприємства і належного 
управлінського впливу призводять до того, що симптоми настання 
кризової ситуації можуть перетворитися на серйозну загрозу для 
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подальшого його функціонування. Ці аргументи доводять 
необхідність проведення підприємством превентивного 
антикризового управління. Саме тому особливої актуальності 
набувають питання оцінювання та ідентифікації антикризової 
стійкості підприємства (АСП). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та 
прикладні аспекти більш дослідженої в науковій літературі 
проблеми економічної стійкості та методики її оцінювання 
викладені у працях вітчизняних і зарубіжних учених, а саме : 
О. Ареф’євої, В. Аранчій, І. Білого, І. Бланка, О. Броіло, 
В. Василенка, Л. Галюк, О. Глушка, В. Іванова, М. Кизима, 
Д. Кондаурової, О. Клєпчевої, Т. Клочко, Л. Костирка, 
О. Наконечної, Н. Осокіної, О. Поліщук, І. Павлова, С. Пілецької, 
В. Прохорова, А. Пустуєва, О. Семененко, С. Ткаченка, О. Тридід, 
З. Шевченка, В. Ячменьової та ін.  

Методичні підходи щодо оцінювання антикризової стійкості 
описані в наукових дослідженнях В. А. Гросул, Ю. О. Джерелюк, 
В. О. Коюди, О. М. Костіної, В. О. Рогової, Л. В. Уривської та ін. 
Незважаючи на актуальність проблеми оцінювання та 
забезпечення АСП і накопичений певний теоретико-методичний 
досвід її вирішення, ряд питань залишаються дискусійними.  

Метою дослідження є уточнення трактування поняття АСП 
та вдосконалення методичного підходу в оцінюванні АСП на 
засадах збалансованої системи показників (ЗСП). 

Виклад основного матеріалу. В сучасній економічній науці 
найчастіше поняття антикризової стійкості (АС) ототожнюється з 
фінансовою стійкістю. Огляд наукових праць щодо трактування 
поняття «антикризова стійкість» показав, що автори, формулюючи 
визначення, досить часто як основу використовують такі 
дефініції : це здатність підприємства, це комплексна категорія, це 
характеристика діяльності чи стану підприємства та інше. 
Найбільш поширеними визначеннями АСП є такі, в яких акцент 
робиться на факті настання кризової ситуації та прийняття рішень 
щодо виходу з неї [1; 4; 7; 8; 12].  

Заслуговує на увагу трактування АС як здатності 
підприємства не допускати кардинального впливу кризи на його 
фінансово-господарську діяльність за рахунок використання 
технології антикризового управління, урахування специфіки галузі 
та формування резервних фондів протягом фази підйому 
життєвого циклу підприємства [13, С. 6]. Відповідно до такого 
підходу АС – це здатність підприємства протистояти кризовим 
впливам, а в разі ж настання кризи – в максимально короткі 
терміни відновлювати докризовий стан; антикризова стійкість – 
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цільова функція управління підприємством щодо запобігання кризі 
[11, С. 51].  

Опираючись на існуючі наукові погляди на дану категорію, ми 
пропонуємо трактувати АСП як характеристику внутрішнього 
стану підприємства і його положення в зовнішньому економічному 
середовищі, при належному рівні якої підприємство здатне не 
допускати виникнення кризової ситуації, а у випадку її настання 
може швидко відновити свою реальну вартість, маневруючи 
наявними ресурсами та приймаючи антикризові рішення [6, 
С. 211]. 

Оцінювання АС представляє собою комплекс дій, які 
дозволяють встановити рівень, динаміку і тенденції зміни 
показників, що характеризують результати діяльності 
підприємства, тобто передбачає інтерпретацію показників, які 
описують економічне явище. Науковці пропонують різні методики 
оцінювання рівня АС. Критичний аналіз існуючих методик 
оцінювання АСП [1; 4; 7; 10] показав, що в науковому середовищі 
існують різноманітні бачення такої методики. Враховуючи, що 
симптоми настання кризової ситуації мають різноаспектний 
характер (фінансові, маркетингові, ринкові, операційні, 
організаційні, управлінські та інші), методичні засади оцінювання 
АСП мають враховувати її сутнісну характеристику і 
сформульовані в [15, С. 104] методичні імперативи. На нашу 
думку, найкращим чином така методика може бути  побудована 
на основі комплексного підходу та з урахуванням принципів 
формування збалансованої системи показників (ЗСП). 

Як і традиційні системи, ЗСП містить фінансові показники як 
одні з основних критеріїв оцінки результатів діяльності 
підприємства, але підкреслює важливість показників 
нефінансового характеру, які оцінюють задоволеність покупців і 
акціонерів, ефективність внутрішніх бізнес-процесів, потенціал 
співробітників з метою забезпечення довгострокового фінансового 
успіху підприємства. 

ЗСП призначена дати відповіді на чотири найважливіших для 
підприємства запитання: як оцінюють підприємство акціонери 
(фінансовий аспект); як оцінюють підприємство клієнти (аспект 
клієнта); які бізнес-процеси можуть забезпечити підприємству 
виключні конкурентні переваги (внутрішньогосподарський аспект); 
яким чином можна досягнути подальшого поліпшення становища 
підприємства (аспект інновацій і навчання). 

Запропонований нами алгоритм оцінювання АСП [5, С. 60-
61] враховує актуальні методичні напрацювання і дозволяє 
продемонструвати особливості методики комплексного 
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оцінювання АС, яка передбачає використання аналітичних та 
оціночних процедур (рисунок). 

 
Рисунок. Алгоритм комплексного оцінювання антикризової стійкості 

підприємства 
Джерело: власна розробка авторів 
 

Аналітичні процедури передбачають використання такого 
економічного інструментарію, який дозволяє визначити рівень 
АСП. Оціночні процедури забезпечують встановлення 
відповідності рівня АСП, розрахованого на основі комплексної 
оцінки, певному типу АС і стадії кризового процесу. 

В даному алгоритмі методична процедура дослідження має 
включати такі етапи: 

Етап 1. Запропонований нами склад підсистем економічної 
стійкості опирається на сучасні економічні тенденції та 
передбачає виокремлення складових, від яких залежить стійке 
функціонування і розвиток підприємства. АС включає фінансову, 
маркетингову, виробничу, інвестиційно-інноваційну, управлінсько-
інформаційну, кадрову складову. 

Етап 2. Серед значної кількості фінансових коефіцієнтів 
увага має бути зосереджена на показниках фінансової 
підсистеми, які демонструють ділову активність, ліквідність, 
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платоспроможність та рентабельність підприємства. Показники 
маркетингової стійкості будуть зорієнтовані на реалізацію 
продукції та результативність збутових витрат. Показники 
виробничої стійкості мають показати якість продукції та рівень 
використання ресурсів суб’єкта підприємництва. Серед показників 
інвестиційної стійкості обирають ті, що характеризують фінансову 
підтримку виробничого процесу та інших видів діяльності і 
рентабельність вкладень; а для інноваційної стійкості – 
матеріально-технічну та інтелектуальну компоненту. Показники 
управлінсько-інформаційної та кадрової підсистеми можуть бути 
якісними (освіта, кваліфікація, досвід), що потребує переведення 
їх за допомогою коригуючих коефіцієнтів у кількісний вимір, а 
також мають бути показники рівня управління кадрами.  

Етап 3. Аналітичне опрацювання розрахованих одиничних 
показників АС з використанням карт стійкості дозволяє 
ідентифікувати рівень стійкості в межах окремої підсистеми. 
Оскільки одиничні показники АС виражені в абсолютних і 
відносних величинах, а також мають різні одиниці виміру, то для 
забезпечення співставності характеристик, що входять до складу 
агрегованих показників, необхідно здійснити процедуру 
стандартизації. 

Етап 4. Для визначення ваги окремого одиничного показника 
можуть бути використані спеціальні кваліметрії (наприклад, 
експертна, ймовірнісно-статистична, індексна, таксономічна 
кваліметрія та ін.). Ключові показники результативності мають 
бути збалансовані у відповідності із показниками вагомості, які 
визначаються експертним методом із залученням практиків та 
науковців. Ступінь узгодженості експертів оцінюється за 
допомогою коефіцієнта конкордації Кендала. 

Визначати вагові  коефіцієнти можна також, скориставшись 
правилом Фішберна, яке дає можливість визначити рівень 
значущості показників на основі їхнього ранжування. 

Етап 5. Агреговані (ключові) показники результативності 
розраховуються для кожної із виокремлених складових АС на 
основі стандартизованих одиничних показників, які збалансовані у 
відповідності з показниками вагомості. 

Етап 6. В розрахунку загального інтегрального показника 
АСП враховується рівень впливу і-го ключового показника 
результативності підсистеми АС та його вагомість. 

Етап 7. Інтегральний показник АСП згідно з п’ятибальною 
шкалою Харрінгтона [14] може відповідати дуже високому, 
високому, середньому, низькому або дуже низькому рівню. 
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Етап 8. Певному рівню загального інтегрального показника 
АСП відповідає один із типів АС. Характеристика абсолютної 
стійкості, достатньої стійкості, нестійкого економічного стану, 
низької стійкості, катастрофічної стійкості містить сукупність 
певних ознак у відповідних підсистемах АС. Так, абсолютна АС 
визнається, якщо підприємство має високий рівень фінансово-
економічного стану, для якого характерним є таке: стан 
фінансових ресурсів забезпечує безперервний процес 
виробництва та реалізації, витрати з його розширення та 
оновлення; стабільність виробничого циклу та налагодженість 
його ресурсного забезпечення; високий рівень ділової активності, 
надійність економічних зв’язків і велика частка ринку; 
здійснюється реальне інвестування, впровадження нових 
технологій і способів організації виробництва, випуску нових видів 
продукції; забезпечується підвищення кваліфікації трудових 
ресурсів, їх залучення до організаційно-управлінських процесів. 
Типологія АС корелює із рівнем показника АСП.  

Етап 9. Встановлюється відповідність рівня показника АСП  
певній стадії кризового процесу: кризове явище, кризова ситуація, 
передкризовий стан, кризовий стан, криза. 

Апробація запропонованого алгоритму оцінювання АСП 
проведена на базі реальних даних державного підприємства 
«Бурштин України», яке засноване на державній власності. 
Предметом діяльності підприємства є: видобуток, переробка, 
обробка, використання та застосування дорогоцінних металів, 
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння для 
виробничих, інвестиційних чи комерційних потреб; виробництво 
виробів широкого вжитку та виробничо-технічного призначення,  
використання дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення, 
напівдорогоцінного та декоративного каміння та реалізація на 
внутрішньому та зовнішніх ринках; здійснення оптової та 
роздрібної торгівлі, у тому числі дорогоцінними металами, 
дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного 
утворення, напівдорогоцінним та декоративним камінням, 
продуктами їх переробки тощо. 

На діяльність підприємства істотний вплив чинить надмірна 
поширеність тіньового видобутку бурштину, що значно ускладнює 
умови та результати роботи підприємства, в тому числі ті, що 
визначають можливості мотивування персоналу. 

Діяльність підприємства реалізується у трьох напрямках: 
прикраси, сувеніри жіночого та чоловічого асортименту; вироби з 
бурштину в сріблі; виробництво картин, ікон, портретів з 
бурштину, які виготовляються за унікальною та єдиною в світі 
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Вісник 
НУВГП

технологією, розробленою майстрами ДП «Бурштин України». 
Підприємство виробляє понад 500 видів ювелірних прикрас з 
бурштину та дорогоцінних металів (намиста, браслети, кулони, 
брошки, сережки, перстні, підвіски, кольє тощо) [9]. Такого 
асортименту не пропонує жоден з конкурентів підприємства навіть 
серед тих, хто спеціалізується виключно на торгівлі готовою 
продукцією. 

Підприємство пропонує величезний вибір оригінальної 
продукції та створює вироби під індивідуальні замовлення. 
Унікальність виробів полягає у їх цілісності, без використання 
клею, а також вироби можуть містити різні органічні залишки, 
наприклад, хвіст ящірки чи дрібну мураху. Якщо розглядати виріб 
під мікроскопом, то мураха, яка застигла у бурштині (скам’янілій 
смолі хвойних дерев) мільйони років тому, виглядає зовсім не 
ушкодженою. Такі екземпляри дуже ціняться та коштують 
набагато більше. 

Підприємство намагається втримувати конкурентну позицію 
на ринку за рахунок забезпечення високої якості продукції та 
збереження кадрового складу, особливо в частині працівників з 
високою кваліфікацією, що в умовах економічної кризи та 
зменшення попиту на товари, які належать до групи селективного 
або навіть ексклюзивного попиту, не може не позначитись на 
економічних результатах діяльності підприємства. 

Аналіз основних економічних показників діяльності ДП 
«Бурштин України» за 2014-2018 роки показав, що лише у 2015 
році обсяг реалізованої продукції перевищував обсяг її 
виробництва. У решту років обсяг реалізованої продукції був 
меншим, ніж обсяг виготовленої продукції, про що свідчить 
зростання запасів готової продукції на складах підприємства. 
Загалом з 2016 року спостерігається тенденція до спадання як 
обсягів виробництва, так і обсягів реалізації. У 2018 році 
підприємство не мало чистого прибутку і його діяльність була 
збитковою. 

В процесі дослідження було проведене кількісне оцінювання  
антикризової стійкості підприємства за інтегральним показником. 
Для цього в розрізі чотирьох проєкцій збалансованої системи 
показників, а саме: фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, 
навчання та розвиток персоналу, були визначені  функціональні 
складові і система відповідних показників загальної АС ДП 
«Бурштин України». Наступні аналітичні операції передбачають 
визначення коефіцієнтів вагомості згрупованих показників в 
кожній групі стійкості, а також визначення їх збалансованих 
значень, що були  використані при розрахунку величини 
інтегрального показника. Результати проведених розрахунків 
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наведено в табл. 1. 
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Аналіз отриманих результатів дозволяє стверджувати, що 
агрегований показник фінансової стійкості підприємства знизився 
за 2014-2018 роки з 0,828 до 0,520, що зумовлене суттєвим 
зниження рентабельності і збитковістю діяльності в останні роки. 
Агрегований показник стійкості клієнтів показав також суттєве 
погіршення показників маркетингової складової з 0,407 до 0,205. 
Агрегований показник стійкості внутрішніх бізнес-процесів 
знизився з 0,352 до –0,262 через збитковість і відсутність 
інвестицій. Агрегований показник стійкості навчання та розвитку 
персоналу також показав низхідну тенденцію від 0,670 до 0,275 
через зниження коефіцієнтів ініціативи та корпоративної культури, 
а також низьку прибутковість в розрахунку на одного працівника. 

Негативні тенденції зміни кожної із функціональних 
складових АСП знайшли своє відображення в динаміці 
інтегрального  показника за 2014-2018 роки (табл. 2).  

Таблиця 2 
Інтегральний показник антикризової стійкості 

ДП «Бурштин України» в динаміці за 2014-2018 роки 
№ 
з/п 

Показники антикризової 
стійкості 

Вагомість 
показника 

Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Фінансова стійкість 0,3 0,828 0,954 0,692 0,695 0,520 
2. Клієнти 0,25 0,407 0,803 0,335 0,031 0,205 

3. 
Внутрішні бізнес-
процеси 0,2 0,352 0,800 0,451 0,263 -0,262 

4. 
Навчання та розвиток 
персоналу 0,25 0,670 0,882 0,599 0,424 0,275 

Інтегральний показник 
антикризової стійкості 1 0,588 0,868 0,531 0,375 0,224 

Джерело: власна розробка авторів 
 

Розрахунки показали, що для підприємства найбільш 
успішним був 2015 рік, коли цей показник становив 0,868. Усі 
наступні роки інтегральний показник АСП неухильно знижувався 
аж до 0,224 у 2018 році. 

Процес оцінювання не завершується розрахунком 
загального інтегрального показника АСП. Далі, використовуючи 
шкалу Харрінгтона, визначається тип АС і встановлюється 
відповідність рівня показника АСП певній стадії кризового процесу 
(табл. 3).  
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Таблиця 3 
Відповідність типу і рівня загального інтегрального показника АСП 

стадії кризового процесу за шкалою Харрінгтона 

Тип АС 

Відповідність типу АС стадії кризового 
процесу 

Діапазон 
значень 

Рівень 
показника АСП 

Стадія 
кризового 
процесу 

Абсолютна АС 1,00 – 0,80 Дуже високий кризове явище 
Достатня АС 0,80 – 0,63 Високий кризова 

ситуація 
Нестійкий 
економічний стан 

0,63 – 0,37 Середній передкризовий 
стан 

Низька АС 0,37 – 0,20 Низький кризовий стан 
Катастрофічна АС 
(нестійкість) 

0,20 – 0,00 Дуже низький криза 

Джерело: власна розробка авторів на основі [5; 14] 
 

За результатами розрахунків було побудовано карту 
оцінювання АС ДП «Бурштин України» за 2014-2018 роки 
(табл. 4). Така карта дозволяє візуалізувати в динаміці зміну рівня 
стійкого розвитку підприємства в розрізі чотирьох проєкцій 
збалансованої системи показників. 

Як показали розрахунки, за досліджуваний період практично 
в кожній із проєкцій відбулося зниження АС. Так, у 2018 році 
інтегральний показник АС проєкції «Фінанси» свідчив про 
нестійкий економічний стан ДП «Бурштин України». Інтегральні 
показники АС проєкцій «Клієнти» і «Навчання та розвиток 
персоналу» показали низьку АС досліджуваного підприємства. 
Найбільш проблемною для підприємства була проєкція 
«Внутрішні бізнес-процеси», інтегральний показник якої вказував 
на катастрофічну АСП. 

Отримані результати свідчать про загрозу зниження 
реальної вартості ДП «Бурштин України» і проблематичність 
швидкого її відновлення. 

Запропонована ідентифікація АСП створює підґрунтя для 
прийняття підприємством ефективних господарських рішень. 
Виходячи з отриманих результатів розрахунку окремих показників 
ЗСП, для ДП «Бурштин України» можна запропонувати відповідну 
збалансовану систему стратегічних цілей та рішень, реалізація 
яких має безпосередній вплив на рівень АСП. Так, для фінансової 
проєкції ціль «прибутковий ріст бізнесу» може бути забезпечена 
реалізацією програми росту; для проєкції клієнтів ціль 
«розширення і підтримка клієнтської бази» – реалізацією 
програми підвищення лояльності клієнтів; для проєкції внутрішніх 
бізнес-процесів ціль «розширення виробничих і фінансових 
можливостей» – реалізацією корпоративної 
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програми розвитку виробництва; для проєкції навчання та 
розвитку персоналу ціль «створення ефективної команди» – 
реалізацією програми формування системи комунікацій. 

Проведене економічне обґрунтування рішень, 
запропонованих для ДП «Бурштин України», дозволило оцінити 
прогнозне значення рівня його антикризової стійкості. Як показали 
розрахунки, підприємство отримає можливість підвищити свою АС 
з 0,224 до 0,457, тобто вийти із зони низької АС. Для підприємства 
це буде означати, що воно зможе перейти від кризового стану у 
передкризовий стан, тим самим дещо покращити своє фінансове 
становище і ринкові позиції. 

Висновки. Запропонований в дослідженні алгоритм 
комплексного оцінювання АСП представлений системою 
аналітичних та оціночних процедур. Він є адаптованим до 
сучасних методичних імперативів  та враховує комунікації рівнів 
АС та стадій кризового процесу. Оцінювання АСП проводиться за 
ключовими показниками результативності для кожної із підсистем 
стійкості та інтегральним показником АСП. Зниження АС від 
абсолютної стійкості до катастрофічної стійкості (фактично 
нестійкого стану) сигналізує  про розгортання кризового процесу 
на підприємстві від кризового явища до кризи. Наявність 
інформації про рівень АСП та його динаміку дозволяє, 
використовуючи практичний інструментарій превентивного 
антикризового управління, розробити та впровадити адекватні 
господарські рішення, направлені на досягнення АСП. 

Для забезпечення стійкого розвитку та функціонування 
підприємства в довгостроковій перспективі воно повинне мати 
чітку антикризову стратегію, яка представляє собою завчасно 
розроблений план досягнення і підтримування на прийнятному 
рівні АСП і запровадження спеціальних антикризових заходів у 
тих випадках, коли  фактичний рівень негативного впливу 
кризогенних факторів перевищує поріг стійкості. Підприємство, 
яке має високий рівень АС, має значні шанси своєчасного 
попередження настання кризової ситуації та уникнення її 
несприятливих наслідків [6]. 

Особливо актуальним для підприємства стає його здатність 
повертатися в стан економічної рівноваги після дії негативних 
кризових впливів. Практикою господарювання доведено, що 
швидше і з меншими втратами відновлюють свій докризовий стан 
ті підприємства, які мають чітку антикризову стратегію. Основою 
вибору і розробки стратегії має стати об’єктивне оцінювання АСП, 
побудоване на принципах збалансованої системи показників. Це 
дозволить адекватно відображати траєкторію руху в досягненні 
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стратегічних цілей, достовірно діагностувати зміни, що 
відбуваються на підприємстві, формувати антикризовий 
інструментарій, що відповідає типу АСП. 
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JUSTIFICATION OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE 
ASSESSMENT OF ANTI-CRISIS STABILITY OF ENTERPRISE 

 
The enterprise, like any economic system, operates in conditions 

of permanent changes in the external economic environment and 
internal potential, which violate its equilibrium.  For the company as a 
market player, its is vital to return to a state of economic equilibrium 
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after the effects of negative crisis effects. The lack of timely response 
of the enterprise and proper management influence leads to the fact 
that the symptoms of a crisis situation can become a serious threat to 
its further functioning. These arguments prove the need for preventive 
anti-crisis management. That is why the issues of assessment and 
identification of anti-crisis stability of the enterprise become especially 
relevant. 

The article reveals the essential characteristics of the anti-crisis  
stability of the enterprise. A critical analysis of methods for assessing 
the crisis resilience of the enterprise. An algorithm of comprehensive 
substatiation of parameters for assessing the anti-crisis stability of the 
enterprise on the basis of a balanced scorecard. In the context of four 
projections (finance, clients, internal business processes, training and 
development of staff), a system of functional components and 
corresponding indicators of anti-crisis stability of the enterprise are 
proposed. Using analytical procedures, a quantitative assessment of 
the level of anti-crisis stability of the enterprise by the integral indicator 
was made. In the process of qualitative evaluation, a map was 
developed to assess the crisis resistance of the enterprise, which 
allowed to identify its type and correspondence to the stage of the 
crisis process. Based on the results of calculations, a system of 
strategic goals and measures (initiatives) to increase the anti-crisis 
resilience of the enterprise is proposed. The projected estimation of 
change of anti-crisis stability of the investigated enterprise is carried 
out. 

Keywords: anti-crisis stability; evaluation of crisis anti-crisis enterprise 
stability; balanced scorecard; integral indicator; anti-crisis stability level; anti-
crisis enterprise strategy. 
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Раскрыта сущностная характеристика антикризисной 
устойчивости предприятия. Проведен критический анализ методик 
оценивания антикризисной устойчивости предприятия. 
Разработан алгоритм комплексного обоснования параметров 
оценивания антикризисной устойчивости предприятия на 
принципах сбалансированной системы показателей. В разрезе 
четырех проекций (финансы, клиенты, внутренние бизнес-
процессы, обучение и развитие персонала) предложена система 
функциональных составляющих и соответствующих показателей 
антикризисной устойчивости предприятия. Используя аналитико-
оценочные процедуры, выполнено количественное и 
качественное оценивание уровня антикризисной устойчивости 
предприятия. На основании результатов расчетов предложена 
система стратегических целей и мероприятий (инициатив) по 
повышению антикризисной устойчивости предприятия. 
Произведено прогнозное оценивание изменения антикризисной 
устойчивости исследуемого предприятия. 

Ключевые слова: антикризисная устойчивость; оценивание 
антикризисной устойчивости предприятия; сбалансированная система 
показателей; интегральный показатель; уровень антикризисной 
устойчивости; антикризисная стратегия предприятия. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НАУКОВИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ 
 

У статті досліджено теоретичні засади застосування методів 
наукових досліджень у фінансово-економічній сфері. Розглянуто 
структуру методики фінансово-економічних досліджень та 
застосування загальнонаукових та конкретно-наукових методів. 
Визначено особливості застосування методів в основній частині 
дослідження. 

Ключові слова: методи; методика; наукове дослідження; 
фінансово-економічна сфера.  

 
Вступ. Обґрунтованість та правильність вибору методів 

наукового дослідження відіграють важливу роль на всіх етапах 
його проведення. Адже застосування правильних методів 
спрямовує хід думок дослідника на вирішення поставлених 
проблем, відкриває перед ним найкоротший шлях для досягнення 
мети і забезпечує раціональне використання ресурсів під час 
дослідження. Оскільки фінансово-економічні дослідження 
характеризуються специфічними підходами до їх організації, то 
визначення особливостей застосування методів у цій сфері 
складає актуальність даної тематики. Саме тому кожний метод 
наукового пізнання у фінансово-економічній сфері слід розглядати 
як систему регулятивних принципів практичної і теоретичної 
діяльності людини. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Питання 
застосування методів наукових досліджень та критеріїв їх вибору 
досить детально досліджено у працях таких вітчизняних фахівців 
як О.І. Гуторов, В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов,  
А. Є. Конверський, А. О. Афанасьєв, Є. В. Кузькін, А. Я. Баскаков, 
Н. В. Туленков, М. Т. Білуха, Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, 
А. В. Демківський, П. І. Безус, М. С. Дороніна та ін. Проте 
теоретико-практичні аспекти особливостей застосування наукових 
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методів у фінансово-економічних дослідженнях потребують більш 
детальнішого висвітлення та обґрунтування. 

Метою статті є дослідження сутності та особливостей 
загальнонаукових та конкретно-наукових методів наукових 
досліджень у фінансово-економічній сфері.  

Основна частина. Методика досліджень теми – це 
конкретизація прийомів і способів виконання робіт відповідно до 
мети та плану дослідження. Структура методики включає загальні 
положення, основну частину і висновок. У кожному підрозділі 
методики дослідження потрібно передбачати загальнонаукові і 
конкретно-наукові методи дослідження, які застосовуватимуться в 
процесі виконання наукової роботи за певною темою. При цьому 
один методичний прийом може доповнюватися іншим. 
Розглянемо більш детально структуру методики фінансово-
економічних досліджень та застосування відповідних методів. 

У загальних положеннях фінансово-економічних досліджень 
вказується мета обраної теми, основна гіпотеза, здійснюється 
обґрунтування її для проведення дослідження, визначаються 
розділи та етапи дослідження теми та їх виконавці. Також 
визначається галузь, на матеріалах якої провадиться 
дослідження, базове підприємство, корпорація, об’єднання, 
передбачається форма і місце впровадження результатів 
дослідження, вибираються основні показники техніко-
економічного обґрунтування дослідження. 

Основна частина наукового фінансово-економічного 
дослідження містить деталізований виклад методичних вказівок 
щодо організації і проведення дослідження теми. У ній 
визначаються об’єкти і методи дослідження, джерела інформації, 
узагальнення і реалізація результатів дослідження. Таким чином, 
структура методики розробляється у повній відповідності з 
моделлю тематики наукового дослідження з конкретної 
фінансово-економічної ситуації [2]. 

На першому етапі досліджень у фінансово-економічній сфері 
використовують індуктивний метод, яким передбачається 
збирання, систематизація й узагальнення фактів, причетних до 
проблеми, яка вимагає вирішення. При цьому не можна 
користуватися випадковими, сумнівними, поодинокими фактами. 
Адже неможливо зробити узагальнення, сформулювати 
економічні принципи, вивчити закономірності, не спираючись при 
цьому на масові типові і достовірні факти (явища), тобто на 
практику. Лише вона виступає критерієм істини, правильності й 
обґрунтованості фінансово-економічної політики. Завершальною 
стадією індуктивного методу, якій передують збирання і 
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систематизація фактів (явищ), є виведення з них фінансово-
економічних принципів, теорій, узагальнень. Як бачимо, індукція 
йде від окремого (часткового) до загального, в результаті чого 
викристалізовується все спільне, що характерне для даних фактів 
(явищ), їх економічна поведінка, закономірності розвитку. 

Також, у фінансово-економічних дослідженнях, крім 
індуктивного, часто застосовують дедуктивний метод (рисунок), 
коли вирішення проблеми починають не зі збирання фактів, а з 
теоретичного, абстрактного осмислення її, спираючись при цьому 
на логіку мислення, випадкові спостереження, інтуїцію. В 
результаті формулюється гіпотеза, що надає дослідницькій роботі 
цілеспрямованості і логіки здійснення через пошук, вивчення та 
систематизацію фактів, які підтверджують, чи навпаки, 
спростовують її. У процесі такого пошуку висунуті гіпотези 
уточняються і за умови підтвердження їх ідей фактами, практикою 
стають фінансово-економічними теоріями, які виявляють загальні 
принципи економічної поведінки [1]. 

 
Рисунок. Використання індуктивного та дедуктивного методів у наукових 

дослідженнях [1] 
 

Окрім використання індуктивного та дедуктивного методів, у 
наукових дослідженнях застосовують такі загальнонаукові 
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методи, як аналіз і синтез, аналогія і моделювання, абстрагування 
і конкретизація, системний аналіз, а також конкретно-наукові 
методичні прийоми, зокрема органолептичні, розрахунково-
аналітичні, документалістики. 

Органолептичні (від грец. – знаряддя, інструмент) – 
методичні прийоми дотикового характеру, коли дослідження 
провадяться способом безпосереднього дотику до об’єктів 
спостереження. До них належать інвентаризація, контрольні 
заміри, вибіркові та суцільні спостереження, технологічні та хіміко-
технологічні дослідження, експертизи. 

Розрахунково-аналітичні – функціонально-вартісний аналіз, 
економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-
математичні методи. Функціонально-вартісний аналіз – метод 
дослідження об’єкта (виробу, процесу, структури) за його 
функцією і вартістю, який застосовується при вивченні 
ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів. 
Найважливішими його функціями є: 

− функціональний підхід при дослідженні функцій об’єкта та 
його елементів з метою найповнішого задоволення вимог у виборі 
раціональних шляхів їх реалізації; 

− оцінка споживчих якостей і витрат на їх розробку, 
виробництво і використання об’єкта; 

− відповідність корисності функцій витратам на їх 
здійснення; 

− колективна творчість, яка використовує методи пошуку і 
формування технічних рішень, якісної і кількісної оцінок варіантів 
рішень. 

Економічний аналіз – система прийомів дослідження для 
розкриття причинних зв’язків, що зумовлюють результати явищ і 
процесів. Застосовується економічний аналіз у всіх видах 
досліджень виробничої і фінансово-господарської діяльності 
об’єднань, корпорацій. 

Статистичні розрахунки – прийоми одержання таких величин 
і якісних характеристик, яких немає безпосередньо в економічній 
інформації підприємства, що досліджується. Застосовуються вони 
при потребі відтворення реальних кількісних відношень, 
виправлення приблизних величин або переходу від одних 
величин до найбільш точних характеристик якісних зв’язків і 
відношень. За допомогою статистичних розрахунків визначають 
коефіцієнти фінансово-економічного стану об’єкта дослідження. 

Економіко-математичні методи застосовуються у наукових 
дослідженнях при визначенні впливу факторів на результати 
господарських процесів з метою оптимізації їх на стадії 
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планування і проєктування, а також після завершення 
господарських процесів, якщо іншими методичними прийомами 
встановити взаємозв’язки факторів неможливо, наприклад, 
оптимізація використання фінансових ресурсів, кореляційний 
аналіз основних техніко-економічних показників та ін. [3]. 

Документалістика включає інформаційне моделювання, 
дослідження документів, нормативно-правове регулювання та ін. 
Так, інформаційне моделювання – це інформаційна сукупність, 
що подає досліджуваний об’єкт у вигляді моделі. При формуванні 
інформаційної моделі необхідно забезпечити повноту 
характеристики об’єкта дослідження. При моделюванні 
використовується нормативно-правова, договірна, облікова, 
звітна та інша інформація про об’єкти. При цьому вивчаються 
об’єкти основних фондів, товарно-матеріальні цінності, кошти та 
інші засоби, відображені в системі планової, договірної, 
нормативно-правової та облікової інформації. 

Дослідження документів – прийоми документалістики, які 
застосовуються при вивченні достовірності, доцільності, 
ефективності господарських операцій за документами, 
відповідності їх законодавчим та нормативно-правовим актам, що 
регулюють процес виробництва. Нормативно-правове 
регулювання – система прийомів, що використовуються у 
наукових дослідженнях для виявлення нормативних і правових 
актів. 

Аналітичне і синтетичне документування ґрунтується на 
індуктивних і дедуктивних загальнонаукових методичних 
прийомах, застосовується при дослідженні закономірностей явищ 
і наслідків у фінансово-господарській діяльності підприємств, 
банків, грошового обігу тощо [4]. 

Саме тому в основній частині методики досліджень за темою 
із загальнонаукових і конкретно-наукових методів дослідження 
вибирають ті, які дають змогу всебічно вивчити фінансово-
економічні процеси, визначити закономірності і тенденції їх 
розвитку, намітити напрями подальшого удосконалення цих 
процесів, виявити наявні резерви і розробити науково 
обґрунтовані рекомендації щодо їх використання у фінансово-
економічній діяльності. 

Висновок з проведеного дослідження. На основі 
проведеного дослідження можна зробити висновок, що при виборі 
методів дослідження у фінансово-економічній сфері доцільно 
надавати перевагу методам математичної статистики, 
функціонально-вартісному, системному і фінансово-економічному 
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аналізу. Проте ці методи потребують залучення великих масивів 
фінансово-економічної інформації та трудомісткої 
обчислювальної обробки їх. Тому аналітично-розрахункові 
процедури у дослідженнях необхідно виконувати з використанням 
спеціального програмного забезпечення. Для цього потрібно мати 
бібліотеку стандартних програм, призначених для розв’язання 
завдань дослідження фінансово-економічних питань. Також 
необхідно використовувати економічну інформатику, яка у 
комплексі поєднує наукові та інженерні аспекти розробки, 
проєктування, створення, оцінки та функціонування 
комп’ютеризованих систем збирання, передавання, зберігання та 
обробки інформації, застосування їх і вплив на достовірність 
результатів наукового дослідження. 
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The structure of the methodology of financial and economic research 
and the application of general scientific and specific scientific methods 
are considered. Peculiarities of application of methods in the main part 
of the research are determined. 

The article also describes the inductive method, which provides 
for the collection, systematization and generalization of facts relevant 
to the problem that requires solution. It is determined that the final 
stage of the inductive method, which is preceded by the collection and 
systematization of facts (phenomena), is the derivation of financial and 
economic principles, theories, generalizations. Also it is established 
that as a result of application of a deduction method the hypothesis 
giving to research work purposefulness and logic of realization 
through search, studying and systematization of the facts which 
confirm, or on the contrary, refute it is formulated. 

The article states that in addition to the use of inductive and 
deductive methods in scientific research, such general scientific 
methods as analysis and synthesis, analogy and modeling, abstraction 
and concretization, system analysis, functional-cost analysis and 
specific scientific methods are used: organoleptic, computational -
analytical, documentary. 

The conclusions of the article indicate that in the main part of the 
research methodology on the topic of general and specific scientific 
research methods choose those that allow a comprehensive study of 
financial and economic processes, identify patterns and trends in their 
development, identify areas for further improvement of these 
processes. reserves and develop scientifically sound 
recommendations for their use in financial and economic activities. 

Keywords: methods; methods; scientific research; financial and 
economic sphere. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 
В статье исследованы теоретические основы применения 

методов научных исследований в финансово-экономической 
сфере. Рассмотрена структура методики финансово-
экономических исследований и применения общенаучных и 
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конкретно-научных методов. Определены особенности 
применения методов в основной части исследования. 

Ключевые слова: методы; методика; научное исследование; 
финансово-экономическая сфера. 
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ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД У ПОБУДОВІ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ 
 

Метою написання статті є обґрунтування послідовності 
розробки корпоративних систем управління проєктами як 
інструменту проривного і еволюційного вдосконалення, розвитку 
бізнесу та організації. У статті узагальнено основні підходи 
застосування процесного підходу у побудові корпоративних 
систем управління проєктами шляхом інтегрування процесів 
організації, що створює можливість знизити невизначеність у 
прийнятті рішень, зменшити трансформацію інформації за етапами 
її обробки та передачі. Автор пропонує модель управління 
підприємством, що працює за позамовними технологіями, як 
сукупністю основних, ресурсозабезпечуючих, оціночних та 
контрольно-вимірювальних бізнес-процесів, у які інтегровано 
процес «управляти проєктами» із врахуванням рекомендацій і 
вимог настанови «Керівництво до бази знань з управління 
проєктами» [5]. Розглянуто можливості підвищення ефективності 
бізнесу і систем управління за рахунок утвердження у менеджменті 
документованих стандартів у формі корпоративної системи 
управління проєктами. Розробка і адаптація корпоративних систем 
управління на основі процесного підходу до менеджменту створює 
можливості системного запровадження проєктного менеджменту в 
організації бізнесу та управлінні; розвиває потенціал організації у 
підвищенні задоволеності замовника; зосередженості на 
дослідженні та визначенні докорінних причин невідповідностей у 
результатах діяльності за подальшого виконання запобіжних і 
коригувальних дій; підвищеного врахування як поступового, так і 
проривного поліпшення; збільшує можливості використання 
набутих знань персоналом для поліпшення. 

Ключові слова: система управління; бізнес-процес; корпоративна 
система управління проєктами; графічна мова IDEF0. 
 

Постановка проблеми. Ліквідація системи директивного 
управління в 90-ті роки ХХ століття спонукала бізнес до пошуку 
нових методів оптимізації структур управління. Після 
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«приватизаційного буму» початку 90-х років ХХ століття, а також 
виходу із «шокового» стану, менеджмент малого бізнесу і 
підприємств України прагне отримати конкурентні переваги як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Побудова холдингових компаній, консолідованих 
економічних структур холдингового типу актуалізувало проблему 
скорочення витрат на управління, виключення дублювання і 
зайвих ланок управління. Відкриття ринків сформулювало 
природню вимогу до створення споживчої цінності у кінцевій 
продукції, уникнення фрагментарної відповідальності під час 
призначення менеджерів процесів, відповідальних за процес. 
Розвиток комп’ютерних та інтернет-технологій ставить вимогу 
впровадження в управління автоматизованих систем управління 
(АСУ).  

Постановка завдання. Метою написання статті є 
обґрунтування послідовності розробки корпоративних систем 
управління проєктами, як інструменту проривного і еволюційного 
вдосконалення, розвитку бізнесу та організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на 
постійне обговорення процесно-орієнтованого підходу в науковій 
літературі (Богданов О. О. [1], Нордсайк Ф. [7]) на практиці він не 
мав широкого застосування аж до 80-х років 20-го сторіччя, коли 
вийшли роботи М. Портера, Т. Давенпорта, Е. Демінга [3], a також 
М. Хаммера і Д. Чампі [10], які спричинили інтенсивне 
впровадження процесного підходу на підприємствах. 

Методика досліджень. Системний підхід до розгляду і 
побудови організації перестав задовільнять вимоги ринку. На 
перший план виходить проблема побудови зрозумілих і надійних 
внутрішніх зв’язків елементів (операції, процедури, процеси, 
функції, ресурси і регламенти) системної організації. Окрім 
зазначеного, необхідними є концентрація ресурсів (матеріальних, 
фінансових, трудових, інформаційних), усунення конкуренції між 
господарюючими суб’єктами в межах інтегрованих організаційних 
структур, побудова і вдосконалення систем управління, 
оптимізація бізнес-процесів, підвищення конкурентоспроможності 
бізнесу з допомогою інструментів проєктного менеджменту, 
підвищення менеджменту якості (кадрового персоналу та 
управлінських технологій) на кожному підприємстві. 

Використання процесно-орієнтованого підходу у побудові 
організацій має історію з 20 років ХХ ст. На початку 30-х років 
Нордсайк Ф. відзначав необхідність переорієнтації структури 
підприємства на процеси: «Для розподілу завдань підприємства, у 
кожному разі, потрібно прагнути до чіткого розподілу процесів. Це 
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є саме тим розподілом, що буде відповідати цілям маніпуляції 
процесного об’єкта й особливо ритму завдань» [7]. Згодом, у 
1972 році він розвив цю ідею: «Виробництво є, насправді, 
тривалим процесом, безперервною послідовністю робіт. 
Справжня структура процесу виробництва нагадує потік. У 
процесі виробництва постійно створюються й розподіляються нові 
продукти й послуги на основі однакових завдань або завдань, що 
мало змінюються. І як, виходячи з таких комплексних уявлень, 
можна інакше розділити завдання виробництва, як не відповідно 
до природного технічно-обумовленого розподілу процесів?». 

Основним завданням корпоративної системи управління є 
формування якісної (змістовної, актуальної, достовірної та ін.) 
інформації для підвищення ефективності прийняття управлінських 
рішень менеджментом всіх рівнів. 

Говорячи про джерела процесного розуміння сутності 
організації, слід зазначити Богданова О. О., який на початку 20 
століття у роботі «Тектологія» дав визначення організації не як 
простої множини елементів, а як динамічного комплексу, що 
розглядається у вигляді процесу або потоку незалежних процесів, 
які мають циклічний розвиток [1]. При цьому, він провів чітке 
розмежування між організацією і структурою (статикою і 
динамікою). Якщо організація – це система, то загальна її 
структура цілісно відображає внутрішні зв’язки її елементів, у яких 
проявляються невідповідності й протиріччя, що виникають. Для 
їхнього нівелювання здійснюються процеси, що змінюють певний 
ресурс та перетворюють його в новий продукт (матеріальний, 
інтелектуальний тощо) [2]. 

Невідповідності і протиріччя між внутрішніми зв’язками 
елементів організації, часто можна спостерігати в реальному 
бізнесі, коли результати праці менеджера або цілого підрозділу 
компанії не є затребуваними жодним управлінським рівнем 
менеджменту, або ж його зміст, форма, часові терміни виконання 
не відповідають очікуванням і потребам внутрішнього споживача. 
Це, як правило має місце у високих, механістичних організаційних 
структурах. Як правило, причиною є розмитість і невизначеність 
формулювання завдань, відсутність планового систематичного 
відбору даних про стан управління для здійснення порівняльного 
чи іншого виду управлінського аналізу. Застосування процесного 
підходу для моделювання і опису змісту управління дозволяє 
структуровано і узгоджено провести декомпозицію функцій 
менеджменту до рівня процедур, конкретно зазначити зміст вимог 
до результуючого продукту управлінської дії, сформулювати 
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цільові значення бажаного результату, внутрішніх чи зовнішніх 
споживачів та форму передачі результуючого продукту 
управлінської діяльності.  

Важливим джерелом ідей і образів для розробки моделей 
процесного підходу до менеджменту є мова, словниковий запас 
усталених термінів у спілкуванні менеджерів компанії.  

О. О. Богданов у роботі «Тектологія» неодноразово 
повертається до тези про історичну роль мови як фактору, що 
організує громадську свідомість, вважаючи, що «слово передує 
мисленню». Тому для впровадження і приживлення в компанії 
процесного менеджменту, що починається із візуалізації системи 
управління у вигляді бізнес-процесів і зв’язків між ними, важливо 
дотримуватися вимог чотирьох основних понять графічної мови 
IDEF0 [8].  

Першим із них є поняття функціонального блоку (Activity 
Box). Функціональний блок графічно зображують у вигляді 
прямокутника, який персоніфікує собою окрему конкретну дію 
(процес) у рамках системи, що розглядається. Згідно з вимогами 
IDEF0 назву кожного функціонального блоку необхідно 
формулювати у формі дієслова (наприклад, «управляти 
підприємством», а не «управління підприємством»).  

Другою складовою стандарту IDEF0 є поняття інтерфейсної 
дуги (Arrow), що відображає елемент системи, що 
трансформується функціональним блоком або впливає на 
функцію, відображену даним функціональним блоком. Її 
найменування має бути сформульовано у формі іменника. 

Третім основним поняттям стандарту IDEF0 є принцип 
декомпозиції (Decomposition), який застосовують для розкладання 
складного процесу на складові його функції, що дозволяє 
поступово і структуровано представити модель системи у вигляді 
ієрархічної структури окремих діаграм.  

Останнім серед понять стандарту IDEF0 є глосарій 
(Glossary), що передбачає для кожного з елементів моделі IDEF0 
(діаграм, функціональних блоків, інтерфейсних дуг) створення і 
підтримку набору відповідних визначень, ключових слів, 
оповідальних викладів і т.д., які характеризують об’єкт, 
відображений даним елементом, що є описом сутності даного 
елемента. 

Застосування процесного підходу для моделювання систем 
управління, де першим кроком є формулювання цілей системи 
(результат, який має бути досягнуто) і візуалізація системи у 
вигляді сукупності бізнес-процесів, створює можливість 
узагальнити структурні зв’язки і відносини до такої ж міри 
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формальної чистоти схем, як у математиці відносини величин. 
Такий підхід дозволяє організаційні завдання менеджменту 
вирішувати способами, аналогічними математичним. «Науково-
організаційні поняття так само строго формальні, як математичні; 
які, власне, до них і відносяться [1].  

Для більшості процесів планування проєкту «входами» є 
активи процесів організації – плани, процеси, політики, процедури 
та бази знань, специфічні для виконуючої організації і 
використовувані організацією – замовником. «Вони включають в 
себе будь-які артефакти, методи і знання окремих або всіх 
організацій, що беруть участь в проєкті, і які можуть бути 
використані для виконання або керівництва проєктом». Активи 
процесів організації можуть бути поділені на дві категорії : (1) 
процеси і процедури і (2) корпоративна база знань [5]. Сумісність 
активів організацій замовника і підрядника проєкту проявляється у 
змісті термінів, що використовує менеджмент компаній для 
вирішення стратегічних, ресурсозабезпечуючих і операційних 
задач. «Слово передує мисленню», і від сумісності та сили активів 
організацій залежить тривалість, грошові затрати і ціннісний успіх 
проєкту. 

Аналіз змісту і форми подання викладу настанови 
«Керівництво до бази знань з управління проєктами» [5] свідчить 
про прагнення авторів формалізувати зміст управління проєктами 
в частині опису змісту процесів управління проєктом, опису 
застосовуваного у кращих зразках практик інструментарію 
управління складовими проєкту, їх прагнення попередити 
протиріччя і невідповідності між внутрішніми зв’язками і 
елементами проєкту, даючи детальний опис змісту «виходів» 
кожного із процесів проєкту, які згідно з процесним підходом до 
менеджменту є одночасно «входами» до наступного процесу 
проєкту.  

Оскільки міжнародні стандарти якості та стандарти з 
управління проєктами базуються на процесній концепції [4; 5], то 
формування корпоративної системи управління проєктами 
починається з візуалізації  моделі відповідних процесів здійснення 
проєктів (рис. 1, рис. 2). Так, стандарт ISO 10006 
«Адміністративне управління якістю. Керівні настанови із 
забезпечення якості управління проєктами» виділяє 37 процесів 
[6], РМВОК® «Керівництво до бази знань з управління проєктами» 
– 42 процеси управління проєктами, поєднуючи їх у 5 груп 
(ініціація, планування, виконання, моніторинг та управління, 
завершення) [5]. 
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Рис. 1. Декомпозиція моделі управління підприємством як сукупністю 

бізнес-процесів 

 
Рис. 2. Декомпозиція бізнес-процесу «Управляти проєктами» 
Розробка і адаптація корпоративних систем управління на 

основі процесного підходу до менеджменту створює можливості 
системного запровадження проєктного менеджменту в організації 
бізнесу та управлінні; спроможності організації у підвищенні 
задоволеності замовника; зосередженості на дослідженні та 
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визначенні докорінних причин за подальшого виконання 
запобіжних і коригувальних дій; підвищеного врахування як 
поступового, так й проривного поліпшення; збільшує 
використання набутих знань для поліпшення.  

Висновки. З урахуванням проведеного аналізу можемо 
зробити висновки щодо переваг підприємства внаслідок 
впровадження корпоративних систем управління: зосередження 
на кожному процесі сприяє кращому задоволенню споживачів; 
створення цінності стосовно кінцевої продукції зосереджено в 
процесах; визначення границь розглянутого процесу, а також 
постачальників і споживачів дозволяє забезпечити кращу 
взаємодію й розуміння вимог, які варто задовольнити; відхід від 
фрагментарної відповідальності під час призначення менеджерів, 
відповідальних за процес; стандартизований опис бізнес-процесів 
дозволяє створити кращі підстави для контролю ресурсів і часу 
виконання робіт; істотне скорочення витрат на управління, що 
досягається за рахунок стандартизації управлінських процедур і 
бізнес-процесів, уникнення дублювання і зайвих ланок 
управління; впровадження горизонтальних структур управління з 
незначною ієрархією, основою яких є бізнес-процеси; 
впровадження автоматизації шляхом інтегрування процесів 
організації, а не шляхом декомпозиції функцій управління, що 
відбувалося раніше при впровадженні автоматизованих систем 
управління (АСУ); зниження рівня бюрократизації в системах 
управління; підвищення розуміння персоналом своїх обов’язків 
(він виконує вимоги споживачів у рамках свого процесу й висуває 
вимоги до постачальників ресурсів). Застосування процесного 
підходу у розробці корпоративних систем управління створює 
можливість покращити якість продукції, що випускається; знизити 
невизначеність у прийнятті рішень, оскільки документований опис 
вимог до протікання бізнес-процесів, до змісту проміжних і 
результуючих продуктів діяльності дозволяє зменшити 
трансформацію інформації; створювати творчі колективи в рамках 
процесних груп; здійснювати оцінку процесів діяльності через 
більш точне нормування кожної операції, а також проводити 
оцінку їх вартості, визначати центри затрат і структури затрат у 
тих місцях, де раніше це було практично неможливо. 
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PROCESS APPROACH TO FORMATION OF CORPORATE 

PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS 
 

The purpose of the article is to justify the sequence of 
development of corporate project management systems as a tool for 
plosive and evolutionary improvement, business development and 
organization. The article summarizes the main approaches and 
characterizes the main principles of the process approach in the 
construction of corporate project management systems by integrating 
organizational processes, which creates the opportunity to reduce 
uncertainty in decision-making, as a documented description of 
requirements for the flow of business processes, for the content of 
intermediate and resultant activity products allows to reduce the 
transformation of information by the stages of its processing and 
transmission. The author proposes a model of enterprise management 
that works on extraordinary technologies as a set of basic, resource-
providing, evaluative and control-measuring business processes, 
which integrates the process of «project management» taking into 
account the recommendations and requirements of the guide «Guide to 
the project management knowledge base». Possibilities of business 
improvement and efficiency of management systems are considered at 
the expense of approval in management of documented standards in 
the form of corporate project management system. Development and 
adaptation of corporate management systems based on a process 
approach to management creates opportunities for systematic 
implementation of project management in business organization and 
management; develops the organization’s potential to increase 
customer satisfaction; concentration on investigating and identifying 
the root causes of the discrepancies in the activity results for further 
preventive and corrective actions; increased account of both gradual 
and plosive improvements; increases the possibility to use the 
knowledge acquired by the staff for improvement. 

Keywords: management system; business process; corporate project 
management system; graphic language IDEF0. 
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ПРОЦЕСНЫЙ ПОДХОД В ПОСТРОЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 
Целью написания статьи является обоснование 

последовательности разработки корпоративных систем 
управления проектами, как инструмента прорывного и 
эволюционного совершенствования, развития бизнеса и 
организации. В статье обобщены основные подходы применения 
процессного подхода в построении корпоративных систем 
управления проектами путем интегрирования процессов 
организации, создает возможность снизить неопределенность в 
принятии решений, уменьшить трансформацию информации по 
этапам ее обработки и передачи. Автор предлагает модель 
управления предприятием, что работает по заказным 
технологиями, как совокупностью основных, 
ресурсообеспечивающих, оценочных и контрольно-
измерительных бизнес-процессов, в которые интегрирован 
процесс «управлять проектами» с учетом рекомендаций и 
требований установки «Руководство к базе знаний по управлению 
проектами». Рассмотрены возможности повышения 
эффективности бизнеса и систем управления за счет утверждения 
в менеджменте документированных стандартов в форме 
корпоративной системы управления проектами. Разработка и 
адаптация корпоративных систем управления на основе 
процессного подхода к менеджменту создает возможности 
системного введения проектного менеджмента в организации 
бизнеса и управлении; развивает потенциал организации в 
повышении удовлетворенности потребителей; сосредоточенности 
на исследовании и определении существенных причин 
несоответствий в результатах деятельности за дальнейшего 
выполнения предупреждающих и корректирующих действий. 

Ключевые слова: система управления; бизнес-процесс; 
корпоративная система управления проектами; графический язык 
IDEF0. 
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МОДЕЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ «УПРАВЛЯТИ ЯКІСТЮ» У 
ФОРМАТІ IDF0 

 
Еволюція розвитку підходів до вдосконалення результатів 

операційної діяльності підприємства і прагнення менеджменту 
оптимізувати співвідношення ціна/якість продукції веде 
управлінську думку до «створення і забезпечення результативного 
функціонування системи якості, що включає необхідні 
організаційну структуру, процедури, процеси і ресурси» [2]. 

Метою написання статті є огляд функцій процесу управління 
якістю, методологічний аналіз вимог та рекомендацій стандартів 
серії ISO 9000 щодо розробки, функціонування і вдосконалення 
системи управління якістю, а також розробка у форматі IDF0 моделі 
«Системи управління якістю» як сукупності бізнес-процесів.  

Проведений автором огляд змісту функцій бізнес-процесу 
«Управляти якістю», аналіз вимог та рекомендацій стандартів серії 
ISO 900 щодо розробки і функціонування системи менеджменту 
якістю дав можливість змоделювати її у формі бізнес-процесу 
відповідно до вимог нотації IDF0, ідентифікувати та описати 
основні продукти її функціонування та виконати декомпозицію 
цього бізнес-процесу у вигляді ланцюжка бізнес-процесів: 
визначити зміст системи менеджменту якості, планувати систему 
менеджменту якості, забезпечити функціонування системи 
менеджменту якості, контролювати стан якості, усувати 
невідповідності та покращувати систему менеджменту якості. 
Наведений у статті алгоритм декомпозиції бізнес-процесу 
«Управляти якістю» дозволяє системно представити проміжні та 
результуючі продукти бізнес-процесів системи менеджменту 
якості, проводити вимірювання стану системи менеджменту якості 
і впливати на її результативність та ефективність через 
управлінські рішення, що прийняті на підставі документованих 
даних та інформації про стан управління якістю. 

Ключові слова: якість; управляти якістю; система менеджменту 
якості; модель; бізнес-процес; стандарт; ISO; принципи менеджменту 
якості; графічна мова IDF0. 
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Постановка проблеми. Зростання актуальності проблем 
якості продукції є результатом розвитку ринкових законів 
економіки, науки і техніки, технологій товарного виробництва і 
сервісу. Це проявляється потребою розробки спеціальних методів 
в управлінні якістю на підприємствах через ускладнення 
виробничих процесів; потребою узгодження вимог до якості 
продукції, що експортується, при одночасному поглибленні 
галузевої і міжгалузевої спеціалізації та кооперування, розвитку 
міжнародної торгівлі і техніко-економічної співпраці між країнами; 
стає надзвичайно актуальним забезпечення однорідності 
основних параметрів у кожному виробі та забезпечення 
необхідного рівня якості продукції при збільшенні програм випуску 
однорідної продукції, що вимагає застосування особливих заходів 
в управлінні якістю; піднімає рівень вимог до якості товарів і 
послуг споживчого ринку. 

Підвищення якості вимагає додаткових затрат, але 
гарантоване забезпечення якості товарної продукції створює 
додану ринкову споживчу цінність і дозволяє повніше 
задовольняти потреби споживчого ринку і покращувати фінансові 
результати діяльності підприємства. 

Постановка завдання. Метою написання статті є 
методологічний аналіз вимог стандартів серії ISO до розробки і 
удосконалення систем управління якістю та на основі результатів 
аналізу розробити у форматі IDF0 модель системи управління 
якістю  у вигляді сукупності бізнес-процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перевірка і 
контроль якості продукції, що випускається бере початок з 1905 
року, коли з’явилася система Ф. Тейлора. Завдяки їй у виробничу 
практику ввійшли поняття «верхня та нижня межа якості», «поле 
допуску», технічні засоби вимірювання допуску у формі прохідних 
та непрохідних калібрів. З 20-х до 50-х рр. ХХ ст. активно 
розробляли методи статистичного контролю якості, формувався 
інструментарій вибіркового контролю, розвивався менеджмент 
орієнтований на відповідність продукції своєму функціональному 
призначенню та попередньо обумовлених до неї вимог. З 
визнанням на світовому ринку успіхів економіки Японії, 
управлінські думки у сфері якості створили менеджмент 
орієнтований на об’єкт – на задоволення потреб і запитів 
конкретного замовника, які є більш широкими ніж обов’язкові 
вимоги законодавства. Менеджмент переніс акцент на управління 
маркетингом, вивчення і задоволення споживчого попиту. На 
початку 1980-х рр. почався перехід від всеосяжного контролю 
якості до всеосяжного менеджменту якості (TQM). Менеджмент 



                                                                                                            
 

 

 
125

Вісник 
НУВГП

став орієнтованим на покращення. З’явилася серія міжнародних 
стандартів ІСО 9000. У 21-му столітті основою менеджменту 
якості є інтеграція всіх ресурсів для досягнення поставлених 
цілей, висока творча віддача і безперервне покращення як 
частина робочого процесу. Споживач стає все більш вибагливим 
до надійності, довговічності, стабільності характеристик  товару в 
різних умовах експлуатації, ставить додаткові вимоги безпеки 
товару. Все це потребує нових підходів до побудови та 
впровадження СУЯ з врахуванням менталітету, культури та інших 
особливостей споживача. 

Питання управління якістю продукції розглянуті в працях 
багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема : 
Демінга Е., Фейгенбаума А., Ісікави К., Лапідуса В., Адлера Ю., 
Глічева А., Гудзя П., Харрінгтона Дж. та інших. У сучасних умовах 
загострення конкуренції та підвищення вимог споживачів до 
товарів та послуг виникає нагальна необхідність аналізу питань 
щодо удосконалення процесу управління якістю продукції, 
формування та впровадження системи управління якістю на 
підприємствах, що є актуальним в умовах виходу на зовнішні 
ринки і адаптації до міжнародних стандартів.  

Виклад основного матеріалу. Загальні вимоги до 
розробки і впровадження системи менеджменту якості (СМЯ) 
описано у стандарті [3], а рекомендації щодо її розвитку та 
безперервного задоволення потреб і очікувань зацікавлених 
сторін з дотриманням відповідного балансу в довгостроковій 
перспективі у стандарті [4]. Стандарт [5], що містить основні 
положення систем управління якістю і визначає термінологію для 
них, наголошує, що система менеджменту якості – це сукупність 
взаємопов’язаних або взаємодіючих елементів організації для 
формування політик і цілей, а також процесів для досягнення 
цілей у сфері якості. 

Розглядаючи основні принципи менеджменту якості слід 
зазначити, що у науковій літературі існує кілька підходів до 
розгляду та з’ясування сутності принципів менеджменту якості. 
Перший – це принципи, сформульовані Е. Демінгом, що мають не 
методологічний, а швидше прагматичний характер. Фактично, це 
установки чи постулати щодо формування поведінки менеджерів 
для досягнення цілей у сфері якості.  

Другий підхід орієнтовано на розгляд змісту сучасних 
принципів менеджменту якості, визначених стандартом ІSО 
9000:2015 [5]:  
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• Залучення персоналу – люди є основою організації, повне 
залучення їхніх можливостей сприяє досягненню цілей. 
Компетентний, правоздатний та задіяний персонал на всіх рівнях 
в організації – суттєво важливий для покращення спроможності 
організації створювати цінність. 

• Процесний підхід – система управління організацією 
будується на основі управління мережею процесів і складається із 
взаємопов’язаних процесів.  

• Поліпшення виступає стратегічною метою діяльності 
організації. Успішні організації постійно зорієнтовані на 
поліпшення, щоб підтримувати поточні рівні дієвості, реагувати на 
зміни в її внутрішніх і зовнішніх умовах, а також, щоб створити 
нові можливості. 

• Прийняття рішень на підставі фактичних даних. 
Прийняття рішень може бути складним процесом і охоплювати 
чимало видів і джерел вхідних даних, а також їх інтерпретацію, 
яка може бути суб’єктивною і містити деяку невизначеність. 
Ефективні рішення базуються на логічному аналізі й 
раціональному оцінюванні інформації та первинних даних, що 
створює  більшу ймовірність уможливити бажані результати, 
більшу об’єктивність і впевненість у прийнятті рішень.  

• Лідерство – лідери визначають напрями дій, на всіх рівнях 
установлюють єдність призначеності та напрямків розвитку і 
створюють умови для задіяння персоналу до досягнення цілей 
організації у сфері якості [5]. Це дає змогу організації узгоджувати 
свої стратегії, політики, процеси та ресурси, створити 
середовище, у якому люди можуть бути цілком задіяні для 
досягнення цілей. 

• Орієнтація на споживача – організація має розуміти 
дійсні та майбутні потреби споживача та інших зацікавлених 
сторін, задовольняти їхні вимоги й намагатися перевершити їхні 
очікування. Це сприяє сталому успіху організації.  Сталого успіху 
досягають, якщо організація привертає та утримує довіру 
замовників й інших відповідних зацікавлених сторін [5]. 

• Керування взаємовідносинами. Взаємовигідні відносини з 
постачальниками посилюють можливості обох сторін у створенні 
цінності. Сталого успіху з більшою ймовірністю досягають, якщо 
організація керує взаємовідносинами зі всіма своїми 
зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на свою 
дієвість.  

Система управління якістю керує взаємодійними процесами і 
ресурсами, що потрібні для створення споживчої цінності і 
здобуття результатів для відповідних зацікавлених сторін. 
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Формалізована СМЯ є основою для планування, виконання, 
моніторингу і покращення діяльності менеджменту підриємства. 
Об’єктами управління якістю є продукція і процеси, які у 
стандарті [6] згруповані наступним чином (рис. 1): 

 
Рис. 1. Групи процесів системи менеджменту якості 

 
Стандарти [3; 7] містять вимоги і пояснення щодо переліку і 

змісту процесів Системи менеджменту якості, що відображені на 
рис. 1: 

1. Відповідальність вищого керівництва (група 
процесів управління): 

• визначення сфери застосування системи управління якістю 
(п. 4.3); 

• визначення процесів, що потрібні для системи управління 
якістю і застосування документованої інформації для 
забезпечення їх функціонування (п. 4.4); 

• визначення функцій, повноважень і відповідальності вищого 
керівництва щодо результативності СМЯ (п. 5.1); 

• розробка і реалізація політики у сфері якості (п. 5.2); 
• визначення функцій, повноважень і відповідальності 

персоналу організації (п. 5.3); 
• планування дій стосовно ризиків і можливостей (п. 6.1); 
• визначення цілей у сфері якості і планування їх досягнення 

(п. 6.2); 
• планування змін СМЯ із врахуванням факторів середовища 

організації (п. 6.3); 
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• визначення алгоритму щодо внутрішнього та зовнішнього 
обміну інформацією (п. 7.4); 

• планування і управління діяльністю за етапами життєвого 
циклу продукції і послуг (п. 8.1). 

2. Менеджмент ресурсів (група процесів ресурсного 
забезпечення): 

• визначення і забезпечення наявності працівників (п. 7.1.2); 
• визначення, створення і підтримка інфраструктури (п. 7.1.3); 
• визначення, створення і підтримка середовища для 

функціонування процесів (п. 7.1.4); 
• визначення і надання ресурсів для моніторингу і 

вимірювання якості процесів, продукції і послуг (п. 7.1.5); 
• визначення, підтримка і надання знань для функціонування 

процесів і досягнення відповідності продукції та послуг (п. 7.1.6); 
• визначення і забезпечення необхідної компетентності 

(п. 7.2); 
• визначення поінформованості та обізнаності персоналу у 

сфері якості (п. 7.3); 
• створення, актуалізація і управління документованою 

інформацією (п. 7.5). 
3. Процеси життєвого циклу продукції (група 

основних процесів): 
• визначення вимог до продукції та послуг (п. 8.2.2); 
• проєктування та розроблення продукції та послуг (п. 8.3); 
• контроль надаваних із зовні процесів, продукції та (п. 8.4); 
• виготовлення продукції та надання послуг (п. 8.5); 
• відвантаження продукції та послуг (п. 8.6); 
• контроль невідповідних виходів (п. 8.7). 
4. Вимірювання, аналіз і покращення (група 

процесів інформаційно-аналітичного забезпечення 
управління і розвитку): 

• визначення, моніторинг і аналіз факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища організації (п. 4.1); 

• визначення моніторинг і аналіз потреб та очікувань 
зацікавлених сторін (п. 4.2); 

• моніторинг, вимірювання, аналіз і оцінка результатів 
діяльності (п. 9.1); 

• внутрішній аудит якості (п. 9.2); 
• аналіз СМЯ з боку вищого керівництва (п. 9.3); 
• визначення можливостей для покращення діяльності і 

результативності СМЯ (п. 10.1); 
• усунення невідповідностей і коригуючі дії (п. 10.2); 
• безперервне покращення діяльності (п. 10.3). 
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Основний перелік робіт з розробки СМЯ включає проведення 
самооцінки стану менеджменту (визначення сильних і слабких 
сторін у підприємства) і коригування бачення змісту СМЯ 
відповідно до отриманих результатів; формулювання вищим 
керівництвом політики і цілей у сфері якості; розробку системи 
бізнес-процесів, що описують зміст діяльності підприємства; 
визначення та документований опис процесів, що забезпечують 
якісне управління, розробку і затвердження документації СМЯ 
(настанови з якості, стандарти, методики, інструкції тощо). 
Зазначена сукупність дій орієнтована на створення продуктів 
діяльності бізнес-процесу «Управляти якістю», які ми відобразимо 
на моделі бізнес-процесу, що розроблена у форматі IDF0 (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. ТОР модель бізнес-процесу «Управляти якістю» (автор) 
 

У стандарті [3] відсутній конкретний опис вимог до змісту дій 
менеджменту організації, що необхідно виконати в межах процесу 
«Управляти якістю». Але, у стандарті [5] пункти 3.3.5-3.3.8 у свої 
послідовності і змісті описують процес «Управляти якістю» згідно 
із вимогами циклу Е. Демінга: «плануй–дій–перевіряй–коригуй». 
Даний цикл фахівці у сфері якості розглядають як спрощений 
алгоритм дій керівника стосовно управління процесами і 
досягнення мети, показану на рис. 3. 
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Рис. 3. Циклічна модель управління якістю Е. Демінга 

 
Для визначення змісту кожного із кроків циклу Е. Демінга 

проаналізуємо зміст понять і термінів, що їх наводить стандарт 
[5]: 

• планування якості (quality planning) – складова частина 
управління якістю, зосереджена на встановленні цілей у 
сфері якості та на визначенні операційних процесів і 
відповідних ресурсів, необхідних для досягнення визначених 
цілей у сфері якості; 
• забезпечування якості (quality assurance) – складова 
частина управління якістю, зосереджена на створенні 
впевненості в тому, що вимоги щодо якості буде виконано; 
• контролювання якості (quality control) – складова частина 
управління якістю, зосереджена на виконанні вимог щодо 
якості; 
• поліпшування якості (quality improvement) – складова 
частина управління якістю, що зосереджена на збільшенні 
здатності виконувати вимоги щодо якості. Вимоги щодо 
якості можуть бути пов’язані з будь-яким з таких аспектів, як 
результативність, ефективність чи простежуваніть. 
Універсальний класифікатор процесів для різних галузей 

американського центру продуктивності і якості змісту процесу 
«Управляти якістю на підприємствах» описує структуру процесу 
«Управляти якістю» у послідовності бізнес-процесів:  

1. Створити вимоги до якості (визначення характеристик, 
критичних до якості; визначення профілактичних заходів 
забезпечення якості; перевірка відповідності плану якості; 
перевірка можливостей забезпечення відповідності вимогам; 
затвердження плану якості). 

2. Оцінити дотримання вимог (перевірка відповідності плану 
якості; оцінка результатів випробувань). 

3. Управляти невідповідностями (оцінка потенційного впливу; 
визначення негайних заходів; визначення причин; усунення або 
прийняття превентивних заходів; усунення невідповідності). 
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4. Впроваджувати і підтримувати систему управління якістю 
на підприємстві (визначення стратегії управління якістю 
(планування та розгортання спеціалізованого програмного 
забезпечення для системи управління якістю; визначення 
ключових процесів системи управління якістю, органів управління 
і показників; розробка і документування регламентів, процедур, 
стандартів і показників управління якістю; оцінка продуктивності 
системи управління якістю; створення оточення і компетенцій для 
поліпшення системи управління якістю. 

У Національному Стандарті України ДСТУ ISO/IEC/IEEE 
15288:2016 (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDТ): «Інженерія систем і 
програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем» [7] 
наводиться текстовий опис бізнес-процесу «Управляти якістю», 
що має мету – забезпечити відповідність продуктів, послуг і 
реалізації процесу управління якістю організаційним, проєктним 
цілям управління якістю та досягнення задоволеності замовника. 

Стандарт [7] передбачає отримати внаслідок реалізації 
процесу «Управляти якістю» вихідні результати (виходи): 
а) організаційні цілі управління якістю, політика і процедури; 
b) критерії та методи оцінки якості; c) ресурси й інформація для 
підтримки функціонування і контролю дій щодо забезпечення 
гарантії якості проєктів; d) дані про результати оцінки 
забезпечення якості; e) поліпшення політики управління якістю та 
процедури, засновані на проєктних і організаційних результатах. 

Для отримання зазначених результатів вищезазначений 
стандарт [7] рекомендує виконати згідно із вимогами  
затвердженої політики у сфері якості наступний перелік процедур: 

а) планувати управління якістю (визначати зобов’язання і 
повноваження для реалізації управління якістю; визначати 
критерії  і методи оцінки управління якістю; забезпечувати 
ресурсами та інформацією для управління якістю);  

b) оцінювати управління якістю (збирати і аналізувати 
результати оцінки забезпечення гарантій якості відповідно до 
визначених критеріїв; оцінювати задоволеність замовника; 
проводити періодичні аналізи дій щодо забезпечення якості 
проєкту для узгодження з цілями управління якістю організації, з 
політикою і процедурами; контролювати статус поліпшень якості 
для процесів, продуктів і послуг);  

c) виконати коригувальні та попереджувальні дії з управління 
якістю (планувати коригувальні дії, коли цілі управління якістю не 
досягнуті; планувати превентивні заходи, коли є ризик того, що 
цілі управління якістю не будуть досягнуті; здійснювати 
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коригувальні дії та повідомляти про них відповідним зацікавленим 
сторонам). 

За результатами проведеного аналізу вимог, рекомендацій і 
настанов стандартів серії ISO 9000 можна зробити висновок, що 
розробка і впровадження системи управління якістю здійснюється 
згідно із циклом Н. Демінга. Результатом успішного впровадження 
і функціонування СУЯ є наступний перелік результуючих 
продуктів, що підтверджує результативність системи управління: 

• політика ТОР менеджменту підприємства у сфері якості, 
• функції, повноваження і відповідальність у СМЯ, 
• цілі у сфері якості, 
• настанова з якості, 
• вимоги до компетенції та мотивації персоналу, 
• оцінка результативності СМЯ, 
• оцінка задоволеності споживачів та зацікавлених сторін, 
• гарантії якості (свідоцтво про відповідність вимогам), 
• невідповідна (дефектна) продукція, 
• рішення про вдосконалення СМЯ та усунення 

непродуктивних затрат. 
Для отримання зазначеного переліку результуючих продуктів 

з розробки і функціонування СУЯ менеджмент компанії має 
забезпечити виконання рекомендованої послідовності бізнес-
процедур, що дозволить отримати проміжні продукти діяльності, 
які слугуватимуть входами для отримання бажаного кінцевого 
результати, – забезпечити відповідність продуктів, послуги і 
реалізації процесу управління якістю організаційним, проєктним 
цілям управління якістю та досягнення задоволеності замовника. 
Логічний зв’язок між процедурами і продуктами бізнес-процесу 
«Управляти якістю» відобразимо шляхом декомпозиції процесу, 
що зображено на рис. 4.  
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Рис. 4. Модель декомпозиції процесу «Управляти якістю» у нотації 
ІDEF0 

 
Розробку моделі проводимо з допомогою програмного 

забезпечення AllFusion Process Modeler7 у форматі IDF0). 
Висновки. Методологічний аналіз вимог стандартів серії ISO 

до розробки і удосконалення систем управління якістю дозволив 
визначити перелік і зміст бізнес-процесів, зміст результуючих та 
проміжних продуктів, вхідних потоків та регламентів, що 
деталізують зміст робіт з розробки і функціонування системи 
управління якістю. Візуалізація моделі системи управління якістю 
з допомогою програмного забезпечення AllFusion Process 
Modeler7 дозволяє комплексно і сконцентровано представити всю 
сукупність робіт з розробки і підтримання системи управління 
якістю, провести опис вимог до змісту всіх її елементів і перейти 
до формування організаційно-структурних карт та стандартів 
бізнес-процесів і процедур згідно із вимогами ДСТУ ISO 9001:2015 
(ISO 9001:2015, ID): «Системи управління якістю. Вимоги». 
Наведений у статті алгоритм декомпозиції бізнес-процесу 
«Управляти якістю» дозволяє системно представити проміжні та 
результуючі продукти бізнес-процесів системи менеджменту 
якості, проводити вимірювання стану системи менеджменту якості 
і впливати на її результативність та ефективність через 
управлінські рішення, що прийняті на підставі документованих 
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даних та інформації про стан управління якістю. Це створює 
можливість знизити невизначеність у прийнятті рішень, оскільки 
документований опис вимог до протікання бізнес-процесів, до 
змісту проміжних і результуючих продуктів процесу розробки 
функціонування СУЯ дозволяє зменшити трансформацію 
інформації та скоротити часовий період і фінансові затрати на її 
впровадження. 
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MODEL OF «QUALITY MANAGEMENT»  BUSINESS PROCESS IN 

IDF0 FORMAT 
 

The evolution of approaches to improving the results of the 
enterprise operating activity and the desire of management to optimize 
the price / quality interrelation leads management to «creating and 
ensuring the effective functioning of the quality system, including the 
necessary organizational structure, procedures, processes and 
resources». 

The purpose of this article is to review the functions of the quality 
management process, methodological analysis of the requirements 
and recommendations of ISO 9000 series standards for the 
development, operation and improvement of quality management 
system and development in the model IDF0 «Quality Management 
Systems» as a set of business processes. 

The author’s review of the content of business process functions 
«quality management», analysis of requirements and 
recommendations of ISO 900 series standards for the development and 
operation of quality management system created an opportunity to 
model it as a business process according to IDF0, identify and 
describe the main products of its operation and perform 
decomposition of this business process in the form of a chain of 
business processes : determine the content of the quality management 
system, plan the quality management system, ensure the functioning 
of the quality management system, comtrol the quality, eliminate 
inconsistencies and improve the quality management system. The 
algorithm of decomposition of business processes «quality 
management», presented in the article, allows you to systematically 
present intermediate and result products of business processes of 
quality management system, measure the state of quality management 
system and influence its efficiency and effectiveness through decision 
management based on documented data and information about the 
state of quality management. 

Keywords: quality; quality management; quality management system; 
model; business process; standard; ISO; principles of quality management; 
graphic language IDF0. 
___________________________________________________________________
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МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УПРАВЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ» В 
ФОРМАТЕ IDF0 

 
Эволюция развития подходов к совершенствованию 

результатов операционной деятельности предприятия и 
стремление менеджмента оптимизировать соотношением цена/ 
качество ведет управленческую мысль до «создания и 
обеспечения эффективного функционирования системы качества, 
включая необходимые организационную структуру, процедуры, 
процессы и ресурсы». 

Целью написания статьи является обзор функций процесса 
управления качеством, анализ требований и рекомендаций 
стандартов серии ISO 9000 по разработке, функционировании и 
совершенствовании систем управления качеством, разработка в 
формате IDF0 модели «Системы управления качеством» как 
совокупности бизнес-процессов. 

Проведенный автором обзор содержания функций бизнес-
процесса «Управлять качеством», анализ требований и 
рекомендаций стандартов серии ISO 900 по разработке и 
функционирования системы менеджмента качеством создал 
возможность смоделировать ее в форме бизнес-процесса в 
соответствии с требованиями нотации IDF0, идентифицировать и 
описать основные продукты ее функционирования и выполнить 
декомпозицию данного бизнес-процесса в виде цепочки бизнес-
процессов : определить содержание системы менеджмента 
качества, планировать систему менеджмента качества, обеспечить 
функционирование системы менеджмента качества, 
контролировать состояние качества, устранять несоответствия и 
улучшать систему менеджмента качества. 

Приведенный в статье алгоритм декомпозиции бизнес-
процесса «управлять качеством» позволяет системно представить 
промежуточные и результирующие продукты бизнес-процессов 
системы менеджмента качества, проводить измерения состояния 
системы менеджмента качества и влиять на ее результативность и 
эффективность через управленческие решения, принятые на 
основании документированных данных и информации о 
состоянии управления качеством. 

Ключевые слова: качество; управлять качеством; система 
меенджмента качества; модель; бизнес-процесс; стандарт; ISO; 
принципы менеджмента качества; графический язык IDEF0. 
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ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ НА ЗАСАДАХ 
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
В статті досліджено сутність та форми домашнього 

насильства. Проаналізовано рівень поширення домашнього 
насильства серед населення України, визначено його вплив та 
наслідки на трудову сферу. Обґрунтовано заходи в межах 
корпоративної соціальної відповідальності для протидії 
домашньому насильству та підтримки постраждалих. 

Ключові слова: домашнє насильство; соціальна відповідальність; 
переслідування; гендерна рівність; дискримінація; гендерні стереотипи. 
 

Постановка проблеми. Проблема домашнього насильства 
постає достатньо гострою для усіх країн світу, зокрема через 
нерівність в розподілі повноважень і ресурсів між жінками та 
чоловіками, наявними гендерними стереотипами в суспільстві 
тощо. З метою запобіганню цьому ганебному явищу в Глобальні 
Цілі сталого розвитку, які були затверджені у 2015 році на саміті 
ООН з питань сталого розвитку, було включено Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і 
можливостей усіх жінок та дівчаток» [1]. Хоча деякі показники 
гендерної рівності демонструють позитивну динаміку, наприклад 
простежується значне зменшення випадків раннього одруження, 
загальний рівень нерівності продовжує залишатись високим. Така 
ж тенденція характерна і для підцілі 5.2 «Ліквідувати всі форми 
насильства щодо всіх жінок і дівчаток у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, сексуальну та інші форми 
експлуатації». Останні дані з 106 країн свідчать, що 18% жінок та 
дівчат віком від 15 до 49 років зазнали фізичного та/або 
сексуального насильства протягом попередніх 12 місяців. В 
найменш розвинених країнах цей показник сягає 24% [2]. Таким 
чином, домашнє насильство – це глобальна соціальна проблема, 
яка здійснює негативний вплив на всі аспекти життєдіяльності 
суспільства, призводить до значних соціальних та економічних 
витрат та втрат. Для прикладу, в Бельгії насильство з боку 
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партнерів коштує 439 мільйонів євро на рік, з яких 288 мільйонів є 
виробничими втратами через простої, прогули тощо. Разом з тим, 
35% відсотків жінок, які постраждали від домашнього насильства, 
зазнали значних труднощів у досягненні своїх професійних цілей 
внаслідок втрати концентрації, втоми, депресії, дратівливості, 
посттравматичного стресового розладу, параної, тривожності. 
Окрім значного психологічного дискомфорту, всі ці фактори 
призводять до втрати продуктивності праці, демотивації колег та 
сторонніх осіб, зростає рівень абсентеїзму, що сприяє 
поширеності ризику втрати роботи та безробіття [3]. За таких 
умов, дослідження питання гендерної рівності та запобігання 
домашньому насильству на засадах корпоративної соціальної 
відповідальності є актуальним науковим завданням. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 
проблематики гендерної рівності та протидії домашньому 
насильству присвячені публікації таких науковців, як О. Бойко, 
І. Ієрусалимова, М. Маєрчик, Т. Марценюк, О. Плахотнік, 
М. Саприкіна, Я. Юрків та ін. Однак, незважаючи на значну 
кількість науково-методичних праць в цій сфері, побудова та 
розвиток системи запобігання домашньому насильству не набула 
достатньо широкого практичного застосування на теренах 
вітчизняного бізнес-середовища. Відтак дослідження перспектив 
використання корпоративної соціальної відповідальності у якості 
інструменту протидії домашньому насильству є актуальним 
науковим завданням. 

Метою роботи є дослідження поширеності домашнього 
насильства та можливостей його запобігання на засадах 
корпоративної соціальної відповідальності. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», під цим 
поняттям слід розуміти діяння (дії або бездіяльність) фізичного, 
сексуального, психологічного або економічного насильства, що 
вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між 
родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між 
іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією 
сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 
відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи 
проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у 
тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 
вчинення таких діянь [4].  

Запропонований підхід дозволяє виокремити такі форми 
домашнього насильства [4]:  
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1) фізичне насильство – ляпаси, стусани, штовхання, 
щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення 
волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних 
ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, 
ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для 
життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень 
насильницького характеру; 

2) психологічне насильство – словесні образи, погрози, у 
тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, 
залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 
волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі 
дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання 
за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну 
невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди 
психічному здоров’ю особи; 

3) сексуальне насильство – будь-які діяння сексуального 
характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або 
стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, 
примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, 
а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої 
недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в 
її присутності; 

4) економічне насильство – умисне позбавлення житла, їжі, 
одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості 
користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, 
перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи 
реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, 
заборону навчатися та інші правопорушення економічного 
характеру. 

Проблематика домашнього насильства у різних формах його 
прояву сьогодні набула глобального характеру. Не можуть 
протидіяти цьому явищу і у високорозвинених країнах світу. Так, 
щороку понад 10 мільйонів чоловіків і жінок у США піддаються 
домашньому насильству:  

- 35,6% жінок та 28,5% чоловіків у США повідомляють про 
зґвалтування, фізичне насильство та/або переслідування 
партнером протягом свого життя; 

- насильство зі сторони партнера становить 15% усіх 
насильницьких злочинів; 

- 81% жінок та 35% чоловіків, які зазнали зґвалтування, 
переслідування або фізичного насильства з боку партнера, мали 
значні коротко- чи довгострокові наслідки, такі як симптоми 
посттравматичного стресового розладу та травми [5]. 
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В Австралії кожна третя жінка зазнала фізичного насильства 
з часу свого 15-річного віку. При цьому представниці жіночої статі 
в п’ять разів частіше ніж чоловіки потребують медичної допомоги 
або госпіталізації внаслідок домашнього насильства. Як 
результат, в цій країні в середньому принаймні одну жінку 
щотижня вбиває теперішній або колишній партнер [6]. 

Факти домашнього насильства характерні також і для 
України. За результатами соціологічного дослідження, здійсненого 
за фінансової підтримки уряду Великої Британії на замовлення 
UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, у співпраці з 
Центром «Розвиток КСВ» [7], особистий досвід домашнього 
насильства мали 24% працівників і працівниць компаній в Україні. 
При цьому основною формою було психологічне насильство 
(19%): образи, погрози, приниження, шантаж із боку членів родини 
контроль за колом спілкування, телефонними дзвінками, 
обмеження пересування, переслідування з боку члена родини 
(нав’язливі дзвінки, стеження тощо). 14% постраждалих 
зазнавали побиття або тілесних ушкоджень. 4% респондентів 
забороняли працювати, позбавляли засобів для існування, 
відбирали гроші чи майно. Прояв сексуального насильства 
відчули на собі 2% опитаних. При цьому основними кривдниками 
були колишній партнер/ка (42%), мати/батько (34%), теперішній 
партнер/ка (25%). Водночас 91% чоловіків та 74% жінок, які 
піддавались домашньому насильству, не звертались до жодних 
організацій за допомогою.  

Оскільки серед опитаних, які визнали, що їм доводилося 
стикатися із домашнім насильством, переважну більшість 
становили представниці жіночої статі, доцільно більш ґрунтовно 
дослідити ризики насильства саме щодо цієї категорії населення. 
Так, результати дослідження, проведеного під керівництвом 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 
демонструють, що дві третини (67%) жінок України у віці 15 років і 
старшому зазнали психологічного, фізичного або сексуального 
насильства з боку інтимного партнера або іншої особи [8, С. 12]. 
При цьому найбільш поширеною формою є саме психологічне 
насильство (рис. 1).  

Другий щабель займають сексуальні домагання: майже 
половина опитаних жінок мали такий негативний досвід. Водночас 
вагома меншість жінок погодилася, що секс без згоди допустимий 
в окремих ситуаціях. Приблизно кожна п’ята жінка (19%) вважає, 
що це виправдано в шлюбі або між партнерами, які живуть разом 
(для жінок старших ніж 60 років цей показник зростає до 25%), 
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кожна шоста жінка – якщо жінка за власним бажанням іде з 
кимось додому (16%); те ж, якщо чітко не каже «ні» чи не чинить 
фізичного опору (16%); або якщо перед тим відбувся флірт (15%). 

 

 
Рис. 1. Рівень поширення різних форм насильства над жінками 
Джерело: складено за даними [8] 
 
Фізичному чи/або сексуальному насильству піддавалась 

кожна третя жінка. При цьому приблизно чверть жінок в Україні 
вважає, що домашнє насильство – це особиста справа й має 
вирішуватись у межах сім’ї (26%). Це вище за середній показник в 
Європейському Союзі (14%), але нижче за показник сусідньої 
Румунії (31%). У країнах ЄС показник згоди з таким твердженням 
варіюється від 2% у Швеції до 31% у Румунії [9]. Це свідчить про 
існування певних гендерних стереотипів в окремих країнах, а 
також про те, що у країнах з високим рівнем інформаційної 
політики щодо питань гендерної рівності жінки виявляють більше 
бажання говорити про домашнє насильство. 

Кожна десята жінка (10%) стверджує, що вона зазнала 
переслідування, найпоширенішою формою якого було те, що 
хтось вештався біля її дому. Окрім того, жінкам надсилали 
електронні листи, текстові повідомлення з образами або 
погрозами чи телефонували, озвучуючи подібний зміст; за ними 
навмисно слідували; або хтось навмисно шкодив чи псував їхнє 
майно. 
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Фізичний та психологічний стан жертв домашнього 
насильства не залишається непоміченим членами трудового 
колективу: 41% працівників та працівниць помічали ознаки 
домашнього насильства в колективі, а кожен 7 респондент 
особисто знайомий із такою жертвою. Викликає значного 
занепокоєння той факт, що найбільш поширеними доказами 
домашнього насильства серед працівників є саме очевидні 
ушкодження, такі як порізи, сліди від ударів, гематоми, опіки, 
переломи, що часто пояснюються колегам як наслідки 
«випадкових падінь», «власної незграбності» або «нещасних 
випадків» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Найбільш поширені ознаки домашнього насильства, які 

респондент(к)и розпізнавали в поведінці власних колег 
Джерело: складено за даними [7] 
 
Серед інших ознак, які можуть «натякати» на нещодавній 

досвід домашнього насильства, зазначали зміни в рівні вживання 
алкоголю або медичних препаратів, використання одягу, що не 
відповідає сезону (наприклад, довгі рукави або високі комірці 
влітку), сонцезахисних окулярів у приміщенні, надмірно щільний 
макіяж, незвичні прохання щодо організації робочого часу, 



Серія «Економічні науки»  
Випуск 2(90) 2020 р. 

 

 
144

незвична кількість вхідних телефонних дзвінків та небажання на 
них відповідати, раптові візити партнера або партнерки, 
несподівана поява подарунків або квітів на робочому місці тощо. 
Як показав більш глибокий кореляційний аналіз результатів 
опитування, наведені ознаки домашнього насильства помітно 
краще розпізнають ті люди, яким самим доводилося стикатися з 
цими проблемами [7]. 

Як наслідок, через домашнє насильство 26% жертв довелось 
змінити місце проживання, а 24% зазнали значних економічних 
наслідків – втратили заробіток чи дохід, що зумовлено 
тимчасовою непрацездатністю (рис. 3). 

 
Рис. 3. Наслідки домашнього насильства 

Джерело: складено за даними [7] 
 
Окрім того, кожний десятий постраждалий змінив місце 

роботи, передумовою чого могло стати  небажання розголосу та 
обговорення цієї ситуації в трудовому колективі. 7% були 
звільнені через, те, що не змогли опанувати себе після 
насильницького інциденту і, як наслідок, не змогли виконувати 
свої професійні обов’язки на належному рівні. 

Окрім серйозних наслідків для людини-жертви домашнього 
насильства, це явище здійснює негативний вплив на ефективність 
діяльності компанії загалом та її бізнес-репутацію. Наприклад, у 
дослідженні в Папуа-Новій Гвінеї, де насильство на гендерній 
основі широко поширене, підрахували, що працівники втрачають в 
середньому 11 робочих днів на рік внаслідок домашнього 
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насильства: два – презентаціонізм, п’ять – через прогули та 
чотири – надання допомоги іншим жертвам насильства. 
Скорочення робочого часу персоналу коштує компаніям від 3 до 9 
відсотків заробітної плати [10]. 

Застосування європейських підходів до оцінювання наслідків 
насильства щодо жінок в Україні показало, що сукупні економічні 
втрати суспільства можуть сягати до 208 млн дол. США на рік. 
Хоча основна частина цих збитків пов’язана з особистими 
витратами постраждалих від насильства жінок, втрати 
економічного продукту через їхню непрацездатність були оцінені 
майже в 4 млн дол. США на рік. Більше того, в умовах значного 
поширення неформальної зайнятості розмір цих збитків може 
бути суттєво заниженим, оскільки розрахунки ґрунтувалися на 
даних офіційної статистики ринку праці, включаючи рівень 
зайнятості та розмір заробітної плати [7]. 

За таких умов компанії в Україні повинні звернути увагу на 
проблему домашнього насильства та перейняти на себе важливу 
роль у боротьбі з різними формами насильства щодо жінок. 
Відтак, розробка корпоративних заходів щодо захисту здоров’я, 
безпеки та благополуччя персоналу, забезпечення гендерної 
рівності повинні стати складовою бізнес-стратегії та стратегії 
корпоративної соціальної відповідальності. Зарубіжний досвід 
свідчить, що такий підхід може реалізовуватись у різний спосіб: 
залежно від виду діяльності, цільової групи споживачів, місії, 
філософії та цінностей компанії. При цьому використовуються як 
традиційні гендерні практики (розробка гендерної політики, 
навчання та тренінги, просвітницькі заходи тощо), так і інноваційні 
[10; 11; 12]. Для прикладу, компанія ІКЕА використала соціальний 
експеримент для привернення уваги покупців до проблеми 
домашнього насильства. «Домашнє насильство ближче, чим ви 
думаєте. Іноді вас розділяє всього лише стіна» – це ключове 
повідомлення соціального експерименту, коли в одному з 
італійських магазинів IKEA в стіну вмонтували динамік, з якого 
доносилися звуки сімейної сварки і побоїв. 

Інший яскравий приклад – телеком-оператор Vodafone. У 
Туреччині одна з трьох жінок зазнає домашнього насильства, і 
спеціально для них бренд розробив додаток Red Light. З його 
допомогою жінка може потай від чоловіка покликати на допомогу: 
достатньо потрясти телефоном, і додаток розішле повідомлення 
із закликом про допомогу і геомітками. При цьому повідомлення 
відправляється не в поліцію, а трьом близьким людям, яким 
довіряє потерпіла, тому що для багатьох східних жінок звернення 
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в поліцію з приводу насильства від близьких родичів категорично 
неприйнятно. 

Оновлення комунікаційної платформи з метою протидії 
домашньому насильству реалізував мексиканський пивний бренд 
Tecate Beer, який з 1944 року позиціонує себе як «пиво для 
чоловіків». Цілком ймовірно, що серед його цільової аудиторії 
може бути велика кількість абьюзерів. Тому Tecate роз’яснює, що 
чоловік може бути будь-яким, але «якщо ви не знаєте, як 
поводитися з жінками, ви не заслуговуєте Tecate». Інформаційна 
кампанія велася як на телебаченні, в інтернеті, так і в місцях 
продажів пива Tecate, де висіли постери, що нагадують про 
ключове повідомлення бренду. 

Висновки. Таким чином, сьогодні існує потреба у підвищенні 
обізнаності та покращення розуміння того, яким чином бізнес-
середовище може долучитися до вирішення проблеми 
домашнього насильства та які заходи на засадах корпоративної 
соціальної відповідальності слід реалізовувати у цьому напрямку. 
З-поміж останніх можна виокремити: 

- формування мережі психологічної та/або юридичної 
допомоги для працівників компанії; 

- організація та проведення профілактичних заходів, 
семінарів, тренінгів щодо запобігання домашньому насильству; 

- включення ризику домашнього насильства в корпоративні 
програми медичного страхування; 

- поширення інформації щодо наявних «гарячих» ліній 
підтримки, адрес та телефонів спеціалізованих установ, які 
надають послуги постраждалим. 
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COMBATING DOMESTIC VIOLENCE BY VIRTUE OF CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY 
 

The paper investigates the nature and forms of domestic 
violence. The author clearly substantiates that the issue of domestic 
violence in its various forms has become global today. The article 
analysed the level of domestic violence among the population of 
Ukraine. It is determined that 24% of female and male employees of 
companies in Ukraine had such negative personal experience. The 
main form was coercive control / emotional or psychological abuse 
(19%), 14% of the victims experienced physical abuse, i.e. were beaten 
or injured, 4% of respondents were forbidden to work, deprived of their 
livelihoods, robbed of money or property. The foremost offenders 
included former partners (42%), mother / father (34%), and current 
partners (25%). At the same time, 91% of men and 74% of women who 
were victims of domestic violence did not seek help from any 
organisations. Colleagues at work clearly notice the physical and 
psychological status of the victims of domestic violence, in particular: 
41% of employees noticed the signs of domestic violence among the 
staff members, and every 7th respondent was personally familiar with 
the victim. Domestic violence caused 26% of victims to change their 
place of residence, and 24% suffered significant economic 
consequences, i.e. lost income or profits. The research determined that 
in addition to the serious consequences for the victim of domestic 
violence, this phenomenon has a negative impact on the effectiveness 
of the company as a whole and its business reputation. The application 
of European approaches to assessing the impact of violence against 
women in Ukraine has revealed that the total economic losses of 
society can reach up to $ 208 million per year. Under these conditions, 
companies in Ukraine need to address the issue of domestic violence 
and take an important role in combating various forms of violence 
against women. The paper substantiates corporate social 
responsibility activities to combat domestic violence and support 
victims.  

Keywords: domestic violence; social responsibility; persecution; 
gender equality; discrimination; gender stereotypes. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ НА ОСНОВЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В статье исследована сущность и формы домашнего 

насилия. Проанализирован уровень распространения домашнего 
насилия среди населения Украины, определены его влияние и 
последствия на трудовую сферу. Обоснованы мероприятия в 
рамках корпоративной социальной ответственности для 
противодействия домашнему насилию и поддержки 
пострадавших. 

Ключевые слова: домашнее насилие; социальная 
ответственность; преследования; гендерное равенство; дискриминация; 
гендерные стереотипы. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У статті досліджено етапи аналітичної роботи в частині 

фінансових результатів основної діяльності будівельних 
підприємств. Наведено характеристику кожного з них. 
Ідентифіковано завдання організації аналізу фінансових 
результатів будівельних підприємств. Окреслено принципи 
організації економічного аналізу. Висвітлено особливості 
розподілу обов’язків між суб’єктами економічного аналізу 
фінансових результатів будівельних підприємств. Сформовано 
основні джерела інформації для аналізу витрат і доходів, 
фінансових результатів основної діяльності будівельних 
підприємств. 

Ключові слова: будівництво; облік; будівельне підприємство; 
організація аналізу; фінансові результати; аналітичне забезпечення; 
основна діяльність; доходи; витрати. 
 

Актуальність теми. За даними ДССУ впродовж 2011-
2017  рр. будівництво загалом було збитковим. Втім, вже у 2018 р. 
будівельна галузь звітує про прибуток в сумі 4414074,1 млн грн. 
Рівень рентабельності становить лише 2,8%, що значно нижче від 
середнього показника у вітчизняній економіці (8,1%). У 
будівельній галузі в 2018 р. працювало 179 тис. штатних 
працівників. Частка великих підприємств становила 6,6%, 
середніх – 44,4%, малих – 49,0%. Наведені дані свідчать про 
наявні у будівництві невикористані резерви, які можуть вплинути 
на обсяг прибутку в майбутньому. Важливу роль у процесі їх 
пошуку виконує аналітична система. 

Ефективність розроблюваних заходів з максимізації прибутку 
будівельних підприємств значною мірою залежить від обсягу і 
якості економічної інформації. Як зазначає Дж. О’Шоннессі, 
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інформація сприяє зниженню невизначеності при прийнятті 
рішення, але не ліквідує її. Організація повинна пристосовуватися 
до низки обмежень через наявність різних точок зору та інтересів 
тих, хто задіяний у процесі прийняття рішень; невизначеність 
зовнішнього середовища і складнощі в зборі, накопиченні й 
обробці інформації [1, С. 173]. М.Р. Байе вважає, що асиметрична 
інформація у споживачів і у компаній може також вплинути на 
розмір прибутку цих компаній [2, С. 529]. Мінімізація рівня 
асиметрії аналітичної інформації можлива лише за умови якісної 
організації аналітичної роботи будівельного підприємства. Нині 
проблеми аналізу фінансових результатів основної діяльності 
вітчизняних будівельних підприємств теоретично, методологічно й 
організаційно залишаються розв’язаними лише частково. Це 
свідчить про актуальність теми дослідження і потребує 
системного наукового вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опрацювання 
теоретико-практичних засад організації аналізу спостерігається в 
численних публікаціях вітчизняних науковців, зокрема таких, як : 
І. А. Бігдан [3], І. В. Замула [4], Т. М. Ковальчук [5], 
А. М. Кузьмінський [6], Г. І. Купалова [7], І. Д. Лазаришина [8], 
М. М. Матієшин [9], Є. В. Мних [10], С. З. Мошенський [11], 
І. М. Парасій-Вергуненко [12], М. Г. Чумаченко [13] та ін. Однак, 
незважаючи на суттєвий внесок перелічених вище вчених у 
розвиток базових аспектів аналізу, значна частка праць за 
окресленою тематикою має вузькоспеціалізований характер: 
недостатньо ґрунтовно висвітлено питання організації аналізу 
фінансових результатів, малодослідженими залишаються 
питання аналізу фінансових результатів основної діяльності 
будівельних підприємств. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в 
ідентифікації етапів аналітичної роботи в частині фінансових 
результатів основної діяльності будівельних підприємств та 
характеристиці кожного із них; окресленні принципів організації 
економічного аналізу; висвітленні особливостей розподілу 
обов’язків між суб’єктами економічного аналізу фінансових 
результатів будівельних підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Підвищення 
ефективності вітчизняної економіки значною мірою залежить від 
стабільної позитивної динаміки розвитку будівництва, що 
потребує поліпшення інвестиційного клімату. Для залучення 
додаткових інвестицій необхідно сформувати достовірну та 
оперативну інформаційну базу про фінансові результати суб’єктів 
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господарювання як основу прийняття рішень різними інвесторами.  
Наявність аналітичної інформації, що формується задля 

безперервного процесу управління фінансовими результатами 
будівельних підприємств, повинна супроводжувати весь процес 
прийняття та реалізації управлінських рішень. Їх аналітичне 
обґрунтування та оцінка реалізації мають ґрунтуватися на єдиній 
інформаційній базі. Досягнення поставленого результату, зокрема 
максимізації фінансових результатів, потребує передусім 
підвищення зацікавленості працівників та їх вмотивованості. 

Організація економічного аналізу – це система заходів щодо 
дослідження економічних явищ і процесів діяльності суб’єктів 
господарювання.  Водночас це система раціональних дій в 
процесі вивчення певного об’єкта відповідно до поставлених 
завдань. З одного боку, це система, а з іншого – процес 
управління економічним аналізом [5]. І. М. Парасій-Вергуненко 
характеризує організацію як систему раціональних 
скоординованих дій у процесі вивчення об’єкта спостереження 
відповідно до визначених завдань [12, С. 42]. Г. І. Купалова під 
організацією економічного аналізу розуміє систему заходів із 
забезпечення ефективності, організованості, планомірності, 
обдуманого упорядкування дослідження об’єкта, а також 
дотримання внутрішньої дисципліни [7, С. 101]. Ефективність 
прийнятих управлінських рішень суттєво підвищується за умови 
чіткої організації економічного аналізу. Мова йде про систему 
скоординованих дій, а також сукупність заходів із забезпечення їх 
ефективності, організованості, планомірності, обдуманого 
впорядкування в частині дослідження доходів, витрат та 
фінансових результатів згідно з поставленою метою. 

Мета організації економічного аналізу фінансових 
результатів полягає в утворенні системи інформаційно-
аналітичних потоків для забезпечення прийняття раціональних 
управлінських рішень щодо максимізації фінансових результатів 
діяльності. Для раціональної організації економічного аналізу 
фінансових результатів необхідно врахувати вимоги, спрямовані 
на підвищення його ефективності, а саме : плановості, науковості, 
економічності, динамічності і гнучкості форм аналізу, належного 
окреслення складу виконавців аналізу, забезпеченості 
кваліфікованими працівниками, організації робочого місця 
аналітика. Окремі з них М. М. Матієшин [9] вважає принципами 
організації економічного аналізу, зокрема такі, як: 

– науковості (аналіз повинен носити науковий характер, 
тобто базуватися на використанні передового досвіду та новітніх 
методів дослідження); 
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– системності (створюються умови для дослідження 
економічних явищ і процесів як складних динамічних систем із 
функціонально-структурною будовою елементів, певним 
способом пов’язаних між собою та зовнішнім середовищем); 

– комплексності (аналітичними процедурами мають 
охоплюватися всі сторони діяльності підприємства для з’ясування 
його фінансового стану й ідентифікації необхідних заходів щодо 
поліпшення його функціонування); 

– періодичності (систематичне проведення аналітичних 
досліджень на основі високої їх організації); 

– достовірності (аналіз базується на достовірній, перевіреній 
інформації, що реально відображає об’єктивну дійсність, а його 
висновки мають обґрунтовуватися точними аналітичними 
розрахунками); 

– оперативності (аналіз здійснюється швидко і своєчасно, 
що дасть змогу керівництву будівельного підприємства приймати 
обґрунтовані управлінські рішення відповідно до поточної 
кон’юнктури фінансового ринку й пріоритетам розвитку 
підприємства); 

– дієвості (ефективно впливає на діяльність підприємства і 
його результати, забезпечується вчасне виявлення недоліків у 
роботі, інформується про це керівництво підприємства, а також 
попереджається виникнення їх у майбутньому. Результати аналізу 
мають слугувати для керівництва будівельного підприємства 
інформаційною базою); 

– ефективності (витрати на проведення аналітичного 
дослідження повинні бути нижчими за оптимальної глибини 
аналізу і його комплексності);  

– всебічності (передбачає врахування всіх внутрішніх 
зв’язків і відносин системи та всіх факторів, які впливають на її 
функціонування); 

– динамічності (всі характеристики системи слід розглядати 
не як постійні, а як такі, що змінюються до своєї протилежності. 
Принцип динамічності передбачає досить гнучкі зв’язки всередині 
підприємства між його функціональними підрозділами для 
здійснення аналізу); 

– паралелізму (обов’язкова наявність систем (підсистем) 
аналізу в усіх самостійних господарських підрозділах). 

Мета організації економічного аналізу реалізовується через 
завдання. Завдання організації аналізу фінансових результатів 
будівельних підприємств показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Завдання організації аналізу фінансових результатів 
будівельних підприємств* 

* Розроблено авторами за даними: [3, С. 19] 
 

Організацію аналізу фінансових результатів на підприємстві 
слід здійснювати за такими етапами: вибір об’єктів і 
організаційних форм аналітичного дослідження, розподіл 
обов’язків між окремими дослідниками; планування аналізу 
фінансових результатів; інформаційне і методичне забезпечення 
економічного аналізу фінансових результатів; аналітичне 
опрацювання даних про хід і результати господарювання; 
узагальнення результатів аналізу фінансових результатів [4, 
С. 14; 11]. 

Є. В. Мних та Н. С. Барабаш організацію аналітичної роботи 
пропонують здійснювати за такими етапами: підготовчим; 
основним; завершальним. До підготовчого етапу ними віднесено: 
розроблення плану і програми аналітичної роботи, формування 
цілей і завдань фінансового аналізу, розроблення системи 
показників для характеристики об’єкта аналізу, розроблення 
макетів і форм аналітичних таблиць, графіків, схем, перевірку 
достовірності джерел інформації та вивчення матеріалів 
попередніх обстежень, визначення конкретних виконавців та 
розподіл обов’язків між ними [10].  

Дещо ширше розглядає зміст підготовчого етапу аналізу 
І. М. Парасій-Вергуненко. Крім наведених операцій і процедур, 
вона вважає обов’язковими елементами цього етапу також : 
визначення завдань і об’єктів аналізу, складання графіка 
проведення аналізу, вибір організаційної форми та розподіл 
обов’язків між окремими виконавцями, збір цифрової та іншої 
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інформації про об’єкт дослідження, перевірку достовірності 
джерел інформації, ознайомлення з матеріалами попередніх 
досліджень [12, С. 44]. 

З нашої точки зору в розрізі підготовчого етапу слід 
виокремлювати такі завдання, як: визначення завдань і об’єктів 
аналізу; планування аналітичної роботи; визначення суб’єктів 
аналізу, вибір організаційної форми та розподіл обов’язків між 
окремими виконавцями; інформаційне та методичне 
забезпечення економічного аналізу, розробка системи показників, 
що характеризують об’єкт аналізу, побудова макетів аналітичних 
таблиць, графіків, схем, перевірка достовірності джерел 
інформації, ознайомлення з матеріалами попередніх досліджень; 
інші організаційні питання. 

Мета підготовчого етапу організації економічного аналізу 
фінансових результатів полягає в створенні сприятливих умов 
для належної його організації, що включає низку методичних та 
організаційних аспектів планування аналітичної роботи. Серед 
аспектів планування аналітичної роботи варто виділити такі: 
обґрунтування завдань, об’єкта, предмета, користувачів; 
складання плану аналітичної роботи; формування методичного, 
інформаційного, матеріально-технічного забезпечення аналізу.  

Аналітична робота на будівельному підприємстві, передусім, 
розпочинається з планування, що передбачає розробку 
загального плану (складається на тривалий період часу; 
визначаються об’єкти аналізу, періодичність його проведення, 
перелік виконавців, джерела інформації) та плану конкретних 
аналітичних робіт (ідентифікуються етапи аналізу, 
конкретизуються завдання та відповідальні виконавці). 

Форми організації економічного аналізу фінансових 
результатів обумовлюються наявним апаратом управління і 
технічним забезпеченням на будівельному підприємстві. 
Найбільш широкого поширення набули централізована 
(передбачається створення окремого аналітичного відділу, що 
гарантує єдність методичного забезпечення аналізу, забезпечує 
розмежування функцій між працівниками і використання 
спеціального програмного інструментарію для проведення 
аналізу) та децентралізована форми (передбачається проведення 
аналізу працівниками різних функціональних підрозділів залежно 
від рівня їх фаховості та компетенції).  

Централізована форма організації економічного аналізу 
характерна для середніх і великих будівельних підприємств. Якщо 
будівельне підприємство є суб’єктом малого підприємництва, то 
йому притаманна саме децентралізована форма організації 
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економічного аналізу, оскільки немає потреби в утворенні окремої 
аналітичної служби задля аналізу фінансових результатів чи 
інших об’єктів дослідження. Опрацюванням інформації 
займаються працівниками різних структурних підрозділів залежно 
від поставлених завдань. За таких умов актуалізується 
проведення аналізу за матричним підходом, сутність якого 
обґрунтовано у попередніх підрозділах даного дослідження. 
Характерна перевага децентралізованої системи – максимальна 
наближеність до управлінського процесу, що є сприятливою 
передумовою для підвищення ефективності здійснюваної 
аналітичної роботи, а також можливістю застосування 
персональних комп’ютерів. Аналітичні роботи у цьому випадку 
розподіляються в існуючій організаційній системі управління 
підприємством [5, С. 451].  

Чисельність і рівень кваліфікації осіб, які здійснюють аналіз, 
залежить від плану та програми аналізу, а також терміну його 
здійснення. Розподіл обов’язків між працівниками, що проводять 
аналіз, доцільно здійснювати, виходячи із розміру підприємства, 
організаційної структури, забезпечення технічними засобами. 
Поряд з цим, виконання завдань економічного аналізу фінансових 
результатів вимагає проведення аналітичної роботи всіма 
відділами підприємства. За рахунок залучення до аналізу 
працівників, які мають різні знання з питань, що досліджуються, 
можна досконало дослідити проблему та знайти оптимальні 
рішення [4, С. 14].  

Розподіл обов’язків між окремими підрозділами будівельного 
підприємства щодо виконання аналітичних робіт передбачається 
внутрішніми документами. Його можна подати в такому вигляді 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Розподіл обов’язків між суб’єктами економічного аналізу 

фінансових результатів будівельних підприємств* 
№ 
з/п 

Функціональні 
підрозділи 

Види аналітичних робіт 

1. Планово-
економічний 
відділ (відділ 

управлінського 
обліку) 

Формування плану економічного аналізу та контроль 
за його виконанням; методичне забезпечення 
аналізу; організація й узагальнення результатів 
комплексного економічного аналізу діяльності 
підприємства і його підрозділів; розроблення заходів 
за результатами аналізу; звітування за результатами 
аналізу керівництву; аналіз виконання плану 
прибутку і його використання; контроль за 
собівартістю будівельних робіт 
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продовження табл. 1 
2. Бухгалтерія 

(фінансовий 
відділ) 

Здійснення оперативного аналізу фінансових 
результатів на підставі показників доходів і витрат; 
аналіз показників балансу (звіту про фінансовий 
стан) і звіту про фінансові результати (звіту про 
сукупний дохід); аналіз рентабельності; аналіз 
використання прибутку 

3. Відділ 
маркетингу 

Вивчення замовлень; аналіз виконання договірних 
зобов’язань, 
програми реалізації будівельних робіт; контроль 
стану складських запасів; проведення досліджень 
попиту та пропозиції на ринку виконання будівельних 
робіт; аналіз потенційних можливостей зростання 
обсягів будівництва 

4. Відділ кадрів Оцінювання забезпеченості будівельного 
підприємства робочою силою; аналіз якості та руху 
кадрів; удосконалення рівня організації праці та 
підвищення продуктивності праці; аналіз 
використання робочого часу; аналіз витрат фонду 
заробітної плати; оцінка ефективності форм і систем 
оплати праці і стимулювання праці 

5. Відділ 
капітального 
будівництва 

Аналіз виконання обсягів будівельних робіт; аналіз 
витрачання будівельних матеріалів; контроль за 
дотриманням технологій; оцінювання інвестиційної 
привабливості будівельного підприємства та 
потенційного залучення капіталу від інвесторів 

6. Відділ 
постачання 

Оцінювання виконання плану постачання 
матеріальних ресурсів; аналіз кон’юнктури ринку; 
аналіз стану складського господарства 

7. Відділ 
головного 
механіка 

Аналіз використання наявних потужностей, аналіз 
технічного стану (зносу) будівельних машин і 
механізмів; розроблення заходів щодо модернізації 
наявних основних засобів; оцінювання ефективності 
витрачання енергетичних ресурсів 

8. Юридичний 
відділ 

Розгляд претензійних вимог, аналіз висунутих 
штрафних санкцій, які впливають на величину 
фінансових результатів 

9. Відділ 
технічного 
контролю 

Аналіз якості будівельних матеріалів, браку, втрат; 
розробка заходів щодо мінімізації  браку і втрат, 
підвищення якості будівельної продукції; дотримання 
технологічної дисципліни 

*Розроблено авторами за даними : [4, С. 15; 12, С. 43-44; 13, С. 161-162] 
 

Періодичність проведення економічного аналізу фінансових 
результатів може бути різною (щомісячно, щоквартально, 
щорічно) залежно від розміру будівельного підприємства, 
чисельності працівників, обсягів виконання будівельних робіт 
тощо.  

Організація економічного аналізу передбачає оптимальний 
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вибір і використання великої кількості різних показників діяльності 
будь-якого колективу, чого, у свою чергу можна досягнути тільки 
глибоким вивченням технології, економіки й організації 
виробництва, стану обліку і звітності, особливостей взаємозв’язків 
об’єктів економічного аналізу [13, С. 163]. Розробка плану, 
програми, обрання відповідної методики аналізу є важливими 
процедурами підготовчого етапу організації економічного аналізу 
фінансових результатів, які впливають на обсяг та ефективність 
всієї аналітичної роботи. Ідентифікація інформаційного 
забезпечення аналізу фінансових результатів, що формується із 
зовнішніх та внутрішніх джерел інформації також заслуговують на 
увагу. Аналіз фінансових результатів основної діяльності 
передбачає аналіз доходів і витрат основної діяльності. Основні 
джерела інформації, які використовуються при здійсненні такого 
аналізу будівельних підприємств, наведено у табл. 2, в якій також 
виокремлено нормативні документи, первинні та зведені 
документи, регістри обліку, форми фінансової та статистичної 
звітності.  

Окрім основних джерел інформації, при аналізі витрат і 
доходів діяльності доцільно використовувати статутну і 
засновницьку документацію, договори про матеріальну 
відповідальність працівників, накази, висновки за наслідками 
проведення попередніх перевірок, договори та угоди, укладені із 
контрагентами, науково-технічну інформацію (публікації, звіти, 
технологічну документацію), інформацію про основних 
контрагентів, дані про стан будівельного ринку.  

Як видно з табл. 2, інформація про витрати і доходи 
будівельних підприємств міститься у двох формах фінансової 
звітності : формі № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про 
сукупний дохід), у формі № 5 «Примітки до річної фінансової 
звітності», а також у податковій звітності – «Декларації з податку 
на прибуток підприємств» та статистичній звітності – Звіті про 
виконання будівельних робіт (№ 1-кб), Структурному обстеження 
підприємства (№ 1-підприємництво (річна). Вимоги до складання і 
подання фінансової звітності визначаються наказами Міністерства 
фінансів України, податкової звітності – Податковим кодексом 
України, статистичної звітності – наказами ДССУ. Належна 
організація на будівельному підприємстві аналізу доходів і витрат 
основної діяльності має досить важливе значення. Щодо 
міжнародних стандартів обліку і звітності слід зауважити, що з 
введенням в дію МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» 
будівельні підприємства, які складають звітність за міжнародними 
стандартами, у своїй діяльності надалі не використовуватимуть 
норми МСБО 11 «Будівельні контракти» та МСБО 18 «Дохід». 
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МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» набрав чинності 01 
січня 2018 року, замінивши окремі нормативні документи. 

Таблиця 2 
Основні джерела інформації для аналізу витрат і доходів, 
фінансових результатів основної діяльності будівельних 

підприємств* 
№ 
з/п 

Види 
документів 

Найменування документів 

1. Нормативні 
документи 

– НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 
07.02.2013 №73; 
– П(С)БО 16 «Витрати» від 31.12.1999 № 318; 
– П(С)БО 15 «Доходи» від 29.11.1999 № 290; 
– П(С)БО 18 «Будівельні контракти» від 28.04.2001 № 205; 
– Методичні рекомендації з формування собівартості 
будівельно-монтажних робіт від 31.10.2010 № 573 (зі 
змінами); 
– Правила визначення вартості будівництва «ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 № 293 від 05.07.2013; 
– Національний класифікатор України «Класифікація видів 
економічної діяльності ДК 009:2010» від 11.10.2010 № 457; 
– Інструкція про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій від 
30.11.1999 № 291 

2. Первинні 
документи 

– Журнал обліку виконаних робіт (ф. № КБ-6);  
– Акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.№ КБ-2в);  
– Лімітно-забірна картка (ф. № М-28); 
– Рапорт-наряд про роботу будівельної машини (ф. ЕБМ-4); 
– Подорожній лист будівельної машини (ф. ЕБМ-2); 
– Розрахунок амортизації основних засобів (ф.№ ОЗ-15); 
– Подорожній лист будівельної машини (ЕБМ-3); 
– Акт про витрачання давальницьких матеріалів (ф. № М-
23); 
– Накладна-вимога на внутрішнє переміщення матеріалів;  
– Акт інвентаризації незавершеного виробництва (ф. № КБ-7) 
тощо 

3. Зведені 
документи 

– Матеріальний звіт (ф. № М-19); 
– Звіт про витрачання основних матеріалів у будівництві 
порівняно з виробничими нормами (ф. № М-29) 

4. Регістри 
обліку 

– Журнал-ордер 5  (Журнал 5);  
– Журнал-ордер  6 (Журнал 6);  
– Відомості та витяги із Головної книги за рахунками 13, 20, 
23, 90, 91, 36, 70, 79; 
– Картки рахунків та аналізи рахунків 13, 20, 23, 90, 91, 36, 70, 
79; 

5. Форми 
звітності 

– Звіт про фінансові результати (про сукупний дохід); 
– Примітки до річної фінансової звітності; 
– Звіт про виконання будівельних робіт (№ 1-кб);  
– Структурне обстеження підприємства (№1-
підприємництво (річна). 
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*Розроблено авторами 
Найважливішим з точки зору інформативності є основний 

етап аналізу, який включає підготовку аналітичних балансів, 
групування необхідних даних, структурний аналіз, систематизацію 
й опрацювання необхідної інформації, аналітичну обробку даних 
про стан і розвиток об’єкта, вивчення напрямів і причин зміни 
показників, дослідження тенденцій розвитку, з’ясування 
функціональних зв’язків, розрахунок окремих показників, 
виявлення взаємозалежних факторів і розрахунок їх впливу на 
зміну показників, визначення резервів підвищення ефективності 
діяльності, прогнозування параметрів розвитку досліджуваного 
об’єкта, ситуаційний аналіз зміни показників діяльності залежно 
від впливу факторів зовнішнього середовища, оптимізацію 
існуючих процесів з метою підвищення ефективності діяльності 
підприємства [12, С. 44-45].  

Основними об’єктами організації аналізу є доходи, витрати 
та фінансові результати. Слід наголосити на доцільності 
застосування в процесі аналізу методів документального 
контролю: формальної, арифметичної, перевірки за змістом та 
зустрічної перевірки. Обов’язково слід перевірити точність 
арифметичних обчислень, дотримання вимог при заповненні 
документів, наявність підписів відповідальних осіб, узгодження 
даних у різних формах звітності, додержання вимог щодо подання 
звітності до відповідних інстанцій,  повноту проведення 
інвентаризації, якість інформаційних джерел, відповідність 
облікових і звітних даних реальному стану функціонування 
господарюючого суб’єкта. 

На даному етапі важливо точно окреслити потрібний для 
проведення аналізу обсяг інформації. Влучно констатує 
І. В. Замула [4, С. 16], що «...на етапі аналітичної обробки 
економічної інформації здійснюється побудова аналітичних 
таблиць, виконується аналіз рядів динаміки, середніх і відносних 
показників, впливу факторів на результативний показник. За 
матеріалами аналітичної обробки зібраної інформації 
здійснюється попередня оцінка доходів, витрат і фінансових 
результатів. Доцільно дотримуватися таких принципів організації 
економічного аналізу фінансових результатів, як регламентація 
(розробка обов’язкового мінімуму таблиць і вихідних форм аналізу 
для кожного виконавця) та уніфікація (створення типових методик, 
інструкцій, вихідних форм і таблиць, використання єдиних 
критеріїв оцінки для всіх виконавців аналізу), що забезпечить 
порівнянність результатів аналізу, максимальну їх точність, 
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мінімізацію часу на його проведення, спростить підготовку 
результатів аналітичних перевірок». 

На завершальному етапі здійснюється підсумкове 
оцінювання діяльності й узагальнення та оформлення отриманих 
результатів аналітичної роботи, розроблення висновків і 
пропозицій щодо прийняття відповідних управлінських рішень, 
необхідних організаційно-технічних заходів, систематичний 
контроль за виконанням рішень, прийнятих на підставі результатів 
аналізу [12, С. 45].  

Цей етап, безумовно, найбільш відповідальний. Результати 
проведення аналізу оформляються у вигляді висновків, 
аналітичних записок (аналітичних висновків) чи звітів (звітів-
рапортів), пояснювальних записок та довідок (описова форма), 
таблиць, рисунків, графіків, схем (безтекстова форма). В структурі 
аналітичної записки можуть бути виокремлені загальні питання, 
наведена характеристика виконання плану, подані результати 
аналізу, представлені висновки і пропозиції. Аналітична записка 
має більш розлогу форму, аніж довідка і висновок. Описова 
форма визначення результатів економічного аналізу 
застосовується для дослідження діяльності будівельних 
підприємств за тривалий період часу, наприклад, рік, а 
безтекстова – для проведення оперативного аналізу. 

В сучасних умовах проведення аналізу неможливе без 
використання ЕОМ, що підвищує якість аналітичних висновків, дає 
змогу зекономити час, працю, витрати. Розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій і комп’ютерної техніки, на думку 
І. М. Парасій-Вергуненко, відкрив нові можливості 
цілеспрямованого використання інформації і знань в економіці, 
виявив резерви прогресивного розвитку [12, С. 49]. На практичну 
необмеженість можливостей аналізу господарських операцій і 
рахунків бухгалтерського обліку за умови використання 
автоматизованих інформаційних систем вказує у дослідженні 
І. Д. Лазаришина [8, С. 320]. І. В. Замула наголошує, що 
«dвикористання спеціальних комп’ютерних програм в процесі 
здійснення аналізу дасть змогу зекономити час на проведення 
аналізу, більш повно дослідити вплив факторів на зміну 
фінансового результату, отримати більш точні розрахунки, 
вирішити багатовимірні завдання аналізу які неможливо вирішити 
без застосування засобів комп’ютеризації» [4, С. 16]. 

Досліджувані в роботі будівельні підприємства практично не 
використовують спеціалізовані аналітичні програми через 
недостатність коштів, нерозуміння переваг їх застосування. 
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Доцільно відмітити, що ефективним інструментом аналітичні 
системи можуть стати лише за умови, якщо користувач досконало 
володіє знаннями обліку і звітності, прийомами та методами 
економічного аналізу. Потужний розвиток економічного аналізу, 
поява нових його об’єктів сприяє удосконаленню існуючих 
програмних аналітичних продуктів та розширенню їх 
функціональних можливостей. 

Серед вітчизняних програмних продуктів, призначених для 
аналізу, слід виділити «Audit Expert», «Галактика», «Бест-Ф», 
«Альт-Фінанси», «Олімп: Фінексперт» та ін. Програма «Audit 
Expert» як інструмент аналізу фінансових результатів за даними 
фінансової звітності дозволяє проводити аналіз за власними 
методиками, забезпечує можливість порівняння ключових 
фінансових показників з даними конкурентів, зокрема лідерів 
будівельної галузі, забезпечує проведення ретроспективного та 
перспективного аналізу. З використанням програми «Галактика» 
можливо проводити аналіз фінансового стану підприємства, 
модифікувати та створювати власні таблиці, оцінювати якісні 
параметри фінансового стану, проводити ситуаційний аналіз. 
Програма «Бест-Ф» генерує звіти, які використовуються для 
факторного аналізу, дозволяє виконувати аналіз прибутку, обсягів 
виконаних робіт у розрізі замовників. «Альт-Фінанси» дає змогу 
аналізувати фінансовий стан і фінансові результати за даними 
фінансової звітності, проводити горизонтальний, вертикальний, 
факторний, коефіцієнтний аналіз. У програмі «Олімп: Фінексперт» 
реалізовано можливість використання моделі Дюпона, 
статистичного прогнозування, моделювання, порівняння 
фінансового стану різних будівельних підприємств. 

Аналіз вітчизняних програмних продуктів, призначених для 
аналізу свідчить про їх високу ціну, недостатню кількість 
вбудованих методик та необхідних інструментів, неможливість 
врахування специфіки окремих видів економічної діяльності, що 
значною мірою знижує якість аналітичного дослідження. Найбільш 
оптимальними традиційно вважаються програми, сумісні з 
програмними продуктами, в середовищі яких ведеться 
бухгалтерський облік. Вони дозволяють врахувати запити 
управлінців та особливості діяльності конкретного 
господарюючого суб’єкта, мають адекватну вартість. 

Комплексними автоматизованими системами управління 
основною діяльністю підприємств є такі відомі у світі програмні 
продукти, як BAAN (США), PLATINUM (США), SCALA (Швеція), 
MAN/MANX (США), CHAMPION (США) та вітчизняні програми 
«Олімп»  (Укрекспертиза), БОС (АйТі). Програмне забезпечення 
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подібних продуктів обов’язково включає спеціальні модулі та 
підсистеми, що забезпечують підтримку управління економікою 
підприємств [12, С. 50]. Дані обліку будівельних підприємств, 
сформовані з використанням різноманітних програмних продуктів, 
слугують інформаційною базою для аналізу результатів 
господарської діяльності, що, як правило, здійснюється задля 
ухвалення рішень, кінцева мета яких – максимізація фінансових 
результатів. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Оптимальна організація економічного аналізу фінансових 
результатів може бути досягнута шляхом створення уніфікованих 
методик, які передбачають формування аналітичних таблиць, 
адаптованих під особливості діяльності будівельних підприємств. 
Показники таких таблиць повинні містити реальні дані і бути 
максимально придатними для аналізу, порівняння, узагальнення, 
систематизації, накопичення необхідної інформації. 

Реалізація окреслених вище аналітичних завдань на 
кожному окремому етапі сприятиме проведенню ефективного 
економічного аналізу фінансових результатів основної діяльності 
будівельних підприємств, що дозволить підвищити 
конкурентоспроможність будівельного підприємства на ринку. З 
огляду на це, на будівельних підприємствах слід приділяти більше 
уваги організації аналізу для отримання високої достовірності 
результатів. Зазначене – умова підвищення ефективності 
управління діяльністю будівельних підприємств. 
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COMPANIES 
 
The article examines the stages of analytical work in terms of 

financial results of the main activities of construction companies. The 
preparatory, main and final stages are highlighted. The purpose of the 
preparatory stage of the organization of financial results economic 
analysis is to create favorable conditions for its proper organization. 
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Development of a plan, program, selection of appropriate methods of 
analysis are important procedures of the preparatory stage of the 
organization of financial results economic analysis. It is established 
that the frequency of financial results economic analysis may be 
different (monthly, quarterly, annually) depending on the size of the 
construction company, the number of employees, the volume of 
construction work. 

The main stage of the analysis is the most important from the 
point of view of informativeness. It includes preparation of analytical 
balances, grouping of necessary data, structural analysis, 
systematization and processing of necessary information, analytical 
data processing. The task of organizing the financial results analysis of 
construction companies is identified. It is established that it is 
important to select the components that ensure the performance of 
analysis tasks in a particular construction company. The main objects 
of the analysis are income, expenses and financial results. At the final 
stage the final evaluation of activity and generalization and registration 
of the received results of analytical work, development of conclusions 
and offers concerning acceptance of the corresponding administrative 
decisions, necessary organizational and technical measures, 
systematic control over execution of the decisions accepted on the 
basis of analysis results are carried out. The principles of organization 
of economic analysis are outlined.  

The peculiarities of the distribution of responsibilities between 
the subjects of financial results economic analysis of construction 
companies are highlighted. The types of analytical work between such 
departments of the company as : planning and economic department 
(management accounting department), accounting (finance 
department), marketing department, personnel department, capital 
construction department, supply department, chief mechanic 
department, legal department, technical control department are 
considered. The main sources of information for the analysis of 
expenses and incomes, financial results of the main activity of 
construction companies are formed. It is established that the 
implementation of the above analytical tasks at each stage will 
contribute to an effective economic analysis of the financial results of 
the main activities of construction companies, which will increase the 
competitiveness of the construction company in the market. 
Construction companies should pay more attention to the organization 
of the analysis to obtain high reliability of the results. This is a 
condition for improving the efficiency of management of construction 
companies. 

Keywords: construction; accounting; construction company; 
organization of analysis, financial results; analytical support; main activity; 
income; costs. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

 
В статье исследованы этапы аналитической работы в части 

финансовых результатов основной деятельности строительных 
предприятий. Приведена характеристика каждого из них. 
Идентифицированы задачи организации анализа финансовых 
результатов строительных предприятий. Определены принципы 
организации экономического анализа. Освещены особенности 
распределения обязанностей между субъектами экономического 
анализа финансовых результатов строительных компаний. 
Сформированы основные источники информации для анализа 
расходов и доходов, финансовых результатов основной 
деятельности строительных предприятий. 

Ключевые слова: строительство; учет; строительное 
предприятие; организация анализа, финансовые результаты; 
аналитическое обеспечение; основная деятельность; доходы; расходы. 
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЙ КРАЇН 

СХІДНОЇ АЗІЇ 
 

Мета статті полягає у виявлені основних факторів 
транснаціоналізації компаній країн Східної Азії (Японії, Китаю та 
Республіка Корея). Проаналізовано процеси транснаціоналізації у 
країнах Східної Азії, виявлені основні найбільші транснаціональні 
корпорації Японії, Китаю та Республіки Корея. Встановлено 
основні фактори транснаціоналізації компаній країн регіону, а 
саме: кон’юнктура світових ринків, витрати виробництва, умови 
ведення бізнесу та політика держави у сфері інвестування. 

Ключові слова: фактори транснаціоналізації компаній; 
інвестування; показник транснацоналізації бізнесу; транснаціональні 
корпорації; країни Східної Азії. 
 

Вступ. Процес транснаціоналізації виробництва виник як 
необхідність сучасного світового господарства. Економічні 
процеси транснаціоналізації обумовлені найбільшою можливістю 
та необхідністю переміщення капіталу з країн з його відносним 
надлишком у країни з його дефіцитом, де є у надлишку інші 
фактори виробництва, які не можуть бути ефективно використані 
у відтворювальних процесах через нестачу капіталу [1]. 

Мультинаціональні та транснаціональні компанії виступають 
одними з основних драйверів розвитку транснаціоналізації східно-
азійського регіону. У даному регіоні склалася ситуація, яка 
стимулює транснаціоналізацію, а саме – вільна ліквідність у 
національних компаній, які намагаються більш ефективно 
використовувати наявний у них капітал. 

Аналіз останніх досліджень. Діяльність транснаціональних 
корпорацій досліджувалися такими вітчизняними та іноземними 
науковцями : Гриффин Р., Пастей М., Якубовський С. А., 
Голіков А. П., Довгаль О. А., Кулішов В. В. та інші. 
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Незважаючи на існуючий інтерес до дослідження процесів 
транснаціоналізації компаній країн Східної Азії, є окремі аспекти, 
які ще досі лишаються не дослідженими. 

Метою статті є виявити основні фактори транснаціоналізації 
компаній країн Східної Азії, а саме – кон’юнктура світових ринків, 
витрати виробництва, умови ведення бізнесу та політика держави 
у сфері інвестування. 

За даними дослідження UNCTAD, на сьогодні у світі 
нараховується близько 140 тис. транснаціональних корпорацій 
(табл. 1), і їхня кількість з кожним роком збільшується. 

Зростання кількості транснаціональних компаній у світі 
значно впливає на розвиток економік країн Східної Азії. У 
міжнародний рейтинг 500 найбільших корпорацій світу, дохід яких 
становить 31,2 трлн дол., а прибуток у 2015 р. склав 1,7 трлн дол., 
та компаній, які створили понад 65 млн робочих місць у 36 країнах 
світу, входять компанії з головними офісами в країнах Східної Азії 
[2; 3]. Більш детально розглянемо провідні країни цього регіону. 

Японія представлена у даному рейтингу 50 компаніями, 
найбільша з яких – компанія Toyota Motor – займає 9 сходинку 
рейтингу з оборотом 247,702 млрд дол., доходом 19,76 млрд дол., 
загальними активами у 398,05 млрд дол. [2; 3]. 

Японські корпорації активно інвестують як за кордон, так і 
всередині країни. Однак корпоративне інвестування має певні 
обмеження всередині країни, що пов’язано із соціально-
економічними факторами, такими як, наприклад, старіння нації (у 
2019 р. кожен 4-й японець був старше 65 років). Також досить 
високі фонди оплати праці японських працівників зменшують 
норми прибутку для корпорацій. Таким чином, японські фірми 
починають експансію як на ринки Східної Азії (зокрема Китай), так 
і на інші азійські та європейські ринки [4]. Можна виділити основні 
фактори транснаціоналізації японських компаній (табл. 1). 

Наведені в табл. 2 фактори стимулюють японський бізнес 
активно інвестувати та здійснювати діяльність за межами країни. 
За даними рейтингу Forbes 2000, у 2015 р. до 100 найбільших 
публічних компаній світу входять 7 японських компаній, а саме: 

Toyota Motor займає 11 місце в рейтингу, з обсягом продажів 
на рівні 252,2 млрд дол., прибутком в 19,1 млрд дол. загальними 
активами у 389,7 млрд дол. і ринковою вартістю 239 млрд дол.; 

Mitsubishi UFJ Financial – 33 місце в рейтингу, обсяги 
продажів – 49,2 млрд дол., прибуток – 10,6 млрд дол., загальні 
активи 2328,5 млрд дол., ринкова вартість компанії становить 90,9 
млрд дол.; 
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Nippon Telegraph & Tel – 58 місце в рейтингу, ринкова 
вартість компанії становить 90,9 млрд дол. 
 

Таблиця 1 
Фактори транснаціоналізації японських компаній 

Зовнішні 
умови 

Стимулюючі фактори 
для виходу на 
зовнішні ринки 

Фактори, що сприяють японським 
інвестиціям 

Розвинені країни Азійські країни, що 
розвиваються 

Кон’юнктура 
світових 

товарних і 
фінансових 

ринків 

– Перенасичення 
внутрішнього ринку; 
– макроекономічні 
фактори розвитку 
економіки Японії 
(ревальвація єни); 
– нагромадження 
значних фінансових 
ресурсів 

– Високий попит 
на японську 
продукцію; 
– високий 
потенціал 
ринку; 
– значна 
глибина та 
широта ринків 

– Значний 
потенціал 
зростання ринків; 
– значний 
потенційний обсяг 
ринків збуту; 
– активний 
інтеграційний 
процес країн, що 
розвиваються; 
– доступ до ринків 
ресурсів; 
– високі темни 
економічного 
зростання 

Витрати 
виробництва 

– Висока вартість 
робочої сили; 
– дефіцит людських 
ресурсів через 
старіння нації; 
– дефіцит природних 
ресурсів 

– Добре 
розвинута 
інфраструктура
; 
– скорочення 
трансакційних 
та логістичних 
витрат 

– Відносно дешева 
робоча сила; 
– високий 
природно-
ресурсний 
потенціал; 
– інфраструктура, 
що активно 
розвивається 

Умови 
ведення 

бізнесу та 
державна 
політика 

– Висока внутрішня 
конкуренція; 
– зростання 
конкуренції 
на зовнішніх ринках 
через зниження 
глобального попиту; 
– державна політика 
стимулювання 
здійснення зовнішніх 
інвестицій та ведення 
бізнесу за кордоном 

– Отримання 
іміджевих 
бенефіцій; 
– відсутність 
торгівельних і 
валютних 
бар’єрів; 
– стійка 
правова 
система щодо 
захисту 
інвестицій 

– Відсутність 
соціокультурних 
бар’єрів; 
– довготривалі 
економічні зв’язки з 
країнами регіону; 
– можливість 
налагодити 
кооперацію з 
місцевими 
підприємствами; 
– досить низька 
конкуренція; 
– наявність 
інформації щодо 
ведення бізнесу в 
країні; 
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– спрямованість 
державної політики 
на залучення 
інвестицій 

Джерело: складено автором за [2] 
Таким чином, загальний індекс транснаціоналізації 

інвестиційної діяльності міжнародного бізнесу країни буде 
розраховуватись за обсягом: 

обсяг продажів – 104,7 млрд дол., прибуток – на рівні 
71,5 млрд дол.; 

� Softbank – займає 62 місце в рейтингу, сукупний оборот 
компанії складає 80,6 млрд дол., прибуток – 5,8 млрд дол., 
вартість активів – 168,8 млрд дол., ринкова вартість компанії – 
70,3 млрд дол.; 

� Honda Motor – 63 місце в рейтингу, щорічний оборот 
компанії складає приблизно 117,1 млрд дол., дохід – 5,6 млрд дол. 
загальні активи – 148,7 млрд дол., ринкова вартість компанії – 
61,4 млрд дол.; 

� Sumitomo Mitsui Financial – 77 місце в рейтингу, щорічний 
оборот на рівні 34,8 млрд дол., прибуток – 7,7 млрд дол., загальні 
активи складають 1465,4 млрд дол., ринкова вартість компанії – 
54,8 млрд дол.; 

� Nissan Motor – 96 місце в рейтингу, оборот компанії 
становить 100,7 млрд дол., прибуток – 4,3 млрд дол., загальні 
активи – 138,9 млрд дол., ринкова вартість – 45,9 млрд дол. [5]. 

У рейтингу ЮНКТАД, що включає в себе 100 найбільших 
нефінансових корпорацій, Китай (разом з Гонконгом і Тайванем) 
представлений лише п’ятьма корпораціями. Можна виділити 
основні фактори транснаціоналізації китайських компаній 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Фактори транснаціоналізацї китайських компаній 

Зовнішні 
умови 

Стимулюючі фактори 
для виходу на 
зовнішні ринки 

Фактори, що сприяють китайським 
інвестиціям 

Розвинені країни Азійські країни, що 
розвиваються 

Кон’юнктура 
світових 

товарних і 
фінансових 

ринків 

– Недостатній 
розвиток внутрішнього 
попиту; 
– наявність значних 
акумульованих 
фінансових ресурсів; 
– наявність передових 
технологій; 
– матеріально-

– Стабільний 
попит на 
продукцію; 
– значний 
потенціал ринку; 
– значна глибина 
та широта ринків 

– Значний 
потенціал 
зростання ринків; 
– значний 
потенційний обсяг 
ринків збуту; 
– активний 
інтеграційний 
процес країн, що 
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технічна база розвиваються; 
– високі темпи 
економічного 
зростання 
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продовження табл. 2 

Витрати 
виробництва 

– Невисокі витрати на 
робочу силу; 

– низька кваліфікація 
робочої сили 

– Добре розвинута 
інфраструктура; 

– скорочення 
трансакційних і 
– логістичних витрат 

– Інфраструктура, 
що активно 
розвивається 

Умови 
ведення 

бізнесу та 
державна 
політика 

– Державне 
управління великими 
інвестиціями за 
кордоном; 
– Становлення 
китайських брендів; 
– необхідність 
отримання додаткових 
прибутків та ресурсів 

– Отримання 
іміджевих 
бенефіцій; 
– стійка правова 
система щодо 
захисту інвестицій 

– Довготривалі 
економічні зв’язки 
з країнами регіону; 
– досить низька 
конкуренція; 
– наявність 
інформації щодо 
ведення бізнесу в 
країні; 
– спрямованість 
державної політики 
на залучення 
інвестицій 

Джерело: складено автором за [2] 
 

Китай досить жорстко регулює діяльність підприємств щодо 
здійснення міжнародних інвестицій. Основними державними 
органами КНР, що регулюють діяльність іноземних інвесторів на 
території Китаю, а також діяльність китайських інвесторів у 
зарубіжних проєктах, є Державний комітет КНР з розвитку і 
реформи (Департамент іноземних інвестицій ДКРР), Міністерство 
комерції КНР (Департамент економічного співробітництва із 
зарубіжними країнами Мінкомерції). Як вже зазначалось раніше, 
до рейтингу ЮНКТАД включено п’ять китайських невиробничих 
компаній. 

В Китаї, тільки 20% активів приходяться на закордонні 
філії. Це пояснюється тим, що китайські компанії 
зосереджують своє виробництво на території країни – через 
наявність досить дешевих трудових ресурсів та матеріально-
технічної бази, водночас зарубіжні активи в більшості випадків 
складаються з торгових представництв, відділів розробки та 
проєктування. 

Як вже зазначалося вище, Китай не створив поки що власних 
міжнародних брендів, які могли б конкурувати з європейськими чи 
американськими компаніями. Це пояснює доволі низьку (у 
середньому 30%) частку виручки великими компаніями від торгівлі 
на міжнародних ринках. 

Щодо корейських корпорацій, то вони не представлені в 
рейтингу Fortune 500. Однак, за даними рейтингу Forbes 2000 за 
2015 р., корейські компанії досить впевнено входять, починаючи з 
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другої сотні, до списків рейтингу (табл. 3). 
Таблиця 3 

Рейтинг корейських корпорацій у Forbes 2000 
Місце в 

рейтингу 
Міжнародна 

назва компанії 
Обсяги 

продажів, 
млрд дол. 

Прибуток, 
млрд дол. 

Активи, 
млрд дол. 

Ринкова 
вартість,  
млрд дол. 

18 Samsung 
Electronics 

195,9 21,9 209,6 199,4 

117 Hyundai Motor 84,8 7 133,9 32,9 

71 Korea Electric 
Power 

54,6 2,6 148,9 27 

279 Shinhan Financial 
Group 

20,1 1,9 307,5 17,8 

298 Hyundai Mobis 34,4 3,3 35,6 21,1 

300 Samsung Life 
Insurance 

24,3 1,3 195 17,9 

310 KIA Motors 44,7 2,8 37,3 16,4 
Джерело: складено автором за [5] 

 
Корейські компанії, зокрема Samsung Electronics, активно 

здійснює інвестування в іноземні компанії. Так, обсяг іноземних 
активів у 2019 р. для даної компанії склав 46,42 млрд дол., що 
становить 22% від загальних активів. Незважаючи на досить 
незначний показник інтернаціоналізації інвестування, 
інтернаціоналізація продажів для корейських компаній становить 
близько 90%, що також пояснює значну кількість іноземного 
персоналу, що становить 60 % від всього персоналу компанії [5]. 

Корея – країна-експортер капіталу, про що свідчать 
офіційні статистичні дані. Виходячи з вищезазначених факторів 
транснаціоналізації корейських компаній, можна сказати, що в 
більшості випадків вони схожі з аналогічними факторами Японії 
та Китаю. 

Висновки. Таким чином, за результатами проведеного 
аналізу можна зробити такі висновки. Існують основні фактори, 
що забезпечують інтернаціоналізацію бізнесу корпорацій 
провідних країн регіону Східної Азії. Серед них можна виділити 
фактори, пов’язані з демографією та економікою. Сприятливі 
умови ведення бізнесу в інших країнах, передусім в країнах, що 
розвиваються, та інших розвинених країнах Східної Азії, та 
загалом Південно-Східного регіону, сприяють міжнародному 
бізнесу компаній країн Східної Азії, але також вони зосереджують 
половину своїх активів саме у своїх країнах, тим самим 
підтримуючи рівень економічного зростання національних 
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економік, рівень зайнятості та обсяг споживання. 
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ANALYSIS OF TRANSNATIONALIZATION PROCESSES OF 

COMPANIES IN EASTERN ASIA  
 

The article examines the scientific foundations and 
okharakterizovan the formation and development processes of 
transnationalization of companies in Eastern Asia. 

The relevance of this article due to the fact that in the conditions 
of globalization is dramatically accelerating the process of 
liberalization of national economies and world markets, trade, 
information and there is a «new» economy, which inevitably leads to 
the emergence of new and transformation of previously existing 
business entities, the main activity of which it becomes a transnational 
business. 

The goal of the article lies in detection of the main factors of the 
transnationalization of companies of the East Asian countries (Japan, 
China and Republic of Korea). Analyzes processes of 
transnationalization in the economies of East Asia, identifies the main 
biggest transnational corporations of Japan, China and the Republic of 
Korea. The main factors of the transnationalization of companies of the 
countries of the region, namely the situation on the world markets, 
production costs, the business environment and state policy in the 
sphere of investments. 

According to the results of the research are formulated the 
conclusion that the system of transnational business in Japan and the 
Republic of Korea are similar and based on identical or similar in 
meaning features. The system of transnational business of China is 
different. And formed generalizations that should be taken into 
consideration to assess the level of transnationalisation of business 
activities in the countries of East Asia and the main calculation of the 
indicators of transnationalization of investment, trade and employment, 
and the index value international companies, which allows us to 
assess the impact of existing international business, evaluate the 
processes of transnationalization of the country in terms of 
transformation of the global economic environment.  
Keywords: factors of transnationalization of companies; investment; 
indicator of transnationalization of business; transnational corporations; 
countries of Eastern Asia. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КОМПАНИЙ 

СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
 
Цель статьи заключается в определении основных факторов 

транснационализации компаний стран Восточной Азии (Японии, 
Китая и Республики Корея). Проанализированы процессы 
транснационализации в странах Восточной Азии, определены 
основные крупные транснациональные корпорации Японии, Китая 
и Республики Корея. Выявлены основные факторы 
транснационализации компаний стран региона, а именно: 
конъюнктура мировых рынков, затраты производства, условия 
ведения бизнеса и политика государства в сфере инвестирования.  

Ключевые слова: факторы транснационализации компаний; 
инвестирование; показатель транснацонализации бизнеса; 
транснациональные корпорации; страны Восточной Азии. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ВІТЧИЗНЯНИХ ОПЕРАТОРІВ МОЛОЧНОГО РИНКУ 

 
Метою наукового дослідження є підтвердження нагальної 

потреби підвищення конкурентоспроможності молочної продукції 
на вітчизняному та світових продовольчих ринках. Основну увагу 
приділено ідентифікації особливостей функціонування 
вітчизняних молокопереробних підприємств в сучасних ринкових 
умовах. Встановлено ключові проблеми, які перешкоджають їх 
подальшому розвитку. Окреслено основні напрями подолання 
негативних тенденцій розвитку на вітчизняному молочному ринку. 
Запропоновано перспективні напрями розвитку експорту 
вітчизняної молочної продукції. 

Ключові слова: оператори ринку; ринок молока та молочної 
продукції; розвиток експорту. 

 
Молокопереробна промисловість – одна з провідних галузей 

національної економіки, яка забезпечує населення продуктами 
харчування. На сьогодні можна відзначити цілу низку проблем, які 
перешкоджають ефективному її розвитку. Виробники молока та 
молочної продукції намагаються відійти від стандартів радянських 
часів та засвоїти нові європейські технології. Проте для успішної 
конкуренції з міжнародними виробниками потрібно подолати 
технологічні та фінансові проблеми, а також посилити контроль 
над якістю молока-сировини та готової продукції. 

Дослідженню проблем ефективності розвитку молочної та 
молокопереробної промисловості присвячено праці провідних 
науковців країни, серед них: Н. Бєлінська, С. Васильчак, Т. Дудар, 
В. Рибінцев, Е. Смирнов, В. Смолінський, Т. Мостенська та інші. 
Проте потребує вирішення у короткостроковій перспективі ряд 
нагальних проблем, які перешкоджають ефективному розвитку 
молочної та молокопереробної промисловості України. Одне із 
завдань даного наукового дослідження спрямоване на 
підтвердження міркувань про нагальну потребу підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції й 
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розширення товарної номенклатури експорту, а також 
диверсифікації ринків збуту й просування вітчизняних брендів на 
світових продовольчих ринках.  

Переважна більшість з десятки кращих вітчизняних 
операторів ринку молока та молочної продукції є одночасно як 
переробниками молока, так і виробниками молочної й 
молоковмісної продукції. Серед них молочні холдинги «Терра-
Фуд», «Данон-Україна», група компаній «Молочний Альянс», ДП 
«Лакталіс-Україна», ТОВ «Люстдорф», ПрАТ «Вінницький 
молочний завод «ROSHEN»», ПрАТ «Комбінат 
Придністровський», Компанія «Milkiland-Україна», ПрАТ 
«Тернопільський молокозавод» та ін. (рисунок). 

 
Рисунок. 10 кращих молочних компаній за часткою ринку 2017-2018 років 

Джерело: [14] 
 

Присутність таких гігантів світового молочного ринку як 
Nestle, Lactalis, Danone в Україні спонукає операторів вітчизняного 
молочного ринку до удосконалення технологічних процесів та 
зміни концептуальних підходів у маркетинговій діяльності. 

Загальна переробна потужність підприємств молочного 
холдингу «Терра Фуд» – понад 1,4 тис. тонн молока на день, 
понад 550 тис. тонн на рік. Виробничі потужності підприємств 
холдингу становлять понад 110 тис. тонн вершкового масла на 
рік, 80 тис. тонн цільномолочної продукції, 55 тис. тонн сира і 3 
тис. тонн м’яких сирів. Основні бренди, представлені на 
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українському ринку: ТМ «Ферма», ТМ «Тульчинка», ТМ «Біла 
лінія», ТМ Premialle, ТМ «Вапнярка», ТМ «Золотий резерв», ТМ 
«Лауреат», ТМ «Сорочинський», ТМ «Від природи». Для 
міжнародних ринків компанією створені бренди «100 cows», 
«Ukrainian Glory», «Gold Valley». Експортними поставками на базі 
холдингу займається ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», виробничо-
торговий холдинг, заснований у 1999 році. Частка експорту по 
товарній групі молоко та вершки компанії в 2018 році склала 
16,66%. Окрім традиційних молочних продуктів, ТОВ «ФУД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» постачає молочні суміші для коктейлів і 
морозива у МакДональдз до Молдови, Республіки Білорусь, 
Азербайджану та Грузії. Також співпрацює з корпорацією 
«ROSHEN» та компанією «АВК» [16]. 

Іншим крупним оператором молочного ринку є ПрАТ 
«Вінницький молочний завод «Roshen»» – одне з найбільших 
підприємств з виробництва молочних продуктів в Європі [3], яке 
спеціалізується на випуску вершкового масла, пастеризованих 
вершків, молочного жиру, а також різних видів сухого знежиреного 
молока (з різним ступенем термообробки і підвищеним вмістом 
білка), вершків сухих, молока згущеного. Потужність підприємства 
дозволяє переробляти 600 тонн молока на добу. Постачання 
сировини здійснюється з 8 областей України. Для цього молочний 
завод має власне автотранспортне підприємство, з сучасними 
вантажними автомобілями. Потужність виробничих ліній дозволяє 
виробляти за добу до 48 тонн сухих молочних продуктів, до 30 
тонн вершкового масла, до 18 тонн молочного жиру та до 50 тонн 
згущеного молока на добу. Продукція заводу експортується до 
більш ніж 30 країн світу, а саме: Східної Європи, Азії, Північної 
Америки та Африки. Частка експорту ПрАТ «Вінницький молочний 
завод «Roshen»» в 2018 році за товарною групою «Молоко та 
вершки» склала 10,25% [16]. Вінницький молокозавод ROSHEN 
успішно пройшов усі дозвільні процедури і у вересні 2016 року 
здійснив першу поставку своєї продукції на територію ЄС, довівши 
на власному прикладі, що українські підприємства можуть 
випускати якісні продукти і конкурувати на найвимогливіших 
ринках [3]. 

Ще одним лідером за обсягами переробки молока та 
виробництва молочної продукції в Україні є група компаній 
«Молочний Альянс». Продукція «Молочного Альянсу» відома під 
брендами «Яготинське», «Яготинське для дітей», «Пирятин», 
«Славія», «Златокрай», «Молочний альянс», «Хопси». За даними 
компанії, в 2019 році підприємства групи переробили – 342 
тис. тонн молока на рік, виготовили близько 55,5 тис. тонн молока, 
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42,2 тис. тонн кисломолочної продукції, 4,85 тис. тонн вершкового 
масла, 19,2 тис. тонн сиру, 11,65 тис. тонн дитячого харчування 
[4]. Нині, крім головної компанії, до складу холдингу входить 
9 виробничих підприємств молочної галузі, серед них: ТДВ 
«Яготинський маслозавод», ПрАТ «Золотоніський маслоробний 
комбінат», ТОВ «Пирятинський сирзавод», ТДВ «Баштанський 
сирзавод», ПАТ «Новоархангельський сирзавод», АТ 
«Варвамаслосирзавод», ПрАТ «Тростянецький молочний завод», 
Компанія «Надія-В». Для прикладу, ТДВ «Баштанський сирзавод» 
за добу переробляє 350 тонн молока, ТОВ «Пирятинський 
сирзавод» – до 500 тонн молока на добу. Завод «Яготинське для 
дітей», введений холдингом в експлуатацію в 2012 році, є 
унікальним спеціалізованим підприємством. Крім виробництва, 
молочний холдинг розвиває і експорт: з 2016 року здійснює 
експорт продукції (у тому числі сухого молока), в Європу, Китай. З 
2017 року підприємствами холдингу розпочато експортні поставки 
до США і ОАЕ. На сьогодні група компаній «Молочний Альянс» 
експортує свою продукцію до 35 країн, в тому числі в арабсько-
мусульманські. 

Молочний холдинг «Danone Україна», заснований в 2006 
році, є підрозділом французької продовольчої групи Danone. 
Потужності «Danone Україна» розташовані в Херсоні (ТОВ 
«Данон-Дніпро») та Кременчуці (ПрАТ «Данон-Кремез»). На базі 
молокопереробних підприємств «Danone Україна» щорічно 
переробляє 150 тис. тонн молока. «Danone Україна» 
спеціалізується на виробництві йогуртів, сирків і дитячого 
харчування під торговими марками «Активіа», «Актімель», 
«Живинка», «Простоквашино», «Простоквашино для малят», 
«Растішка», «Актуаль», «YoPro», «Даніссімо», «Paw Patrol», 
«Frozen», «Avengers», «Alpro». Напрямок дитячого харчування 
представлений в Україні брендами «Nutrilon», «Milupa» та 
«Малиш Істринський», напрямок клінічного харчування – 
продуктовими брендами: «Nutrison», «Nutridrink», «Cubitan», 
«Infatrini», «Nutrini», «Lophlex», «Nutri», «Anamix», «KetoCal» [8]. У 
2017 році компанія інвестувала 200 млн гривень у виробництво 
дитячої молочної продукції. На сьогодні молокопереробне 
підприємство «Danone Україна» в Кременчуці випускає близько 
700 тонн молочної продукції для дітей. Слід відзначити, що 
оператори групи «Danone Україна» дотримуються найвищих 
стандартів якості та безпеки продукції, надаючи перевагу 
натуральності й прозорості, простоті рецептури й етикетки. Так, 
завод «Данон-Дніпро» у Херсоні сертифіковано не лише для 
виробництва продукції в Україні, але й для країн ЄС. З 2018 року 
завод почав експорт молочної продукції до Республіки Польща. 
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ТОВ «Люстдорф», засноване в 1997 році, входить до десятки  
лідерів з виробництва молочної продукції в Україні. В 2018 році 
частка ТОВ «Люстдорф» за обсягами виробленої продукції з 
незбираного молока склала 9,8%, частка експорту за товарною 
групою «молоко та вершки» – відповідно 30,74% [16], що 
дозволило компанії посісти перше місце в рейтингу кращих 
експортерів за даною групою. ТОВ «Люстдорф» функціонує на 
базі Іллінецького молокозаводу Вінницької області та 
спеціалізується на випуску сухого й питного молока, вершкового 
масла, молочних вершків, кисломолочної продукції під торговими 
марками «На здоров’я», «Корівка», «Люстдорф», «Селянське», 
«Тотоша», «Смачно шеф», «Бурьонка». Товарний асортимент 
компанії налічує більше 100 товарних позицій. Понад 
50 фермерських господарств регіону постачають на промислове 
підприємство молоко-сировину. Нещодавно компанією 
запроваджено інноваційну технологію теплової обробки молока – 
високотемпературного імпульсу (UHT-технологія) та паром під 
високим тиском. У 2016 р. компанія увійшла до офіційного списку 
затверджених експортерів у країни ЄС [16]. На сьогодні ТОВ 
«Люстдорф» експортує молочну продукцію в країни ЄС, Північної 
Африки, Середньої Азії, Близького Сходу.  

ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» функціонує на 
вітчизняному ринку з 1995 року, з 2011 входить в структуру 
міжнародної корпорації PepsiCo, переробляє близько 175 тис. 
тонн молока на рік [9]. В 2018 році група компаній зайняла 8,84% 
вітчизняного молочного ринку. На сьогодні до складу компанії 
входить два молокопереробних підприємства: ВАТ «Філія 
Київський міський молочний завод № 3» та ПАТ «Харківський 
молочний комбінат». При цьому самі заводи були введені в 
експлуатацію ще в 1973 році. Проєктна переробна потужність ВАТ 
«Філія Київський міський молочний завод № 3» – 165 тис. тонн 
молока на рік, в 90-х роках потужність заводу зросла до 285 тис. 
тонн на рік, в 2003 році після ряду модернізацій та введення в 
2002 році трьох нових ліній досягла 425 тис. тонн молока на рік. В 
2012 році на базі підприємства введена в експлуатацію нова 
автоматизована лінія з виробництва дитячого харчування (ТМ 
«Агуша»). У даний проєкт PepsiCo в Україні інвестувала 120 млн 
грн. Молочною сировиною завод забезпечують понад 50 
постачальників з Київської, Житомирської, Чернігівської, 
Черкаської та Вінницької областей. Переробна потужність ПАТ 
«Харківський молочний комбінат» становить близько 150 тонн 
молока на добу (близько 55 тис. тонн на рік). Підприємство 
виробляє більше 80 видів продукції під брендами: «Ромол», 
«Веселий молочник», «Фругурт», «Чудо», «Слов’яночка», 
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«Смачненько». 
Французька компанія «Lactalis» присутня на вітчизняному 

ринку з 1996 року. В 2018 році частка ДП «Лакталіс-Україна» 
серед виробників продукції з незбираного молока становила 
9,95%, частка за експортом молока та молочної продукції – 
24,29%. Нині молочній групі ДП «Лакталіс-Україна» належать два 
молокопереробних підприємства – ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» 
(м. Миколаїв) та ТОВ «Молочний Дім» (м. Павлоград). ПрАТ 
«Лакталіс-Миколаїв» створено на базі Миколаївського міського 
молочного комбінату проєктною потужністю 450 тонн молока на 
добу. Виробнича потужність молокопереробного підприємства 
«Молочний Дім» складає 39 тис. тонн молочної продукції на рік, 
близько 107 тонн на добу. В Україні ДП «Лакталіс-Україна» 
виробляє близько 150 найменувань молочних продуктів. 
Найбільш відомі бренди: «President», «Galbani», «Дольче», 
«Фанні», «Лактонія», «Lactel». До речі, компанія однією з перших 
почала створювати пункти прийому молока у селах, обладнані 
спеціальними охолоджувачами та міні-лабораторіями. Зараз у ДП 
«Лакталіс-Україна» налічується 130 таких пунктів на території 
України [16]. Заводи компанії Lactalis входять у число офіційних 
експортерів молочної продукції до Євросоюзу. Останнім часом ДП 
«Лакталіс-Україна» активно розвиває експорт, експортуючи свою 
продукцію в Молдову, Грузію, ОАЕ, Мальдіви, Саудівську Аравію 
[10].  

ПрАТ «Комбінат «Придніпровський» був заснований в 1990 
році на базі Дніпропетровського міського молокозаводу № 2, 
введеного в експлуатацію в 1976 році. До компанії входять чотири 
молокопереробні підприємства: ДП «Васильківський сирзавод», 
ДП «Царичанський маслозавод», Перещепинський молочний цех, 
Новомосковський цех з виробництва фруктових наповнювачів. 
Щодня підприємства компанії переробляють понад 250 тонн 
молока, яке надходить з п’яти ферм, розташованих у 
Дніпропетровській області. Свою продукцію комбінат 
«Придніпровський» випускає під торговими марками «Злагода» і 
«Любимчик». Для виробництва кисломолочних продуктів за 
старовинною рецептурою компанія провела реконструкцію і 
встановила термостатні камери. Комбінат входить до четвірки 
найбільших виробників в Україні дитячого молока, рідкої молочної 
суміші і кисломолочних продуктів під торговою маркою «Злагода». 
Крім виробництва кисломолочних продуктів і дитячого 
харчування, компанія розвиває власну мережу магазинів виїзної 
торгівлі, а також займається виробництвом теле- та кінофільмів 
[13]. Частка експорту ПрАТ «Комбінат «Придніпровський» по 
товарній групі «Молоко та вершки» в 2018 році становила 1,93% 
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[16]. 
ПрАТ «Тернопільський молокозавод» засновано в 2000 році. 

На вітчизняному ринку компанію представлено широким 
асортиментом, який налічує молоко, масло, кефір, сметану, 
йогурти і сири під торговою маркою «Молокія» [12]. Потужності 
ПрАТ «Тернопільський молокозавод» дозволяють переробляти 
300 тонн молока на день. У 2018 році компанія посіла 5,2% на 
вітчизняному молочному ринку. Компанія закуповує сировину 
безпосередньо з фермерських господарств. З 2014 року ПрАТ 
«Тернопільський молокозавод» першим в Україні почав 
застосовувати німецьку технологію Fresh milk Technology, яка 
дозволяє пастеризувати молоко при низькій температурі (близько 
75° C) протягом 30 секунд. Така теплова обробка дозволяє 
зберегти вітаміни і корисну мікрофлору. У компанії 13 торгових 
представництв в Україні. Тернопільський молокозавод співпрацює 
з польською компанією Mlekovita, яка під торговою маркою 
«Молокія» запустила лінійку твердих сирів «Голландський», 
«Маздамер» і «Тильжицький». Близько 20% вершкового масла і 
весь казеїн підприємство експортує. Географія експорту: 
Республіка Польща, Німеччина, Голландія, Латвія, США, Грузія, 
Марокко, у планах – країни ЄС та Близького Сходу. 

Компанії «Milkiland Україна» належить шість сироробних 
заводів і чотири заводи з виробництва продукції з незбираного 
молока, серед них : Філія «Менський сир» (Чернігівська область), 
ПАТ «Чернігівський молокозавод» (м. Чернігів), Філія «Охтирський 
сиркомбінат» ПП«Рось» (Сумська область), Філія «Сумський 
молочний завод» (м. Суми), Філія «Конотопський молочний 
завод» (Сумська область), Філія «Роменський молочний комбінат» 
(Сумська область), ТОВ «Миргородський сироробний комбінат» 
(Полтавська область), ДП «Агролайт» (Дніпропетровська 
область), Філія «Львівський молочний комбінат» (м. Львів), Філія 
«Славутський маслоробний комбінат» (Хмельницька область) 
[11]. Філія «Менський сир» є лідером з випуску сирів і молочної 
сироватки серед заводів «Milkiland Україна» та виробляє тверді 
сири («Король Артур» зі смаком пряженого молока, «Російський 
великий», «Сметанковий», «Вершковий», «Преміум», 
«Мисливський» зі спеціями, «Дуплет», «Мармуровий», «Едем», 
«Пармезан», «Королівський», «Радомер», «Норвезький», 
«Мааздам», «Фараон», «Фамільний», «Норвезький» копчений), 
вершкове масло («Селянське», «Екстра»), суху сироватку та сири 
м’які («Камамбер», «Камамбер» з кешью, «Камамбер» з грибами, 
«Камамбер» із зеленим перцем, «Брі», «Брі з кешью», «Брі з 
грибами», «Брі з паприкою»). Для того, щоб компенсувати втрату 
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російського ринку, компанія «Milkiland Україна» налагодила 
експорт більш ніж до 30 країн. На сьогодні компанія намагається 
закріпитися на польському ринку сиру. Зокрема, Мазовецький 
сироробний завод «Островія» виготовляє та постачає до країн ЄС 
білковий концентрат. З 2016 року «Milkiland Україна» почала 
поставляти сухе молоко до Китаю. 

Узагальнюючу інформацію щодо часток, які займають 
ключові гравці на вітчизняному молочному ринку, торгові марки, 
під якими  представлено їхню молочну продукцію на ринку, 
наведено нами на рис. 2. Загалом провідні вітчизняні виробники 
молочної продукції використовують високоякісну молоко-
сировину, у тому числі екстра-класу, вищого, першого ґатунків. 
При цьому за даними офіційної статистики 2018 року левова 
частка молока-сировини надходить у переробку від 
сільськогосподарських підприємства. Для прикладу, на окремих 
підприємствах Групи компаній «Молочний Альянс», зокрема ТДВ 
«Яготинський маслозавод», у переробку надходить виключно 
молоко від сільськогосподарських підприємств, на ТДВ 
«Баштанівський сирзавод» – 60% сировини надходить від 
сільськогосподарських підприємств, 40% – від населення; на ТОВ 
«Пирятинський сирзавод» і ПрАТ «Золотоніський маслоробний 
комбінат» – 50% надходить від сільськогосподарських 
підприємств, 40% – від населення [7]. На ДП «Лакталіс-Україна» 
97% молока-сировини надходить з великих сільськогосподарських 
ферм, 3% – від господарств населення. Окремі оператори 
відзначили, що мають замкнені виробничі цикли та виробляють 
молочну продукцію з молока власних ферм (підприємства 
«Білоцерківської агропромислової групи», Компанія «Органік 
Мілк»).  

Водночас оператори ринку мають певні перестороги щодо 
дефіциту молочної сировини на внутрішньому ринку вже в 
поточному 2020 році через суттєве скорочення обсягів молока-
сировини внаслідок скасування 1 січня 2020 року другого ґатунку 
молока, що передбачено новим ДСТУ «3662:2018 «Молоко-
сировина коров’яче. Технічні умови» [6]. Таке рішення зумовлено 
ще й тим, що європейські стандарти передбачають відмову від 
використання молока другого ґатунку, хоча сучасні технології 
дозволяють його переробляти. Згідно з прогнозами експертів 
молочного ринку на 2020 рік, молокопереробні підприємства 
недоотримають близько 1 млн тонн молока другого ґатунку, 
основним виробником якого є господарства населення. Дефіцит 
сировини зумовлено ще й всеукраїнською тенденцією до 
скорочення кількості голів худоби. За даними Держстату [2], на 1 
січня 2020 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні 
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становило близько 3,14 млн голів, що на 5,7% менше, ніж на 
1 січня 2019 року. 
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У тому числі сільськогосподарські підприємства утримували 
1,05 млн голів ВРХ, що на 7,5% менше, ніж на 1 січня 2019 року, 
господарства населення – 2,09 млн голів, що на 4,7% менше ніж 
на 1 січня 2019 року. А все через те, що тримати корову стає 
невигідно й дорого. Маленькі ферми, які придбали корів, можуть 
вийти на точку беззбитковості приблизно через 8-10 років. А ще 
після останніх змін у законодавстві щодо запровадження вільного 
ринку землі підприємці бояться опинитися в боргах [17].  

Викликає й пересторогу нарощення імпорту молочної 
продукції, особливо в частині твердих сирів, обсяги якого в 2019 
році суттєво перевищили обсяги експорту в 2018 році в 2,6 рази, 
що підтверджується даними Державної фіскальної служби 
України [5]. Така ситуація, на думку керівника департаменту 
тваринництва Групи компаній Ukrlandfarming В. Педана «dє 
критичною в цілому, оскільки напряму впливає на продовольчу 
безпеку держави» [18]. На його думку, таке становище 
спричинено непродуманою системою дотацій для 
товаровиробників, низьким експортним потенціалом переробників 
молока та низькою покупною спроможністю населення України. 
Проте у разі, якщо до 2022 року відбудеться стандартизація і 
сертифікація продукції, без яких фермер не зможе продавати на 
ринку молоко-сировину, то питання щодо якості зніметься, а 
крупні оператори ринку зможуть додатково закуповувати молоко 
саме в населення, до того ж у більших обсягах.  

Разом з тим, українці споживають молока та молочних 
продуктів значно менше за фізіологічну норму. При цьому 
негативна тенденція до скорочення споживання молока та 
молочної продукції населенням України спостерігається і в 
динаміці. Підтвердженням цього є офіційні дані Державної служби 
статистики України [1], зокрема скорочення споживання молока та 
молочних продуктів населенням України з 225,6 кг/особу в 2005 
році до 200,0 кг/особу в 2017 році.  

За даними OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028 [19], 
середній показник споживання молочних продуктів в Україні в 
2015-2017 роках має ще менше значення – 164,4 кг/особу. Згідно 
з рекомендаціями світових організацій в галузі харчування [20], 
добова норма споживання молочних продуктів має становити 2-3 
порції молочних продуктів в день, при цьому одна порція 
прирівнюється до склянки рідкого молочного продукту або 40 г 
твердого сиру.  

Причинами скорочення споживання молока та молочних 
продуктів є зниження купівельної спроможності населення України 
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за одночасного зростання закупівельних цін на молоко-сировину, 
які в жовтні 2019 року сягнули максимуму в гривневому вимірі за 
період незалежності України, у тому числі через дефіцит вихідної 
сировини на фоні зростання матеріальних витрат промислових 
підприємств [17]. 

Переважна більшість операторів відзначають, що сьогодні 
ключовим завданням для вітчизняних молокопереробних 
підприємств є забезпечення населення України якісними та 
безпечними для здоров’я молочними, продуктами. До ключових 
ринкових трендів, які сьогодні враховуються операторами 
молочного ринку, належать:  

1) зростання попиту на безпечні для здоров’я натуральні 
харчові, у тому числі молочні продукти;  

2) відповідність високим гігієнічним стандартам та 
стандартам безпечності харчових продуктів;  

3) розвиток культури споживання, яка базується на 
екологічних міркуваннях. 

З огляду на вищевикладене, до перспектив розвитку 
молочного напрямку вітчизняними операторами ринку можна 
віднести:  

1) орієнтація на споживача шляхом врахування смаків та 
вподобань цільових категорій споживачів, пропонуючи молочну 
продукцію з найвищими органолептичними показниками, широким 
асортиментом, ціновою доступністю, широкою географією 
продажів, таку, що відповідає концепції здорового харчування;  

2) забезпечення високих стандартів якості, підтверджених 
сертифікатами відповідності міжнародним стандартам якості та 
безпеки на всіх етапах виробництва від початкового джерела 
сировини і до полиць в торговельних мережах;  

3) освоєння нових сегментів молочного ринку, розвиток 
інноваційних категорій молочних продуктів шляхом використання 
досвіду професіоналів галузі, передових технологій, новітнього 
обладнання.  

Висновки. Молокопереробна галузь України  
характеризується високим рівнем  конкуренції, має значний 
потенціал для нарощування обсягів виробництва та отримання 
стабільних доходів. Дослідження показало, що існують певні 
проблеми, які стримують розвиток галузі, серед яких скорочення 
поголів’я корів, зниження обсягів виробництва молока-сировини, 
низька покупна спроможність населення на внутрішньому ринку, 
зростання імпорту за окремими групами молочної продукції. 
Натомість у якості перспективних напрямів розвитку галузі можна 
розглядати  фокусування на нових інноваційних видах молочної 
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продукції з визначеним функціональним призначенням для 
вузьких цільових  сегментів споживачів та диверсифікацію ринків 
збуту. 
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IDENTIFICATION OF FEATURES OF FUNCTIONING OF 
DOMESTIC  

DAIRY MARKET OPERATORS 
 

The dairy industry of Ukraine is characterized by a high level of 
competition; it has significant potential for increasing production and 
obtaining stable incomes. The research showed that there are certain 
problems that hinder the development of the industry including the 
reduction of cows, reduced production of raw milk, and low purchasing 
power of the population in the domestic market, increasing imports by 
certain groups of dairy products. Solving the problems of the dairy 
industry of Ukraine and developing strategies for its further 
development is impossible without in-depth analysis and identification 
of the peculiarities of the functioning of domestic dairy market 
operators. The vast majority of the TOP-10 domestic operators of the 
milk and dairy products market are both milk processors and 
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producers of dairy and milk-containing products. Among them are 
dairy holdings «Terra-Food», «Danone-Ukraine», group of companies 
«Dairy Alliance», SE «Lactalis-Ukraine», LLC «Lustdorf», PJSC 
«Vinnytsia Dairy Plant», «ROSHEN», PJSC «Transnistrian Plant», 
«Milkiland-Ukraine Company», PJSC «Ternopil Dairy Plant». At the 
same time, the presence of such giants of the world dairy market as 
Nestle, Lactalis, Danone in Ukraine encourages operators of the 
domestic dairy market to improve technological processes and change 
conceptual approaches in marketing. 

There are several prospects for the development of the dairy 
direction by domestic market operators. They include 1) consumer 
orientation by taking into account the tastes and preferences of certain 
target categories of consumers; 2) ensuring high standards of quality 
and safety from the initial source of raw materials to the final 
consumer; 3) development of innovative categories of dairy products 
through the use of experience of industry professionals, advanced 
technologies, the latest equipment. 

Focusing on new innovative types of dairy products with a 
specific functional purpose, on narrow target segments of consumers, 
and on new geographical segments of dairy sales can be considered 
as promising areas of development of the dairy industry of Ukraine. 

Keywords: market operators; milk and dairy products market; export 
development. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ МОЛОЧНОГО РЫНКА 

 

Целью научного исследования является подтверждение 
необходимости повышения конкурентоспособности молочной 
продукции на отечественном и мировых продовольственных 
рынках. Основное внимание уделено идентификации 
особенностей функционирования отечественных 
молокоперерабатывающих предприятий в современных 
рыночных условиях. Установлено ключевые проблемы, которые 
препятствуют их дальнейшему развитию. Определены основные 
направления преодоления негативных тенденций развития 
отечественного молочного рынка. Предложены перспективные 
направления развития экспорта отечественной молочной 
продукции. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ  
САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У статті виявлено соціальний потенціал та перспективи 

функціонування санаторно-курортних підприємств. Установлено, 
що демографічна ситуація в країні визначає значущість санаторно-
курортної діяльності в збереженні і поліпшенні здоров’я, 
підвищенні якості життя і трудового потенціалу населення. 

Доведено, що ступінь задоволення попиту на санаторно-
оздоровчі послуги обумовлюється формуванням пропозиції на 
дані послуги і санаторно-курортний продукт, які залежать від 
наявних можливостей або потенціалу організацій регіонального 
санаторно-курортного комплексу. 

Констатовано, що поняття «потенціал» в загальновизнаному 
сенсі відповідно до тлумачення сучасних енциклопедичних 
словників означає «джерела, можливості, засоби, запаси, які 
можуть бути використані для вирішення будь-якої задачі, 
досягнення певної мети, можливості окремої особи, суспільства, 
держави в певній галузі (наприклад економічний потенціал)». 

Резюмовано, що оцінка економічного потенціалу повинна 
розглядатися як комплексна система дій, що забезпечує розробку 
взаємозалежних управлінських рішень, які не суперечать один, 
кожне з яких вносить свій внесок в результативність всієї системи 
управління регіональним санаторно-курортним комплексом. 

Ключові слова: потенціал; перспективи; підприємства; санітарно-
курортні підприємства; економічний потенціал. 
 

Постановка проблеми. Демографічна ситуація в країні 
визначає значущість санаторно-курортної діяльності в збереженні 
і поліпшенні здоров’я, підвищенні якості життя і трудового 
потенціалу населення. Система організації відновлення і 
підтримки здоров’я населення має багатопрофільний характер і 
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багато в чому зумовлюється економічним потенціалом 
регіонального санаторно-курортного комплексу. При цьому 
вирішальне значення має економічне обґрунтування можливостей 
підвищення економічного потенціалу регіонального санаторно-
курортного комплексу на базі наявних рекреаційних ресурсів, 
розробка спеціальної методики оцінки економічного потенціалу 
підприємств комплексу та ефективності його використання, що 
дозволяє виявляти детермінанти і траєкторію розвитку. 

Ступінь задоволення попиту на санаторно-оздоровчі послуги 
обумовлюється формуванням пропозиції на дані послуги і 
санаторно-курортний продукт, які залежать від наявних 
можливостей або потенціалу організацій регіонального 
санаторно-курортного комплексу. 

Аналіз досліджень і публікацій дав змогу встановити, що 
сучасні дослідники С. Войтович, В. Гуменюк, Н. Коваленко, 
Л. Крамченко, С. Сардак та ін. звертають свої наукові розвідки до 
проблеми виявлення соціального потенціалу та перспектив 
функціонування санаторно-курортних підприємств. Н. Ведмідь 
дослідив санаторно-курортний комплекс як системний об’єкт 
наукового пізнання та розробив методологічні основи типізації 
суб’єктів санаторно-курортної діяльності. А. Мазаракі вивчав 
структурні параметри розвитку санаторно-курортних та 
оздоровчих підприємств. О. Карий констатував взаємозв’язок і 
вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб категорій 
«імідж», «бренд» та «репутація». 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
Водночас здійснений теоретичний аналіз наукової літератури 
засвідчив, що згадана проблема знаходить відображення у низці 
нормативно-правових актів, зокрема: Закон України «Про 
курорти», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 
№ 805 «Про затвердження Загального положення про санаторно-
курортний заклад», «Про Комплексну програму соціально-
економічного розвитку Великої Ялти як курорту 
загальнодержавного значення», Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України від 28 жовтня 2002 р. № 385 «Про затвердження 
переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських 
посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою 
у закладах охорони здоров’я», Наказ Держкомстату від 14 грудня 
2011 р. № 345  та ін. Разом з тим, розвивальний поступ санітарно-
курортних підприємств потребує нових досліджень щодо 
визначення перспектив їх розвитку. 

Постановка завдання. Метою статті постає аналіз 
соціального потенціалу та перспективи функціонування 
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санаторно-курортних підприємств. Для цього в якості методичного 
інструментарію наукових і прикладних розробок 
використовуватиме методи прогнозування, структурно-
функціонального та економічного аналізу, загальнонаукові та 
економіко-статистичні методи, а також системний і комплексний 
логічний підходи до вивчення стану та тенденцій розвитку 
регіонального санаторно-курортного комплексу. 

Основні результати дослідження. Ключову роль у 
санаторно-курортному комплексі посідають суб’єкти 
господарювання, які продукують послуги, спрямовані на 
запобігання втратам рекреаційної складової людського 
капіталу. 

Специфіку суб’єктів санаторно-курортної діяльності можна 
охарактеризувати такими маркерами: 

1) зорієнтованість: націлені на забезпечення як лікування, 
так і відпочинку населення; 

2) природа приналежності: належать і до медицини, і до 
туризму; 

3) соціально-економічний ефект: і запобігання втратам 
людського капіталу, і поповнення бюджет України; 

4) вплив на суміжні сфери: проявляється і у прямому 
ефекті (сприяють як розвитку підприємництва у сфері 
будівництва, фінансових послуг, продовольства тощо), і в 
індукованому ефекті (забезпечують доходи місцевим резидентам 
у формі заробітної плати, дивідендів, орендної плати тощо); 

5) глобальна роль: сприяють як визнанню особливого 
значення України у світовому рекреаційному процесі, так і у 
культурно-історичному розвитку світового суспільства. 

Результати аналізування нормативно-правових актів, 
представлені у табл. 1, свідчать про неоднозначність 
виокремлення типів суб’єктів надання санаторно-курортних 
послуг. Зокрема, Закон України «Про курорти» такими суб’єктами 
визначає санаторно-курортні заклади, що розташовані на 
територіях курортів. Така неоднозначність тлумачення терміну 
«санаторно-курортні підприємства» детермінує плюралізм 
поглядів дослідників щодо виявлення соціальних потенціалів 
функціонування цих підприємств. 

Різноманітність підходів до системного розуміння 
економічного потенціалу регіонального санаторно-курортного 
комплексу пояснюється наявністю складних взаємозв’язків з 
іншими видами потенціалів – виробничим, ресурсним, трудовим, 
інноваційним та іншими, що характеризує його як складну 
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економічну дефініцію. Констатовано, що поняття «потенціал» в 
загальновизнаному сенсі відповідно до тлумачення сучасних 
енциклопедичних словників означає «джерела, можливості, 
засоби, запаси, які можуть бути використані для вирішення будь-
якої задачі, досягнення певної мети, можливості окремої особи, 
суспільства, держави в певній галузі (наприклад, економічний 
потенціал)». 

Таблиця 1 
Виокремлення суб’єктів продукування санаторно-курортних послуг 

у нормативно-правових актах України 

Назви суб’єктів 
Нормативно-правовий акт, 

джерело 
Сутнісна характеристика / типи 

суб’єктів 
Санаторно-

курортні заклади 
Закон України «Про 

курорти» (із змін., внес. 
згідно із Законом № 3370–

IV (3370-15) від 19 січ.  
2006 р., ВВР, 2006, № 22, 

ст. 184) 

Заклади охорони здоров’я, що 
розташовані на територіях 

курортів і забезпечують надання 
громадянам послуг 

лікувального, профілактичного 
та реабілітаційного характеру з 

використанням природних 
лікувальних ресурсів 

Постанова Кабінету 
Міністрів України (від 

11.07.2001 № 805 «Про 
затвердження Загального 
положення про санаторно-

курортний заклад») 

Заклади охорони здоров’я, що 
забезпечують надання 

громадянам послуг 
лікувального, профілактичного 
та реабілітаційного характеру з 

використанням природних 
лікувальних ресурсів курортів із 

застосуванням методів 
санаторно-курортного лікування 

Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України (Про 

затвердження переліків 
закладів охорони здоров’я, 
лікарських, провізорських 
посад та посад молодших 

спеціалістів з 
фармацевтичною освітою у 
закладах охорони здоров’я 
Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 28 
жовт. 2002 р. № 385) 

Бальнеологічні лікарні, 
грязелікарні (у т.ч. дитячі), 
курортні поліклініки, дитячі 

оздоровчі центри, міжнародні 
дитячі медичні центри, санаторії 

(у т.ч. дитячі, однопрофільні, 
багатопрофільні, 

спеціалізовані), санаторії для 
дітей з батьками, санаторії-

профілакторії 

Курортно-
рекреаційні 

заклади 

Постанова Кабінету 
Міністрів України (Про 
Комплексну програму 

соціально-економічного 
розвитку Великої Ялти як 

курорту 
загальнодержавного 

значення від 18 вересня 
2001 р. № 1206) 

Санаторії, пансіонати з 
лікуванням, пансіонати, будинки 

відпочинку, дитячі оздоровчі 
табори, туристичні готелі, 

кемпінги і турбази 
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продовження табл. 1 
Спеціалізовані 

засоби 
розміщування 

Наказ Держкомстату 
України (від 14 груд. 2011 

р. № 345) 

Санаторії, пансіонати з 
лікуванням, дитячі заклади 
оздоровлення цілорічної дії 
(дитячі центри), санаторії-

профілакторії, бальнеологічні, 
грязе-, бальнеогрязелікарні, 

будинки/пансіонати/бази 
відпочинку, оздоровчі заклади  
1- 2-денного перебування, інші 

заклади відпочинку (крім 
турбаз)) 

ДСТУ 4268:2003 (Послуги 
туристичні. Засоби 

розміщування. Загальні 
вимоги: Національний 

стандарт України) 

Лікувальні та оздоровчі заклади 
(санаторії, будинки реабілітації, 

оздоровчі ферми тощо) 

Колективні 
засоби 

розміщення 

ДСТУ 4527:2006 (Послуги 
туристичні. Засоби 

розміщення. Терміни та 
визначення: Національний 

стандарт України) 

Бази відпочинку, будинки 
відпочинку, дитячі табори, 
курортні готелі, пансіонати, 

профілакторії, санаторії 

Підприємства 
для відпочинку та 

оздоровлення 

Основи законодавства 
України про охорону 

здоров’я Закон України (зі 
змін., внес. згідно із 

Законами № 5036–VI 
(5036–17) від 4 лип. 

2012 р.) 

Будинки відпочинку, пансіонати, 
туристські бази, інші 

підприємства, установи і 
організації, діяльність яких 
пов’язана з організацією 

відпочинку населення 

 

Нині завдання регіонального розвитку полягає у визначенні 
максимальних резервів збільшення регіонального економічного 
потенціалу шляхом комплексного використання всіх його 
складових компонентів, що дозволяє розглядати потенційні 
можливості розвитку в перспективі. 

В сучасних умовах соціальної складової економічного 
потенціалу надається особливе значення в силу того, що 
економічний потенціал повинен об’єднувати всі складові 
відтворення регіональної економіки, оскільки його використання 
здійснюється за допомогою взаємодії всіх елементів 
регіонального відтворення, що лежать в основі функціонування 
господарського комплексу регіону. 

З огляду на це економічний потенціал регіонального 
санаторно-курортного комплексу покликаний виконувати роль 
соціальної складової економічного потенціалу господарського 
комплексу регіону, який володіє лікувальними рекреаційними 
ресурсами. 

Ступінь використання економічного потенціалу санаторно-
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курортного комплексу регіону визначається розвитком соціально-
економічних процесів регіональної економіки, а також 
ендогенними кількісними і якісними змінами мотиваційної 
поведінки споживачів цих послуг. В силу цього ступінь 
використання економічного потенціалу може виступати функцією 
від кількісних і якісних параметрів економічної і соціальної 
політики регіону. 

Аналіз складових економічного потенціалу регіонального 
санаторно-курортного комплексу, представлених в різних 
джерелах, показав, що у авторів немає одностайності про підходи 
і структурні елементи даної дефініції. 

Розкриваючи зміст економічного потенціалу рекреаційної 
зони, автори звертають увагу на характерні властивості 
економічного потенціалу. Це здатність, можливість виробництва 
продукції і створення певних благ як виробничою, так і 
невиробничою сферами регіону. На основі цього автори роблять 
висновок, що економічний потенціал рекреаційної зони можна 
розглядати як сукупність послуг, спрямованих на відновлення 
життєдіяльності людини в певних природних і кліматичних умовах 
зони. 

До елементів економічного потенціалу зазначені автори 
відносять рекреаційну індустрію, рекреаційну інфраструктуру, 
міжгалузеві і внутрішньогалузеві зв’язки, а також міжрегіональні 
відносини, які знаходяться під впливом сукупності матеріально-
технічної та соціально-економічних факторів. 

У такому вигляді структура економічного потенціалу 
наближена по структурному складу до рекреаційного комплексу 
регіону, оскільки між ними відсутні значні відмінності. Оцінка 
економічного потенціалу повинна розглядатися як комплексна 
система дій, що забезпечує розробку взаємозалежних 
управлінських рішень, які не суперечать одне одному, кожне з 
яких вносить свій внесок в результативність всієї системи 
управління регіональним санаторно-курортним комплексом. З 
метою оцінки соціального потенціалу санітарно-курортних 
підприємств доцільно застосовувати єдину систему показників 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Система показників аналізування діяльності санаторіїв 

Підсистеми показників Показники 
Од. 

виміру 

1. Інфраструктури 
Чисельність од. 

Загальна площа м. кв 
Кількість ліжок (місць) од 

2. Трудового потенціалу Кількість штатних працівників осіб 
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Кількість лікарів осіб 

продовження табл. 2 

 
Кількість середнього медичного 

персоналу 
осіб 

3. Господарської 
діяльності 

Доходи від наданих послуг тис. грн 
Обслуговано приїжджих осіб 
Використання місткості % 

Кількість проведених ліжко-днів од. 

4. Соціальної ролі 
Обслуговано постраждалих в 

наслідок аварії на ЧАЕС 
осіб 

Обслуговано дітей осіб 

5. Зовнішньоекономічної 
ролі 

Обслуговано іноземців осіб 
Фактично проведені ліжко-дні 

іноземцями 
од. 

 
Висновки. Оцінка величини економічного потенціалу в 

абсолютному вираженні не може бути важлива сама по собі, а 
повинна бути використана як вихідна база для розрахунку рівня 
його використання, щоб виявити нереалізовані резерви 
підвищення економічного потенціалу. При проведенні оцінки 
економічного потенціалу слід використовувати середні величини, 
значення яких полягають в узагальненні сукупності однорідних 
показників і процесів, що дозволяє абстрагуватися від 
випадковості окремих значень оціночних показників. На практиці 
оцінка соціально-економічного потенціалу і його складових з 
урахуванням їх кількісних і якісних характеристик є досить 
проблематичною, і рішення цієї проблеми може перебувати в 
проведенні паралельної оцінки абсолютних і відносних величин, 
кількісних і якісних показників, що відіб’ється на отриманні більш 
об’єктивного результату. 

Безумовно, слід вводити також порівняльну характеристику 
оцінки отриманого рівня використання економічного потенціалу 
регіону з аналогічною оцінкою рівня використання економічного 
потенціалу інших регіонів. Перспективи подальших розвідок у 
цьому напрямі вбачаємо у дослідженні особливостей синтезу 
соціального та комунікативного в реалізації програм освітнього 
туризму та визначення їх конкурентних переваг. 
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The article reveals the social potential and prospects of 
functioning of health resort institutions. It has been established that 
the demographic situation in the country determines the importance of 
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health resort functioning in maintaining and improving health, 
increasing the quality of life and the labor potential of the population.  

The degree of demand satisfaction for health resort services is 
conditioned by forming the supply of these services and the health 
resort product, which in turn depend on the available capacity or 
potential of the regional health resort complex organizations. 

It is stated that the concept of «potential» in the generally 
recognized sense, according to the interpretation of modern 
encyclopedic dictionaries means «sources, opportunities, means, 
reserves that can be used to solve any task, achieve a specific goal, 
the ability of an individual, society, state in a certain domain (such as 
economic potential)». 

It is resumed that the assessment of economic potential should 
be considered as a complex system of actions that provides the 
development of interdependent management decisions that do not 
contradict one another and contribute to the effectiveness of the entire 
management system of the regional health resort complex. 

Keywords: potential; prospects; enterprises; health resort enterprises; 
economic potential. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье выявлены социальный потенциал и перспективы 

функционирования санаторно-курортных предприятий. 
Установлено, что демографическая ситуация в стране определяет 
значимость санаторно-курортной деятельности в сохранении и 
улучшении здоровья, повышении качества жизни и трудового 
потенциала населения. 

Доказано, что степень удовлетворения спроса на санаторно-
оздоровительные услуги обуславливается формированием 
предложения на данные услуги и санаторно-курортный продукт, 
которые в свою очередь зависят от имеющихся возможностей или 
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потенциала организаций регионального санаторно-курортного 
комплекса. 

Констатировано, что понятие «потенциал» в общепризнанном 
смысле согласно толкованию современных энциклопедических 
словарей означает «источники, возможности, средства, запасы, 
которые могут быть использованы для решения любой задачи, 
достижения определенной цели, возможности отдельного лица, 
общества, государства в определенной отрасли (например, 
экономический потенциал)». 

Резюмировано, что оценка экономического потенциала 
должна рассматриваться как комплексная система действий, 
обеспечивающая разработку взаимозависимых управленческих 
решений, которые не противоречат друг, каждое из которых 
вносит свой вклад в результативность всей системы управления 
региональным санаторно-курортным комплексом. 

Ключевые слова: потенциал; перспективы; предприятия; 
санитарно-курортные предприятия; экономический потенциал. 

 
Стаття надійшла до редакції 10.04.2020 р. 



                                                                                                            
 

 

 
199

Вісник 
НУВГП

УДК 001.8:351                                    
https://doi.org/10.31713/ve2202019 
 

Сазонець О. М. [1; ORCID ID: 0000-0001-6521-7815], 
д.е.н., професор 

Никончук В. М. [2; ORCID ID: 0000-0003-4425-4283], 
к.е.н. 

 
1Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 
2ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука», м. Рівне 

 
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ В 

СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

В статті обґрунтовано методологічні засади дослідження 
інтелектуального капіталу.  

Запропоновано методологію дослідження процесів 
інтелектуалізації в сучасній економіці розглядати як процес 
інтелектуальної власності, як певний результат щодо наявності 
інтелектуальних ресурсів; людський капітал, що є основною для 
формування інновацій та розвитку.  

Авторами проведено порівняльний аналіз підходів до оцінки 
людського капіталу. На основі  даних дослідження визначено, що 
серед наявних підходів, які оцінюють людський капітал на 
сьогодні можна виділити: підхід за витратами, підхід за доходами 
та індикативний підхід.  

Визначено напрями інтелектуалізації в сучасній економіці. 
Описано методики, що використовують Всесвітня організація 
інтелектуальної власності (ВОІВ), Організація економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), Світова організація торгівлі 
(СОТ), Всесвітній Банк, Всесвітній економічний форум. 
Запропоновано показники оцінки ефективності національної 
інституційної системи забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності науки з використанням базових 
індикаторів як основного джерела інформації. Тому новітні 
методології процесів інтелектуалізації в сучасній економіці хоча і 
містять достатньо велику кількість показників, проте вони мають 
досить фрагментарний характер.  

Узагальнюючи наявні методології дослідження процесів 
інтелектуалізації в сучасній економіці, було запропоновано 
удосконалити підходи оцінки інтелектуального капіталу за рахунок 
обґрунтування меж застосування існуючих метрик. В межах 
систематизації наявних наукових опрацювань виявлено, що наявні 
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наукові опрацювання щодо методології дослідження процесів 
інтелектуалізації в сучасній економіці слід розділяти на дві великі 
галузі знань – це опрацювання, які стосуються процесів 
інтелектуальної власності як певного результату щодо наявності 
інтелектуальних ресурсів, а інша галузь знань має справу з 
людським капіталом, що є основною для формування інновацій та 
розвитку. 

В таких умовах подальше обґрунтування методології 
процесів інтелектуалізації в національній економіці має значний 
практичний інтерес. 

Ключові слова: методологія наукових досліджень, людський 
капітал, інтелектуальна власність, інституалізація, базові 
індикатори. 

 
Постановка проблеми. Одним з важливих напрямків 

сучасних економічних досліджень є аналіз факторів, що 
впливають на конкурентоспроможність і розвиток національних 
економік. Так, широкого поширення набула концепція 
інтелектуального капіталу, яка розглядає людські ресурси, знання 
й інформацію як ключові фактори економічного розвитку. 
Посилення уваги вчених до аналізу інтелектуальних ресурсів 
обумовлено стрімким розвитком сфери науки та інновацій, а 
також зниженням цінності традиційних факторів виробництва та їх 
внеску у створення вартості. Беручи до уваги значну 
нерівномірність економічного розвитку різних національних 
економічних систем, особливого значення набуває дослідження 
національних аспектів формування, накопичення та використання 
інтелектуального капіталу в цілях підвищення ефективності його 
використання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У світовій науці 
можна виділити декілька напрямків дослідження інтелектуального 
капіталу. Фундаментальні основи використання інформації та 
знань як факторів виробництва були розроблені у працях 
К. Маркса, А. Маршалла, П. Хейне, Й. Шумпетера та ін. Серед 
досліджень питань управління інтелектуальними ресурсами на 
макроекономічному рівні заслуговують на особливу увагу роботи 
Дж. Гелбрейта, П. Друкера, В. С. Єфремова, В. Л. Іноземцева, 
С. М. Клімова, Е. Тоффлера, Р. Цвильова. В наукових працях цих 
авторів висвітлено основні проблеми постіндустріального 
суспільства. Інституціональні аспекти інформації та знань 
розглядалися К. Менаром, Д. Нортом, Р. Нурєєвим, Р. Коузом, 
Л. Тевено, О. Фаворо, Ф. А. фон Хайєком, А. Шастітко. Значний 
внесок у розвиток теоретичних та науково-методичних засад 
управління інтелектуальним капіталом на рівні підприємства 
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зробили Е. Брукінг, В. Гойло, Б. Б. Леонтьєв, В. С. Пономаренко, 
Т. Стюарт та ін. 

В Україні питаннями теорії та методології інтелектуалізації 
економіки займаються такі сучасні вчені, як О. Амоша, 
В. Александрова, Ю. Бажал, Д. Богиня, В. Воронкова, 
А. Гальчинський, В. Геєць, О. Грішнова, О. Кендюхов, 
Н. Корабльова, В. Корженко, А. Мерзляк, Л. Мельцер, 
Л. Михайлова, В. Семиноженко, В. Соловйова, Л. Пашко, Л. Штика 
та інші. 

Постановка завдання. Мета статті – обґрунтувати 
методологічні основи дослідження людського капіталу в контексті 
інтелектуалізації національної економіки. 

Виклад основного матеріалу. В сучасній економічній 
спільності існує значний рівень єдності думок щодо розуміння 
важливості знань як джерела економічної 
конкурентоспроможності, оскільки в даний час все більша частка 
ВВП знаходиться в категоріях товарів, які практично не мають 
фізичних проявів. Однак методи та моделі, що використовуються 
для вимірювання дослідження процесів інтелектуалізації в 
сучасній економіці її ефектів, мають досить дискусійних характер,  
сьогодні досі не існує єдиних стандартів або показників, які могли 
б бути широко корисними для суспільства знань.  

Методологію дослідження процесів інтелектуалізації в 
сучасній економіці слід розділяти на дві великі галузі знань: 

1. Процес інтелектуальної власності як певного результату 
щодо наявності інтелектуальних ресурсів;  

2.  Людський капітал, що є основною для формування 
інновацій та розвитку.  

Ці дві галузі наукових концепцій досить погано пов’язані між 
собою, це добре простежується як у класичних, так і сучасних 
роботах з інтелектуалізації економіки. Міжнародні організації 
також розділяють ці категорії в своїх методологічних поглядах, 
однак погоджуються з тим, що людський капітал та 
інтелектуальна власність є елементами однієї системи.  

Галузь знань, що займається проблематикою 
інтелектуальної власності, характеризується значною кількістю 
публікацій, проте практичну цінність становлять саме ті метрики, 
які набули широкого поширення серед міжнародних організацій, 
відповідальних за міжнародні стосунки в інноваційній сфері. До 
таких організацій слід віднести наступні. 

По-перше, це Всесвітня організація інтелектуальної 
власності (ВОІВ), що є однією з 15 спеціалізованих установ 
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Організації Об’єднаних Націй (ООН). Відповідно до Конвенції 1967 
року ВОІВ була створена для просування та захисту 
інтелектуальної власності (ІВ) в усьому світі шляхом співпраці з 
країнами, а також з міжнародними організаціями. Діяльність ВОІВ 
включає організацію форумів з обговорення та формування 
міжнародних правил і політики в області інтелектуальної 
власності, надання глобальних послуг з реєстрації та захисту 
інтелектуальної власності у різних країнах, розв’язання 
транскордонних суперечок в області інтелектуальної власності, 
допомогу в з’єднанні систем інтелектуальної власності через 
єдині стандарти та інфраструктуру, а також в якості загальної 
довідкової бази. На сьогодні ВОІВ управляє 26 міжнародними 
договорами, які стосуються широкого кола питань, у тому числі 
визначення метрик щодо інтелектуальної власності та капіталу 
[08; 23]. По-друге, Організація економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР), що є міжурядовою економічною організацією з 
37 країнами-членами [19], заснована в 1961 році для 
стимулювання економічного прогресу та світової торгівлі. 
Організація економічного співробітництва – це форум країн, які 
заявляють про свою прихильність демократії та ринковій 
економіці, надаючи платформу для порівняння політичного 
досвіду, пошуку відповідей на загальні проблеми, виявлення 
передового досвіду і координації внутрішньої та міжнародної 
політики своїх членів. По-третє, це Світова організація торгівлі 
(СОТ), що займається регулюванням торгівлі товарами, 
послугами та інтелектуальною власністю між країнами, 
забезпечуючи основу для переговорів по торговим угодам і 
процесу врегулювання суперечок, спрямованому на забезпечення 
дотримання учасниками угод СОТ, які підписані представниками 
урядів країн-членів [200; 23]. 

Інша галузь знань, що має справу з людським капіталом і є 
основною для формування інновацій та розвитку, також 
нараховує значну кількість публікацій, проте в нашій роботі ми 
виклали основні напрацювання, які є поширеними саме на 
практиці. Серед наявних підходів, які оцінюють людський капітал,  
сьогодні можна виділити: підхід за витратами, підхід за доходами 
та індикативний підхід [06]. Першим підходом до вимірювання 
людського капіталу вважається індикативний підхід, він є 
найбільш простий у застосуванні, разом з цим опосередкований 
за своїм характером.  

Індикативний підхід оцінює людський капітал на основі 
показників обсягу освіти. На сьогодні прихильниками цього методу 
є значна кількість науковців, таких як Ф. Фолоні [11], К. Ших [12], 
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М. Нхуман [13], О. Білетський [14], В. Бевз [15] та багато інших. 
Тут необхідно підкреслити, що індикаторний підхід акцентує увагу 
на опосередкованих аспектах людського капіталу і не намагається 
виміряти людський капітал безпосередньо. На відміну від двох 
інших підходів, індикативний підхід заснований на декількох 
показниках, які, хоча більш інформативні, не мають загальної 
метрики, тому роблять цей метод менш релевантним для таких 
цілей, як оцінка «стійкості» шляху розвитку, який вимагає 
порівняння змін в сукупному запасу людського капіталу з 
запасами інших типів активів. 

Наступний підхід (витратний підхід), що оцінює собівартість 
формування людського капіталу. Метод собівартості, 
розроблений Е. Енгелем у 1883 році, вперше оцінив людський 
капітал, ґрунтуючись на збільшенні витрат для своїх батьків. 
Е. Енгель вважав, що людина є повністю сформованою до 
26 років, тому витрати на виховання людини дорівнюватимуть 
сумі витрат, необхідних для його виховання з моменту зачаття до 
25 років, якщо припустити, що витрати на виховання людини у віці 
х <26, що належить i-му класу при народженні, то за своє життя 
людина повинна витратити більшу кількість коштів на своїх дітей, 
порівняно кількості коштів, яка була витрачена на неї. Однак, як 
показали подальші дослідження науковців К. Дарума та І. Слотті 
[0], ця модель не повинна розглядатися як оцінка людського 
капіталу, оскільки це просто підсумовування історичних витрат та 
ігнорування тимчасової вартості грошей, а також соціальних 
витрат, які вкладаються в людей.  

Подальші дослідження процесів інтелектуалізації економіці 
пов’язані з такими вченими, як Г. Вітадінні [0], Д. Кендрік [4], 
А. Франк [5], П. Каталіздакіс [6], що були одними з основних 
прихильників систематичного вимірювання людського капіталу за 
допомогою підходу, заснованого на витратах. Так, зазначені 
автори у своїх дослідженнях розділяли інвестиції в людський 
капітал на матеріальні і нематеріальні, де матеріальний 
компонент складався з витрат, необхідних для фізичного 
виховання людини. Нематеріальні інвестиції, навпаки, спрямовані 
на підвищення якості або продуктивності праці, що включають 
витрати на охорону здоров’я і безпеку, мобільність, освіту, а також 
альтернативні витрати на учнів, які відвідують школу. Цей підхід 
давав оцінку ресурсів, вкладених в освіту та інші сектори, 
пов’язані з людським капіталом, які можуть бути корисні для 
аналізу витрат і вигод. Його також легко можна було 
застосовувати завдяки доступності даних про державні і приватні 
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витрати. Разом з цим даний підхід не враховував той факт, що 
навіть, якщо витрати були значними, це не означало будь-якої 
віддачі від такої інвестиції. Оскільки немає ніякого взаємозв’язку 
між інвестиціями та якістю продукції, що випускається: вартість 
капіталу визначається попитом на нього, а не вартістю 
виробництва [06]. 

Іншим підходом щодо оцінки людського капіталу, який набув 
значної популярності у першій половині 1980-хх років був 
підрахунок доходів. Зазначений метод, акцентував увагу на 
вимірюванні людського капіталу шляхом підсумовування 
дисконтованих значень всіх майбутніх потоків доходів, які люди 
очікують заробити протягом життя. Серед науковців, які були 
прихильниками доходного підходу до визначення людського 
капіталу, слід виділити Н. Мілера [7], Б. Пората [8], М. Дахана [9], 
Д. Джоргенсона [10] та багатьох інших. На відміну від підходу, 
заснованого на витратах, який фокусувався на стороні введення, 
підхід, заснований доході, вимірював запас людського капіталу з 
боку випуску (хоча результат в цьому методі обмежений 
приватними грошовими вигодами, які отримує людина, в яку 
втілено людський капітал). Центральне припущення заснованого 
на доході підходу полягає в тому, що праця оплачується 
відповідно до його граничної продуктивності. Тобто чим більша 
заробітна плата, тим більша цінність робітника і тим більше 
грошей в нього було інвестовано. У більшості випадків 
застосування цього методу було досить складним, оскільки 
розрахунок вівся для особи в кожній категорії класифікації окремо 
(стать, вік та рівень освіти). Ключове припущення, що 
використовувалось, полягало в тому, що людина з даним віком, 
статтю та рівнем освіти буде мати такий же трудовий дохід, як і 
інші особи аналогічної категорії. Таким чином, застосування 
методу за доходами є досить фрагментарним на сьогодні.  

В контексті авторського дослідження окремо слід виділити 
методологію дослідження процесів інтелектуалізації від 
Всесвітнього Банку. Всесвітній банк міжурядова організація, що 
складається з 189 країн-членів. Насамперед слід відзначити, що 
причина дослідження розвитку людського капіталу, що 
здійснюється командою Світового Банку, виражається у 
необхідності допомоги керівникам держав у створенні політичної 
платформи, яка забезпечить пріоритет інвестицій в охорону 
здоров’я, освіту та соціальний захист [1]. Завдання методології 
Світового Банку щодо дослідження процесів інтелектуалізації 
полягає в тому, щоб швидкими темпами просуватися по шляху 
побудови в світі суспільства, в якому всі діти могли б отримати в 
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школі реальні знання і, ставши дорослими, могли б вийти на 
ринок праці здоровими, кваліфікованими та продуктивними 
працівниками. Також запровадження розрахунку індексу розвитку 
людського капіталу покликано за допомогою програми 
інформаційно-пропагандистської та аналітичної роботи, 
підвищити обізнаність про важливість людського капіталу для 
нарощування його в країнах-клієнтах. 

В цілому такий підхід допомагає країнам учасникам проєкту 
отримати уявлення про те, які заходи дають реальну віддачу і на 
що слід спрямовувати ресурси. Крім того, це підвищує обізнаність 
відповідальних осіб про значення інвестицій в людський капітал, 
створюючи імпульс для дій уряду. У глобальному масштабі 
всебічна оцінка дозволяє виявляти розриви між країнами і 
стимулювати попит на інвестиції в людей. Проєкт розвитку 
людського капіталу дозволяє посилити аналітичну та науково-
дослідну роботу в напрямках, що сприяють інтелектуалізації 
економіки.  

Наступною інституцією, яка розраховує аналогічний індекс, є 
програма розвитку ООН (ПРООН), глобальна мережа, що 
фінансується виключно за рахунок добровільних внесків держав-
членів ООН. Організація працює в 177 країнах, де вона працює з 
місцевими органами влади для вирішення проблем розвитку 
місцевого потенціалу. Індекс людського розвитку (ІЛР) в межах 
зазначеної організації був створений для того, щоб підкреслити, 
що люди і їх можливості повинні бути кінцевими критеріями для 
оцінки розвитку країни, а не тільки економічного зростання. 

Індекс розвитку людського потенціалу ПРООН досить 
схожий, але трохи відрізняється від Індексу людського капіталу за 
методологією Світового Банку. Хоча обидва індекси розміщують в 
центр уваги величезне значення людських здібностей для 
розвитку країни, Індекс людського капіталу більше акцентує увагу 
на економічній необхідності інвестицій в людей. Ці два індекси 
відмінно доповнюють один одного, але вони по-різному 
формуються. Індекс людського капіталу пов’язує окремі 
результати в області розвитку людського капіталу з рівнями 
продуктивності та доходів. Він являє собою прогнозний вимір 
впливу, як поточні результати в галузі охорони здоров’я та освіти 
(включаючи вимірювання тривалості шкільного навчання в 
прив’язці до рівня отриманих знань), впливатимуть на 
продуктивність наступного покоління працівників. На противагу 
індексу людського капіталу рівень життя в індексі людського 
розвитку вимірюється валовим національним доходом на душу 
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населення. ІЛР використовує логарифм доходу, щоб відобразити 
важливість доходу як кінцевого показника. Головним недоліком 
цього індексу людського розвитку є те, що він спрощує та 
відображає тільки частину того, що представляє за собою 
людський розвиток. Він не відображає нерівності, бідності, 
безпеки людини, розширення прав та можливостей населення 
[24]. 

Окрім міждержавних організацій, проблематикою 
дослідження процесів інтелектуалізації економіки займається 
Всесвітній економічний форум (ВЕФ) [2Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] – міжнародна організація державно-
приватного співробітництва. Форум залучає провідних політичних, 
ділових, культурних та інших лідерів суспільства для формування 
глобальних, регіональних і галузевих програм. За своєю 
організаційною суттю Всесвітній економічний форум 
некомерційний фонд. Він незалежний, та не прив’язаний до будь-
яких особливих інтересів, тому є гарною альтернативою для 
міждержавних організацій, які можуть контролюватися з певних 
центрів сили.  Ще однією характеристикою, яка робить зазначену 
організацію релевантною в контексті авторського дослідження, це 
методологія процесів інтелектуалізації економіки, що значно 
відрізняється від попередніх міжнародних організацій. Взагалі у 
своїй методології Міжнародний економічний форум сприймає всі 
показники як сукупність інститутів, які визначають рівень 
продуктивності країни. Рівень продуктивності, в свою чергу, 
визначає рівень процвітання, якого може досягти економіка, також 
визначає норми прибутку, одержувані від інвестицій в економіку, 
які є основними факторами її зростання.  

В цьому контексті оцінюється ефективність і гнучкість ринку 
праці, прозорість відносин між роботодавцем і робітником, 
прозорість механізму розрахунку заробітної плати, якою мірою 
політика на ринку праці допомагає безробітним, як часто люди 
переїжджають в інші частини країни з професійних причин, якою 
мірою заробітна плата пов’язана з продуктивністю працівників, 
якою мірою розраховуються ставки податку на працю. Слід 
відзначити, що на відміну від інших методологія Всесвітнього 
економічного форуму охоплює значно більшу кількість аспектів 
інтелектуалізації економіки, єдиним недоліком такої методології є 
експертна оцінка, за якою підраховуються підіндекси. 

Отже, узагальнюючи наявні методології дослідження 
процесів інтелектуалізації в сучасній економіці було удосконалено 
підходи оцінки інтелектуального капіталу за рахунок 
обґрунтування меж застосування існуючих метрик. В межах 
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систематизації наявних наукових опрацювань виявлено, що 
наявні наукові опрацювання щодо методології дослідження 
процесів інтелектуалізації в сучасній економіці слід розділяти на 
дві великі галузі знань. Це опрацювання, що стосуються процесів 
інтелектуальної власності як певного результату щодо наявності 
інтелектуальних ресурсів, та інша галузь знань, що має справу з 
людським капіталом, який є основною для формування інновацій 
та розвитку. Ці дві галузі наукових концепцій досить погано 
пов’язані між собою, це добре простежується як у класичних, так і 
сучасних роботах з інтелектуалізації економіки. Міжнародні 
організації також розділяють ці категорії в своїх методологічних 
поглядах, однак погоджуються з тим, що людський капітал та 
інтелектуальна власність є елементами однієї системи. 

Висновки. Отже, новітні методології процесів 
інтелектуалізації в сучасній економіці хоча і містять достатньо 
велику кількість показників, проте вони мають досить 
фрагментарний характер. На противагу цьому, системні підходи 
мають міжнародні організації в сфері інтелектуальної власності та 
людського капіталу, оскільки саме міжнародні організації 
координують процеси в цій сфері. Однак методики, що 
використовують Всесвітня організація інтелектуальної власності 
(ВОІВ), Організація економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР), Світова організація торгівлі (СОТ), Всесвітній Банк, 
Всесвітній економічний форум, також вирішують специфічні 
проблеми на міжнародному рівні і не можуть використовуватись 
на національному. В таких умовах подальше обґрунтування 
методології процесів інтелектуалізації в національній економіці 
має значний практичний інтерес. 
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RESEARCH METHODOLOGY OF INTELLECTUALIZATION 

PROCESSES IN MODERN ECONOMY 
 

The methodological bases of intellectual capital research are 
substantiated in the article. 

It is proposed to consider the methodology of research of 
intellectualization processes in modern economy as the process of 
intellectual property, as a certain result in terms of the availability of 
intellectual resources; human capital, which is fundamental for the 
formation of innovation and development. 

The authors conducted a comparative analysis of approaches to 
the assessment of human capital. Based on the research data, it is 
determined that among the available approaches that assess human 
capital today are: cost approach, income approach and indicative 
approach. 

The directions of intellectualization in the modern economy are 
determined. The methods used by the World Intellectual Property 
Organization (WIPO), the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), the World Trade Organization (WTO), the World 
Bank, and the World Economic Forum are described. Indicators for 
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assessing the effectiveness of the national institutional system for 
ensuring the quality of education and competitiveness of science using 
basic indicators as the main source of information are proposed. 
Therefore, the latest methodologies of intellectualization processes in 
the modern economy, although they contain a large number of 
indicators, but they are quite fragmentary. 

Summarizing the existing methodologies for the study of 
intellectualization processes in the modern economy, it was proposed 
to improve approaches to assessing intellectual capital by justifying 
the limits of application of existing metrics. As part of the 
systematization of existing scientific studies, existing scientific studies 
on the methodology of studying the processes of intellectualization in 
the modern economy should be divided into two major areas of 
knowledge, these studies relate to the processes of intellectual 
property capital, which is fundamental for the formation of innovation 
and development. 

In such conditions, further substantiation of the methodology of 
intellectualization processes in the national economy is of 
considerable practical interest. 

Keywords: research methodology; human capital; intellectual 
property; institutionalization; basic indicators. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

В статье обоснованы методологические основы 
исследования интеллектуального капитала. 

Предлагается рассматривать методологию исследования 
процессов интеллектуализации в современной экономике как 
процесс интеллектуальной собственности, как определенный 
результат с точки зрения доступности интеллектуальных 
ресурсов; человеческий капитал, который имеет 
фундаментальное значение для формирования инноваций и 
развития. 
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Авторами проведен сравнительный анализ подходов к 
оценке человеческого капитала. На основе данных исследования 
определено, что среди имеющихся подходов, которые оценивают 
человеческий капитал сегодня можно выделить: подход по 
затратам, подход по доходам и индикативный подход. 

Определены направления интеллектуализации в 
современной экономике. Описаны методики, использующие 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирный Банк, 
Всемирный экономический форум. Предложены показатели 
оценки эффективности национальной институциональной 
системы обеспечения качества образования и 
конкурентоспособности науки с использованием базовых 
индикаторов как основного источника информации. Поэтому 
новейшие методики интеллектуализации процессов в 
современной экономике хоть и содержат большое количество 
показателей, но достаточно фрагментарны. 

Обобщая имеющиеся методологии исследования процессов 
интеллектуализации в современной экономике, было предложено 
усовершенствовать подходы оценки интеллектуального капитала 
за счет обоснования границ применения существующих метрик. В 
рамках систематизации существующих научных исследований 
существующие научные исследования по методологии изучения 
процессов интеллектуализации в современной экономике следует 
разделить на две основные области знаний, эти исследования 
относятся к процессам интеллектуального капитала, что является 
фундаментальным для формирования инноваций и развития. 

В таких условиях дальнейшее обоснование методологии 
процессов интеллектуализации в национальной экономике имеет 
значительный практический интерес. 

Ключевые слова: методология научных исследований; 
человеческий капитал; интеллектуальная собственность; 
институализация; базовые индикаторы. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО 
АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ 

МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

В статті доведено, що автопромисловість є одним з 
найважливіших сегментів світової економічної системи та економік 
переважної більшості держав. На сьогодні автомобілебудування є 
досить високим науково-ємким виробництвом і автомобільна 
промисловість виступає однією з основ науково-технічного 
прогресу. Формування сучасного національного ринку легкових 
автомобілів здійснюється за рахунок досконалої державної 
політики уряду. Тим самим в результаті її успішної реалізації 
держава щорічно забезпечує стабільні темпи економічного 
розвитку та гарантує високий рівень зайнятості населення країни. 

Перспективи зростання виробництва автомобілів 
українськими підприємствами обмежені не стільки відсутністю 
ємного ринку, скільки відсутністю додаткових ресурсів для 
інвестування в збільшення потужностей. У такій ситуації розвиток 
автомобілебудування України безпосередньо залежить від 
приходу серйозних іноземних інвесторів, що принесуть у галузь не 
тільки капітал у фінансовій формі, але й нові технології, що так 
необхідні у виробництві автомобілів. За рахунок інноваційного 
розвитку автомобілебудування Україна зможе реалізувати 
конкурентоспроможну продукцію як на національному, так і на 
світових ринках, що забезпечить входження України в міжнародне 
економічне співтовариство. 

Відзначено, що основною проблемою автомобільного ринку 
України, є те що український виробник не виробляє ті автомобілі, 
які могли б задовільнити споживача, тому активно розвивається 
імпорт автомобілів з Європи.   

Зроблено висновки, що український ринок для європейських 
автомобільних компаній є перспективним в плані реалізації 
вживаних автомобілів європейських країн, тим самим 
забезпечується гарантований збут нових комфортних автомобілів 
для європейців під їхній рівень купівельної спроможності. На 
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перспективу територія України буде придатна лише для кінцевої 
парковки вживаних автомобілів.  

Ключові слова: ринок автомобілебудування; виробництво 
автомобілів; розвиток автомобілебудування. 

 

Українська економіка зазнала серйозної трансформації, яка 
призвела до реорганізації всього національного виробництва. На 
жаль, більшість галузей промисловості зазнали критичних змін. 
Серед них слід виділити українське автомобілебудування. Маючи 
радянський потужний виробничий комплекс, що складався 
практично з власної виробничої бази і включав чотири 
автомобільні заводи повного циклу виробництва, впродовж років 
політичної самостійності, ці виробничі потужності були втрачені і в 
цей період не можуть забезпечити власне вітчизняне виробництво 
автомобілів.  

Політична орієнтація України на Європейський Союз 
призвела до відкриття внутрішнього автомобільного ринку для 
вживаної автомобільної техніки. Не винятком стали і легкові 
автомобілі. Визначились основні канали їх надходження без 
комплексу розтаможення - Литва та Польща.  

Якраз ці два положення (втрата вітчизняного легкового авто 
виробництва та наповнення ринку вживаними європейськими 
автомобілями) визначають актуальність дослідження і дають 
можливість оцінити перспективи європейської співпраці з метою 
відродження вітчизняного автомобілебудування на принципово 
нових засадах.  

Науковий інтерес до проблем автомобілебудування 
досліджується досить широко з цілою плеядою науковців. Так, 
проблеми вітчизняного автомобілебудування досліджують 
вітчизняні науковці, серед яких слід виділити таких вчених, як 
Антонюк О. І., Рифяк Р. Р., Савич О. П., Мовчаренко В. В., 
Пасько А. В., Семененко Т. М., Бодрова Н. Е., Проноза П. В., 
Ладуба Т. Ю., Шевченко В. А., Онищенко В. П. та інші. 

Мета дослідження – аналіз тенденцій в вітчизняному 
автомобілебудуванні для ефективної адаптації українського 
автопрому згідно з новими ми вимірами та вимогами, а також 
надання рекомендацій щодо подальшого розвитку даної галузі. 
Відповідно до мети визначені наступні завдання: 

─ оцінити тенденції та зміни в світовому 
автомобілебудуванні; 

─ дослідити динамічні зміни в реалізації вітчизняних 
автомобілів; 

─ визначити перспективи європейської співпраці в 



Серія «Економічні науки»  
Випуск 2(90) 2020 р. 

 

 
214

автокомплексі для українських виробників і споживачів. 
Сучасне автомобілебудування формує економіку країни, 

адже вимагає застосування сучасних матеріалів та хімічних 
елементів, використовує програмне забезпечення як у 
виробництві автомобілів, так і в їх експлуатації. Згідно 
маркетингового підходу, купівельна спроможність є визначальним 
чинником функціонування ринку легкових автомобілів, наприклад 
розвиток виробництва автомобілів компанії Форд, коли компанія 
запропонувала бюджетний варіант автомобілів для середнього 
класу США.  

Так, стабільна економічна ситуація країни забезпечує 
стрімкий розвиток виробництва та реалізації автомобілів. Це 
наглядно прослідковується в США, країнах ЄС, країнах Азії 
(Корея, Японія, Китай). Проте, як в розвинутих країнах, так і в 
країнах, що розвиваються, автомобільний ринок формується за 
рахунок двох сегментів: первинного та вторинного. Однак, для 
розвинених країн співвідношення між первинним і вторинним 
ринком значно відрізняється ніж у країнах, що розвиваються. Для 
України вторинний ринок має мінімальну залежність від 
кредитування та купівельної спроможності українців, і в період 
економічних спадів країни він починає домінувати.  

Слід відзначити загальну тенденцію для розвинутих країн, 
що левова частка припадає лише на національні автомобілі. 
Менш розвинені країни намагаються стимулювати власне 
виробництво за рахунок введення митного збору на поставки як 
нових, так і вживаних іноземних авто. Так, Чехія, Словаччина, 
Румунія утримали власне вітчизняне виробництво легкових 
автомобілів. Це забезпечує найбільшу частку формування їх 
національного ВВП, тобто в цих країнах виробництво автомобілів 
складає понад 100 авто на 1000 жителів, тим самим забезпечує 
попит в межах своєї країни і повноцінно формує експорт власних 
автомобілів.  

Якщо розглядати Україну, то слід виділити два періоди в 
розрізі автомобілебудування. До 1991 р., коли український 
автопром визначався чотирма великими автомобільними 
заводами:  

─ легкове автомобілебудування було представлено 
Запорізьким і Луцьким автозаводом, річна проєктна потужність 
складала 300-350 тис. шт. та 17 тис. шт. відповідно; 

─ вантажне автомобілебудування формувалося 
Кременчуцьким автозаводом потужністю 35 тис. шт. щорічно; 

─ автобусне автомобілебудування було сформоване 
Львівським автобусним заводом, потужністю 16 тис. автобусів в 
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рік.  
Ці чотири заводи обслуговували понад 60 підприємств 

України та понад 300 підприємств різних галузей СРСР. 
Найбільший обсяг випуску автомобілів був досягнутий у 1985 р. 
Так, АвтоЗАЗ випустив близько 160 тис. автомобілів, ЛуАЗ понад 
10 тис., КрАЗ понад 30 тис. і ЛАЗ понад 15 тис. автобусів.  

При проголошенні суверенітету, в Україні починають 
формуватися нові форми автомобілебудування – складальні 
заводи, серед них відзначено Черкаси, що освоїли складання 
автобусів «Богдан», а в Сімферополі та Лубнах – складання 
автобусів «Газель». Відповідне складання було налагоджене в 
Борисполі та Чернігові. В Іллічівську налагодили складання 
«Волга», а в Ужгороді відкрили завод по збору автомобілів марки 
«Skoda» та «Audi». В 2008 році було відкрито завод Богдан  із 
виробництва легкових автомобілів у Черкасах.  

Відповідно період 2000-2008 рр. – це період активного 
впровадження зборочних форм автомобілів найбільших сусідів – 
Росії, Чехії, Німеччини. При цьому власний вітчизняний 
автомобілебудівний комплекс був ліквідований. Тому український 
ринок заполонили іноземні марки автомобілів. Власне 
автомобілебудування не спроможне конкурувати з японськими, 
корейськими, німецькими автовиробниками. В такій ситуації 
(ліквідації власного виробництва через економічні пріоритети) в 
Україну хлинули автомобілі європейських країн. Цей процес уряд 
країни почав регулювати через впровадження різних податкових 
та митних зборів. Відповідно вводиться збір за митне оформлення 
ввезеного авто, а також накладається мито, впроваджується так 
званих утилізаційний збір, для юридичних осіб додатково 
впроваджується ПДВ та акцизний збір на ввезені автомобілі. 
Відповідно кінцева вартість придбання автомобілів різко зростає 
за рахунок цих впроваджень. На даний період на ввезений 
автомобіль діє 20% НДС та 10% мита, при цьому введено ряд 
акцизів. Це формує постійне джерело корупційного збагачення, як 
митниками, так і податківцями. При відміні усіх діючих акцизів, за 
ввезений автомобіль прийдеться платити понад 30% придбаного 
автомобіля.  

Пропозиції щодо ліквідації такого стабільного корупційного 
механізму через введення 5% від обсягу проданих автомобілів 
урядом та владою України відхиляються. Адже втрачається 
потенційне джерело збагачення для окремих корупційних 
бізнесових формувань, які досить тісно «співпрацюють» з урядом 
та лобіюють його. 
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Єдиним позитивним елементом у системі державного 
регулювання імпорту іноземних автомобілів є впровадження 
нульової ставки на ввезені електромобілі [1]. Проте вартість їх 
надзвичайно висока, і частка в загальному обсязі залишається 
досить низькою. Ці електромобілі по купівельній спроможності 
українців являються досить дорогими. На даний період вони 
використовуються як інвестиції бізнесменів у розвиток 
вітчизняного таксопарку.  

Для країн ЄС ввезення іноземних автомобілів - це процес 
чітко нормативно врегульований із визначенням конкретних 
митних пільг певним категоріям населення [2]. Для України такі 
митні пільги проявляються для інвалідів групи та електромобілі.  

Така неоднозначна урядова політика щодо митного 
регулювання ввезення автомобілів, спричиняє в Україні пошук 
шляхів зменшення кінцевої вартості придбання ввезених 
автомобілів. Серед них виділяється схема транзитного та 
тимчасового ввезення. Так, в 2017 р. з усіх ввезених 958,5 тис. 
іноземних транспортних засобів за схемою транзиту було ввезено 
209,6 тис. автомобілів, а за схемою тимчасового ввезення – 748,9 
тис. автомобілів. Ці автомобілі надходили з Польщі, Литви, 
Німеччини, Болгарії та Чехії. Тому з 2015 по 2017 рр. український 
ринок легкових автомобілів показує позитивну динаміку росту. 
Так, в 2016 році він зростає на 36%, а в 2017 році – на 69% за 
рахунок вживаних автомобілів. 

Ситуація 2019 року, коли були прийняті так звані закони про 
«євробляхи», призвела до зменшення купівлі не розмитнених 
автомобілів, Так, у порівнянні з продажем 154,5 тис. автомобілів 
не розмитнених було реалізовано лише 21 тис. Найбільше 
купують українці на вживаному ринку моделі ВАЗ та Volkswagen.  

Обсяг виробництва автомобілів впродовж 2011-2018 подано 
в табл. 1.  

Таблиця 1 
Виробництво автомобілів в Україні  у 2011-2018 рр., тис. од. 

Автомобілі Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Легкові 97,585 69,687 45,758 25,941 5,654 4,340 7,296 5,660 
Комерційні 
(вантажні) 

3,331 3,235 2,193 1,932 1,735 0,603 0,486 0,132 

Усього 100,916 72,922 47,951 27,873 7,389 4,943 7,782 5,792 

Статистика відзначає, що з кожним роком обсяг виробництва 
українських автомобілів постійно скорочується. 2017 рік став 
роком, коли обсяг виробництва автомобілів зріс у 1,5 рази у 
порівнянні з попереднім роком. Це було зумовлено реалізацією 
державної підтримки вітчизняного автомобілебудування за 



                                                                                                            
 

 

 
217

Вісник 
НУВГП

рахунок залучення іноземних інвестицій від корейської корпорації 
«Daewoo».  

Починаючи з 2018, року українське виробництво автомобілів 
різко скорочується. У 2019 році в Україні залишився єдиний 
діючий автомобільний виробник (здійснює великовузлову зборку) 
– «Єврокар», який збирає автомобілі марки «Skoda» (табл. 2) [3].  

 

Таблиця 2 
Вітчизняні обсяги виробництва автомобілів у 2019 р. 

Виробники Skoda БАЗ ЗАЗ Богдан КрАЗ Вантажні 
автомобілі, 
спецтехніка 

Всього 

Обсяги 
виробництва, 

шт. 

5 381 173 74 68 - 500 6 196 

 

Таке падіння виробництва власних автомобілів зумовлено 
наступними наслідками: 

1. В політичному плані – військове протистояння Росії за 
рахунок втрати Криму та Донбасу.  

2. У фінансовому плані – наслідки фінансової кризи 2008 р., 
коли різко впала купівельна спроможність українців та 
припинилось кредитування фізичних осіб, що спричинило 
переорієнтацію значної частки покупців автомобілів з нових на 
вживані. Фактично був ліквідованих бюджетний сегмент 
вітчизняного авто українського виробництва.  

3. Торговий чинник – укладання угоди про зону вільної 
торгівлі з ЄС, що призвело до впровадження екологічних 
стандартів Євро-5. Тому в Україні припинили зборку корейських та 
китайських автомобілів, що не відповідали екологічним вимогам.  

Загалом всі чинники спричинили масове використання 
вживаних європейських автомобілів з іноземною реєстрацією, а 
це водночас витіснило українські моделі з автомобільного ринку. 
Відповідно уряд змушений легалізувати такий бізнес і при цьому 
хоч частково наповнити український бюджет. Тому на українських 
ринках масово продаються автомобілі з іноземною реєстрацією.  

Характерною особливістю українського ринку автомобілів є 
вік експлуатації автомобілів (рис. 1) [4]. Такий стан ринку 
зумовлений купівельною неспроможністю населення України, яке 
вимушене звертатись на вторинний авторинок. А це означає, що 
на макрорівні економічна політика уряду абсолютно 
невідпрацьована, а відтак Україна втратила власне 
автомобілебудування, незважаючи на попит воєнних автомобілів 
через російсько-український конфлікт на Донбасі.  
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Рис. 1. Середній вік автомобілів в різних країнах, роки 
 

В країнах ЄС відзначається тенденція на зростання попиту 
на комерційні автомобілі [5], то в Україні ці тенденції не 
прослідковуються. Проте внутрішній автомобільний ринок України 
залишається недостатньо насиченим і має потенційну місткість 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Кількість автомобілів на 1000 осіб населення 
Рис. 2 свідчить, що Україна з потужного автовиробника 

перетворилась в додатковий сегмент європейських країн щодо 
утилізації вживаних автомобілів. Іншими словами, територія 
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України стала зоною гарантованої реалізації вживаних 
європейських автомобілів. Враховуючи різкі кліматичні зміни 
(підтоплення, затоплення, урагани, буревії тощо), кількість 
європейських постраждалих автомобілів різко зростає. Відповідно 
ці автомобілі реалізовуються в Україні, а європейські виробники 
за рахунок національних урядових програм забезпечують 
відносно стійкі об’єми виробництва та реалізації нових 
національних автомобілів.  

На період початку 2020 року у світі вироблено приблизно 
10 млрд автомобілів. Враховуючи, що кількість населення Землі 
біля 7,7 млрд осіб, то математично виходить, що кожен житель 
Землі має особисте авто.  

Проте дійсність зовсім інша. Так, зростаючий попит на 
автомобілі престижного класу прослідковується лише для 
сегменту забезпечених осіб. Обсяг продажу цього сегменту за 
останні 2 роки зріс на 80% за рахунок реалізації наступних 
моделей McLaren, Zonda, BMW, Ferrari, Porsche, Mercedes, 
Maybach, Rolls-Royce тощо. Водночас інші сегменти продажів 
автомобілів скорочуються. Адже для американського та 
європейського ринку характерна ситуація, коли сім’я забезпечена 
щонайменше одним автомобілем, а то й двома. Дослідження в 
Україні вказали, що 84% із  31000 опитаних не можуть придбати 
новий автомобіль. Таким чином, це вказує на дві основні 
тенденції. По-перше, у пересічного населення низька купівельна 
спроможність. По-друге, в автомобільній індустрії існує 
надвиробництво, яке в наукових дослідженнях абсолютно не 
висвітлено та проаналізовано. Відповідно всі автомобільні ТНК 
мають нереалізовані запаси автомобілів, що з кожним роком 
збільшуються. Це виявляється у масштабних паркових стоянках 
нових непроданих автомобілів у всьому світі. Цими автомобілями 
зайняті території злітних смуг закинутих авіабаз, старих доків, 
терміналів, а то й земельних ділянок біля автозаводів. 

Відповідно для реалізації нових автомобілів необхідно 
автовиробникам заохочувати споживачів у заміні своїх 
автомобілів. Для цього Німеччина впроваджувала державну 
компенсацію при придбанні нового автомобіля. При цьому 
виникає нова загроза, яка призводить до вирішення проблеми 
утилізації відносно нових автомобілів. Для країн Європи стала 
діяти відпрацьована схема реалізації цих автомобілів через 
окремі країни, зокрема Литву та Польщу. Дані авто реалізуються 
переважно в Україну та європейську частину Росії.  

Така ситуація спричинила фактичне припинення 
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виробництва вітчизняних автомобілів та ліквідацію крупновузлової 
зборки російських та корейських автомобілів в Україні. Тобто 
український ринок для європейських автомобільних компаній є 
перспективним в плані реалізації вживаних автомобілів 
європейських країн, тим самим забезпечується гарантований збут 
нових комфортних автомобілів для європейців під їхній рівень 
купівельної спроможності. На перспективу територія України буде 
придатна лише для кінцевої парковки вживаних автомобілів. 
Досить цікава позиція сучасного українського уряду, яка відкриває 
реальні можливості для переміщення вживаних автомобілів в 
Україну, цим самим негласно погоджуючись на повну ліквідацію 
власного автопрому. В глобальному плані впродовж 28 років в 
Україні реалізований план ліквідації  потужного авто 
промислового комплексу. При продовженні таких стратегічних 
реформувань української економіки, відродження вітчизняного 
автобудування не відбудеться.  

Таким чином, світове автомобілебудування в умовах 
економіко-фінансового безладу (за рахунок впровадження 
світових карантинних заходів) призвело до низки 
взаємопов’язаних викликів і жорстких вимог безпеки, 
економічності та екологічності легкового авто. А це приводить до 
корпоративного управління автовиробниками  зберігати поточний 
стан перевиробництва, стабільні параметри фінансової стійкості, 
удержання напрацьованих пропорцій в автомобілебудуванні. 

Однозначно, всі автомобільні корпорації в певній мірі відчули 
вплив глобальних економічних перетворень і тим самим зазнали 
впливу. Проте цей вплив носить чітке вираження регіональних 
параметрів результативності їх функціонування. 

Щодо вітчизняного автомобілебудування, то загальна 
характеристика відзначає стабільну тенденцію до припинення 
власного виробництва автомобілів. Відповідно з чотирьох 
автомобільних компаній в Україні працює лише крупновузлова 
зборка чеського виробника «Skoda», що забезпечує 530 
автомобілів щорічно. Дана ситуація стала наслідком припинення 
державного регулювання вітчизняного автомобілебудування.  

Щодо реалізації автомобілів на українському ринку, динаміка 
відзначає значні зростання продажів. Це зумовлено реалізацією 
вживаних авто через налагоджені канали збуту з Польщі та Литви. 
В глобальному масштабі така ситуація стала наслідком світового 
перевиробництва авто. Автомобільні гіганти, щоб утримати рівень 
прибутковості, вимушені накопичувати запаси випущених 
автомобілів з одного боку, а з іншого – спонукати споживачів до 
придбання нових, при цьому реалізовувати свої вживані. В цьому 
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контексті, Україна стала ринком реалізації таких автомобілів. 
Українська влада при цьому спромоглася лише частково 
поповнювати бюджет за рахунок розмитнення таких автомобілів. 
Отже, втрата власного автомобілебудування є результатом 
відсутності вітчизняної національної промислової політики, яка 
стала заручницею втрати національного суверенітету України. 
Тому в майбутньому прогнозуванні при відсутності політичного 
суверенітету України говорити про відродження вітчизняного 
автопрому не приходиться.  

Розглядаючи українське автомобілебудування в період 1980-
2020 рр. спостерігається чітка глобальна закономірність – 
перетворення країни-виробника в країну гарантованого споживача 
відпрацьованих автомобілів. При цьому позитивно вирішуються 
економічні цілі європейського автомобільного корпоративного 
управління за рахунок ліквідації вітчизняного автомобільного 
виробництва. 

 
1. Сотніченко О. А. Митне регулювання товарообороту у контексті міжнародної 
інтеграції. Збірник наукових праць Національного університету державної 
податкової служби України. 2013. № 2. С. 165–176. 2. Ввезення 
автотранспорту на територію країн Європейського союзу URL: http://www.sng-
producer.ru/company/bqth/ (дата звернення: 22.05.2020). 3. УкрАвтопром. 
Ассоциация автопроизводителей Украины: Статистика. URL: 
http://ukrautoprom.com.ua (дата звернення: 22.05.2020). 4. Кищун В. А. 
Виробництво легкових автомобілів: світові та вітчизняні тенденції. Луцький 
національний технічний університет : зб. наук. пр. 2016. № 13. С. 137–145. 
5. European Automobile Manufacturers’ Association, Trade Statistics. URL: 
http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/trade/ (Accessed: 22.05.2020). 
 
REFERENCES: 
 
1. Sotnichenko O. A. Mytne rehuliuvannia tovarooborotu u konteksti mizhnarodnoi 
intehratsii. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi 
podatkovoi sluzhby Ukrainy. 2013. № 2. S. 165–176. 2. Vvezennia avtotransportu 
na terytoriiu krain Yevropeiskoho soiuzu URL: http://www.sng-
producer.ru/company/bqth/ (data zvernennia: 22.05.2020). 3. UkrAvtoprom. 
Assotsiatsiya avtoproizvoditeley Ukrainyi: Statistika. URL: http://ukrautoprom.com.ua 
(data zvernennia: 22.05.2020). 4. Kyshchun V. A. Vyrobnytstvo lehkovykh 
avtomobiliv: svitovi ta vitchyzniani tendentsii. Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi 
universytet : zb. nauk. pr. 2016. № 13. S. 137–145. 5. European Automobile 
Manufacturers Association, Trade Statistics. URL: 
http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/trade/ (Accessed: 22.05.2020). 
___________________________________________________________________
___________ 
 

Sribna Y. V. [1; ORCID ID: 0000-0002-6676-0606], 
Сandidate of Economics (Ph.D.), Senior Lecturer, 

Stupnytskyi V. V. [2; ORCID ID: 0000-0001-8845-7643], 



Серія «Економічні науки»  
Випуск 2(90) 2020 р. 

 

 
222

Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor 
 

1National University of Water and Environmental Engineering, Rivne 
2Dubno Branch of Higher Education Institution «Open International University of 

Human Development «Ukraine», Dubno 
 

TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 
DOMESTIC AUTOMOTIVE IN THE CONTEXT OF GLOBAL 

INTERNATIONAL POLICY 
 

The article proves that the automotive industry is one of the most 
important segments of the world economic system and the economies 
of the vast majority of countries. Today, the automotive industry is a 
fairly high science-intensive production and the automotive industry is 
one of the foundations of scientific and technological progress. The 
formation of the modern national car market is carried out at the 
expense of the perfect state policy of the government. Thus, as a result 
of its successful implementation, the state annually ensures a stable 
pace of economic development and guarantees a high level of 
employment. 

Prospects for growth in car production by Ukrainian enterprises 
are limited not so much by the lack of a capacious market, but by the 
lack of additional resources to invest in increasing capacity. In this 
situation, the development of Ukraine’s automotive industry directly 
depends on the arrival of serious foreign investors, who will bring to 
the industry not only capital in financial form, but also new 
technologies that are so necessary in the production of cars. Due to 
the innovative development of the automotive industry, Ukraine will be 
able to sell competitive products in both national and world markets, 
which will ensure Ukraine’s entry into the international economic 
community. 

It is noted that the main problem of the car market of Ukraine is 
that the Ukrainian manufacturer does not produce those cars that 
could satisfy the consumer, so the import of cars from Europe is 
actively developing. It is concluded that the Ukrainian market for 
European car companies is promising in terms of sales of used cars of 
European countries, thus ensuring the guaranteed sale of new 
comfortable cars for Europeans at their level of purchasing power. In 
the future, the territory of Ukraine will be suitable only for the final 
parking of used cars. 

Keywords: automotive market; car production; automotive 
development. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В статье доказано, что автопромышленность является одним 
из важнейших сегментов мировой экономической системы и 
экономик подавляющего большинства государств. 
Автомобилестроение является достаточно высоким наукоемким 
производством и автомобильная промышленность выступает 
одной из основ научно-технического прогресса. Формирование 
современного национального рынка легковых автомобилей 
осуществляется за счет совершенной государственной политики 
правительства. Тем самым в результате ее успешной реализации 
государство ежегодно обеспечивает стабильные темпы 
экономического развития и гарантирует высокий уровень 
занятости населения страны. 

Перспективы роста производства автомобилей украинскими 
предприятиями стеснены не столько отсутствием емкого рынка, 
сколько отсутствием дополнительных ресурсов для 
инвестирования в увеличение мощностей. В такой ситуации 
развитие автомобилестроения Украины напрямую зависит от 
прихода серьезных иностранных инвесторов, которые принесут в 
отрасль не только капитал в финансовой форме, но и новые 
технологии. 

Отмечено, что основной проблемой автомобильного рынка 
Украины, является то, что украинский производитель не 
производит те автомобили, которые могли бы удовлетворить 
потребителя, поэтому активно развивается импорт автомобилей 
из Европы. Украинский рынок для европейских автомобильных 
компаний является перспективным в плане реализации бывших в 
употреблении автомобилей, тем самым обеспечивается 
гарантированный сбыт новых комфортных автомобилей для 
европейцев под их уровень покупательной способности. В 
перспективе территория Украины будет пригодна только для 
конечной парковки автомобилей. 

Ключевые слова: рынок автомобилестроения; производство 
автомобилей; развитие автомобилестроения. 
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ 
 

Робота присвячена проведенню аналізу і контролю 
дебіторської заборгованості підрядних будівельних підприємств 
на основі статистичних методів виробничого менеджменту. Для 
вирішення даного наукового завдання застосовано метод 
контрольних карт Шухарта, який базується на статистичній 
обробці даних щодо відхилень фактичних термінів і обсягів 
дебіторської заборгованості від їх планових значень. На основі 
аналізу характеру відхилень робляться висновки щодо характеру 
відхилень (випадкові чи ні) та приймаються управлінські рішення. 
Запропоновано проводити контроль дебіторської заборгованості 
підрядних будівельних підприємств у розрізі договірних цін у 
складі будівельних контрактів та додаткових угод (планові 
показники), фактичних надходжень і витрат та розрахунку планової 
і фактичної потреби підприємства в оборотних коштах. Контроль 
здійснюється за показниками: терміни надходження грошових 
коштів та обсяги потреби в оборотних коштах за кожним 
будівельним контрактом. Такий підхід дозволяє диференційовано 
підходити до причин виникнення відхилень від плану. У роботі 
проаналізовано дебіторську заборгованість будівельного 
підприємства та запропоновано проводити контроль відхилень від 
плану за допомогою контрольних карт Шухарта, які дозволяють не 
тільки виявляти відхилення, але і визначати чинники впливу такі 
як випадкові і специфічні. Такий підхід дозволяє достовірно 
визначити фактори впливу, спрогнозувати ризики втрати 
фінансової стійкості та наслідки їх дії для економічної безпеки 
будівельного підприємства. Здійснено застосування відомого і 
широко розповсюдженого методу аналізу у новій області, а саме – 
для контролю дебіторської заборгованості. У процесі аналізу 
виявлено, що запропонований підхід дозволяє здійснювати 
контроль відхилень термінів і рівня дебіторської заборгованості, 
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виявляти випадкові і специфічні чинники, які впливають на 
відхилення від плану. Окремі результати та висновки статті 
можуть бути використані будівельними підприємствами, а також 
підприємствами інших галузей, у разі їх відповідної адаптації, для 
аналізу і контролю дебіторської заборгованості.  

Ключові слова: дебіторська заборгованість; оборотні активи; 
будівельне підприємство; економічна стійкість; будівництво.  

 
Постановка проблеми. Важливість контролю дебіторської 

заборгованості для збереження фінансової стійкості і економічної 
безпеки будівельних підприємств очевидна. Складність і 
багатостадійність інвестиційно-будівельного процесу, значна 
кількість учасників, нерівномірність грошових потоків вимагає від 
учасників будівництва враховувати різноманітні параметри 
будівельного та фінансово-розрахункового процесів, які в 
підсумку впливають на фінансову стійкість будівельних 
підприємств, що задіяні у будівництві. Впровадження сучасних 
методів контролю і управління заборгованістю у кожному 
будівельному проєкті, якими є використання методів 
статистичного управління процесами, являється запорукою 
ефективної діяльності підприємства, що і визначає актуальність 
дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізом 
ефективності використання оборотних активів будівельних 
підприємств займалися такі вчені, як Бєлєнкова О.Ю. [9-10], 
Ізмайлова К.В. [7-8], Запєчна Ю.О., Ковалева Л.О., Черноштан 
О.О. [12], Шевченко Ю.О., Цифра Т.Ю., Боліла Н.В. [11], 
Москалюк Г.О. [13] та ін. Однак відсутність в економічній 
літературі єдиного підходу щодо визначення чинників впливу та 
управління на цій основі дебіторською заборгованістю, зумовило 
необхідність здійснення подальших досліджень у даному напрямі. 

Варіабельність показників і параметрів характерна для будь-
якого інвестиційно-будівельного процесу, що пов’язаний із 
грошовими потоками. На процес можуть впливати випадкові і 
специфічні чинники, що обумовлює відхилення від плану. 
Завчасне виявлення таких чинників і своєчасне реагування є 
запорукою запобігання банкрутства підрядних будівельних 
підприємств. Ефективним інструментом для контролю відхилень є 
методи статистичного управління процесами (SPC) – широко 
розповсюдженого і потужного інструменту виробничого 
менеджменту, призначеного для безперервного моніторингу і 
діагностики будь-яких бізнес-процесів. Одним із ефективних 
методів SPC є контрольні карти, призначені для виявлення 
відхилень фактичних параметрів процесу від планових. 

Найбільш доступними методами управління процесами є 
статистичні методи, серед яких слід виділити контрольні карти 
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Шухарта, що дозволяють виявляти відхилення руху грошових 
коштів від плану.  

Контрольні карти Шухарта – це поєднання теорії 
ймовірностей і практичного досвіду, вони дуже ефективні для 
виявлення некерованою варіації будь-якого процесу. Перша 
контрольна карта Шухарта була опублікована в 1924 р., а до 1931 
р. Шухарт завершив написання своєї першої монографії 
«Економічний контроль якості продукції» [5]. 

Контрольні карти можна розділити за двома ознаками [6]: 
1. Контрольні карти на основі статистичних оцінок. До них 

віднесені контрольні карти для регулювання за кількісними 
ознаками (контрольна карта для середніх значень і розмаху – (х ̅ 
R), контрольна карта для медіани і розмаху – (Х ̅-R), контрольна 
карта для окремих значень вимірюваних величин – (х)); 
контрольні карти для регулювання за якісними ознаками 
(контрольна карта для частки дефектних виробів, контрольна 
карта для числа дефектних виробів, контрольна карта для числа 
дефектів – з-карта, контрольна карта для числа дефектів, що 
припадають на одиницю виробу – u-карта); інші види контрольних 
карт (контрольна карта, що використовує граничні значення 
допуску, контрольна карта для середніх значень і середніх 
квадратичних відхилень, контрольна карта для крайніх значень, 
контрольна карта для змінного середнього і змінного розмаху). 

2. Контрольні карти в залежності від сфери застосування. 
Карти Шухарта застосовують на підприємствах для 

виявлення чинників якості продукції [5; 6], оцінки технологічних 
процесів [5; 6; 14; 15], для моніторингу та оцінки стану управління 
фінансами підприємств [2], оцінки ефективності і керованості 
показників економічної безпеки [3]. Відомо, що контрольні карти 
Шухарта широко використовують при контролі в різних галузях [2-
6; 14; 15]. 

Спроби контролю дебіторської заборгованості здійснено у 
праці [4], де автором використано карти Шухарта для наступних 
показників: коефіцієнт оборотності і період оборотності 
дебіторської заборгованості, співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованості, коефіцієнт відволікання оборотних 
активів в загальну дебіторську заборгованість та середній рівень 
інвестування фінансових ресурсів у дебіторську заборгованість, 
але відхилення фактичних термінів і обсягів заборгованості від 
планових автором не визначалось. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Метою роботи є вдосконалення контролю та управління 
дебіторською заборгованістю на основі статистичних методів 
управління процесом. 
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Методи дослідження. У якості об’єкта дослідження нами 
обрано систему управління дебіторською заборгованістю 
будівельного підприємства, що включає контроль надходжень і 
витрат грошових коштів у результаті операційної діяльності. У 
дослідженнях застосовані методи і прийоми статистичного 
управління процесами у відповідності до вимог [1]. В якості 
основного обраний статистичний метод контролю відхилень – 
контрольні карти Шухарта. Розрахунок параметрів контрольних 
карт Шухарта проводили за методикою, представленою в [1]. 

Результати дослідження. Дебіторська заборгованість являє 
собою суму боргів, невиплачених підприємству партнерами, коли 
придбання товару (роботи послуги) та їх оплата не збігаються за 
термінами. Дебіторська заборгованість також виникає у процесі 
виробничої діяльності по заробітній платі, перед бюджетом тощо. 

Управління дебіторською заборгованістю – потужний 
інструмент забезпечення економічної стійкості будівельного 
підприємства, оскільки занадто м’які умови розрахунків, 
відволікають кошти підприємства, а жорсткі можуть перешкоджати 
укладенню деяких договорів.  

Розмір планової потреби в оборотних коштах, для 
визначення термінів і обсягів дебіторської заборгованості, 
розраховуємо за методикою, наведеною у роботі Ізмайлової К.В. 
[7] (рис. 1). 
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Рис. 1. Формування потреби оборотних коштів в залежності від умов 
розрахунків за виконані будівельні роботи [7, С. 37] 

Було застосовано різні види контрольних карт Шухарта за 
кількісною ознакою для показників відхилення обсягів дебіторської 
заборгованості від плану (∆ДЗ). Для контролю за ∆ДЗ 
застосовано карти індивідуальних значень (Х-карта) і ковзних 
розмахів (Rm-карта). Rm-карта є індикатором мінливості процесу, 
наочно виявляючи будь-яку небажану варіацію. 

Для усунення кореляції визначаються не фактичні і планові 
обсяги дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, а 
прирости до попереднього періоду. У період із березня 2019 р. по 
березень 2020 р. один раз на місяць визначались відхилення 
фактичної потреби у оборотних коштах будівельного 
підприємства від планової (табл. 1). 

Таблиця 1 
Відхилення фактичних обсягів ДЗ від планових, % 

№  
з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Х 

8,4% 16,1% 13,6% 17,7% 1,7% 16% 14% 1% 9,7% 11,8% 6,4% 7,3% 8,9% 
R,% 

 7,7% 2,5% 4% 15,9% 14,3% 2,1% 13% 8,8% 2% 5,4% 0,9% 1,6% 
 

Визначимо X   і R : 

%,
,,,

X 210
13

9811648
=

+++
=

L
; 

%,
,,,

R 56
13

615277
=

+++
=

L
. 

Створимо контрольну карту для ковзних розмахів R (рис. 2). 
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Рис. 2. Контрольна карта для ковзних розмахів R 
Лінії контрольної карти: 
Центральна лінія CL = R = 6,5% 

UCL = D4* R  = 3,267*6,5% = 21,3%. 
LCL = D3* R  = 0*6,5% =0 
Значення коефіцієнтів D3 і D4 визначають по таблиці 2 для п 

= 2 [1]. Оскільки карта розмахів показує стан статистичної 
керованості, може бути побудована контрольна карта 
індивідуальних значень (рис. 3). 

 
Рис. 3. Контрольна карта індивідуальних значень Х 

Лінії контрольної карти: 
Центральна лінія CL = Х = 10,2% 

UCL = Х+А3* R  = 10,2+2,66*6,5% = 27,6%. 
LCL = Х-А3* R = 10,2-2,66*6,5% = 7,2% 
 
З рисунків видно, що всі значення досліджуваних показників 

не виходять за межі регулювання, немає серій і трендів. Це 
показує, що не виявлено виникнення особливих причин, які 
можуть вплинути на якість процесу. Отже, процес надходження 
коштів можна вважати стабільним. У разі виявлення виходу 
процесу з-під контролю необхідно буде аналізувати причини 
нестабільності і вживати заходів щодо його регулювання, а 
значення кордонів перераховувати. Отримані нами контрольні 
кордони для представлених карт можуть використовуватися на 
підприємстві для подальшого моніторингу відхилень дебіторської 
заборгованості. 

Висновки та пропозиції подальших досліджень. У даній 
роботі було запропоновано для вдосконалення дослідження 
процесу контролю дебіторської і кредиторської заборгованостей 
застосовувати контрольні карти Шухарта. 

Запропонований підхід оптимізує виявлення виходу процесу 
з керованого стану, дозволяє оцінювати характер мінливості, 
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допомагає виявленню особливих причин, дає можливість 
зафіксувати як невеликі, так і значні зміни грошових потоків і 
оперативно, при необхідності, втручатися в процес, не 
допускаючи виникнення безнадійної заборгованості. 
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ANALYTICAL EVALUATION AND CONTROL OF RECEIVABLES 
OF CONSTRUCTION ENTERPRISES USING CONTROL CARDS 

 
The work is devoted to the analysis and control of receivables of 

construction contractors on the basis of statistical methods of 
production management. To solve this scientific problem, the method 
of Schuhart’s control charts is used, which is based on statistical 
processing of data on deviations of actual terms and amounts of 
receivables from their planned values. Based on the analysis of the 
nature of deviations, conclusions are made about the nature of 
deviations (random or not) and management decisions are made. It is 
proposed to control the receivables of construction contractors in 
terms of contract prices as part of construction contracts and 
additional agreements (planned indicators), actual revenues and 
expenditures and calculation of planned and actual needs of the 
company in working capital. The control is carried out by indicators : 
terms of receipt of money and volumes of need for working capital 
under each construction contract. This approach allows a 
differentiated approach to the causes of deviations from the plan. The 
paper analyzes the receivables of the construction company and 
proposes to control deviations from the plan with the help of Schuhart 
control maps, which allow not only to detect deviations, but also to 
determine the factors of influence such as random and specific. This 
approach allows you to reliably determine the factors of influence, to 
predict the risks of loss of financial stability and the consequences of 
their action for the economic security of the construction company. 
The application of a well-known and widespread method of analysis in 
a new area, namely – to control receivables. In the process of analysis 
it was found that the proposed approach allows to control deviations of 
terms and the level of receivables, to identify random and specific 
factors that affect deviations from the plan. Some results and 
conclusions of the article can be used by construction companies, as 
well as companies in other industries, in the case of their appropriate 
adaptation, for the analysis and control of receivables. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ С 

ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ 
 

Работа посвящена проведению анализа и контроля 
дебиторской задолженности подрядных строительных 
предприятий на основе статистических методов 
производственного менеджмента. Для решения данной научной 
задачи применен метод контрольных карт Шухарта, основанный 
на статистической обработке данных по отклонению фактических 
сроков и объемов дебиторской задолженности от их плановых 
значений. На основе анализа характера отклонений делаются 
выводы о характере отклонений (случайные или нет) и 
принимаются управленческие решения. Предложено проводить 
контроль дебиторской задолженности подрядных строительных 
предприятий в разрезе договорных цен в составе строительных 
контрактов и дополнительных соглашений (плановые показатели), 
фактических поступлений и расходов, расчета плановой и 
фактической потребности предприятия в оборотных средствах. 
Контроль осуществляется по показателям: сроки поступления 
денежных средств и объемы потребности в оборотных средствах 
по каждому строительному контракту. Такой подход позволяет 
дифференцированно подходить к причинам возникновения 
отклонений от плана. В работе проанализировано дебиторскую 
задолженность строительного предприятия и предложено 
проводить контроль отклонений от плана с помощью 
контрольных карт Щухарта, которые позволяют не только 
выявлять отклонения, но и определять факторы влияния такие 
как случайные и специфические. Такой подход позволяет 
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достоверно определить факторы влияния, спрогнозировать риски 
потери финансовой устойчивости и последствия их действия для 
экономической безопасности строительного предприятия. 
Осуществлено применение известного и широко 
распространенного метода анализа в новой области, а именно – 
для контроля дебиторской задолженности. В процессе анализа 
выявлено, что предложенный подход позволяет осуществлять 
контроль отклонений сроков и уровня дебиторской 
задолженности, выявлять случайные и специфические факторы, 
которые влияют на отклонение от плана. Отдельные результаты и 
выводы статьи могут быть использованы строительными 
предприятиями, а также предприятиями других отраслей, в случае 
их соответствующей адаптации, для анализа и контроля 
дебиторской задолженности. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность; оборотные 
активы; строительное предприятие; экономическая устойчивость; 
строительство. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА 

ОСНОВІ РЕКЛЕЙМІНГУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ: ПЕРСПЕКТИВИ 
ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
У статті розглядаються питання реклеймінгу як одного з 

інструментів підвищення енергоефективності України. 
Представлені статистичні показники щодо енергоємності ВВП за 
період 2010-2018 років та витрати електроенергії у системах 
водовідведення по областям за 2018 рік. Виділено структуру 
середньозваженного тарифу на централізоване водовідведення, 
де було виокремленнл витрати електроенергії на очищення 
1 куб. м стічних вод. Було представленно задачі стратегії 
низьковуглецевого розвитку України у частині удосконалення 
поводження із стічними водами та шляхи вирішення поставлених 
задач. 

У статті розглянуто сучасний стан в Україні у сфері 
водовідведення. Виділено застосування фінансово-економічних 
механізмів для поліпшення ситуації із забрудненням водних 
об’єктів стічними водами. Приділено увагу механізмам 
фінансування енергоефективних заходів, які пов’язані із 
запровадженням механізму реклеймінгу. Запропоновано 
використання механізмів публічного приватного партнерство та 
енергосервісного контракту для запровадження ефективного 
енергозбереження. Було представлено переваги даних механізмів 
у контексті запровадження реклеймінгу водних ресурсів. 
Визначено критерії ефективного впровадження реклеймінгу, що 
сприятиме підвищенню енергоефективності.  

Ключові слова: енергоефективність; реклеймінг; водні ресурси; 
ЕСКО-механізм; публічне приватне партнерство; фінансово-
економічний механізм. 

 
Актуальність теми. Стратегія водної політики України та 

водна стратегія України на період до 2025 року для поліпшення 
ситуації із забрудненням стічними водами водних об’єктів 
ставлять за мету: 

- скорочення обсягів надходження у водні об’єкти 
забруднюючих речовин у складі стічних вод завдяки розбудові, 
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модернізації та реконструкції очисних споруд; впровадження 
новітніх, водо- та енергозберігаючих комплексних технологій 
очищення забруднених вод [17]; 

- створення довгострокових й сталих механізмів 
стимулювання підприємств щодо впровадження ними 
маловідходних, безвідходних, енерго- і ресурсозбергігаючих 
технологій, та впровадження заходів, що зменшують негативний 
вплив на довкілля. Вони мають бути простими у розумінні, 
прозорими і привабливими [16]. 

Нагальна важливість вирішення проблеми використання 
стоків та підвищення енергоефективності підкреслюється в цілях 
сталого розвитку, а саме: 

- Ціль 6.3 (на глобальному рівні): до 2030 року підвищити 
якість води за допомогою зменшення забруднення, ліквідації 
скидання відходів і зведення до мінімуму викидів небезпечних 
хімічних речовин та матеріалів, скорочення вдвічі частки 
неочищених стічних вод і значного збільшення масштабів 
рециркуляції та безпечного повторного використання стічних вод 
у всьому світі. 

- Ціль 6.1 (на національному рівні): зменшити обсяги 
скидання неочищених стічних вод, насамперед з використанням 
інноваційних технологій водоочищення на державному та 
індивідуальному рівнях. 

- Ціль 7.4 (на національному рівні): підвищити 
енергоефективність економіки [18]. 

Відповідно до цього виникає потреба у використанні 
економічних важелів з боку держави для виконання цілей сталого 
розвитку. Тому існує потреба у використанні нових або 
удосконаленні існуючих фінансово-економічних механізмів для 
покращення існуючої ситуації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика 
підвищення енергоефективності підприємств піднімалася у 
працях багатьох науковців, серед яких: Денисюк С. П., Биба В. В., 
Міняйленко І. В., Мельник Л. Г., Олійник Н. І., Крилова І. І., 
Маценко О. М. Прокопенко О. В., Олійник Н. І., Крилова І. І., 
Манзур Кадір, Пей Дрексель, Бланка Хіменес Ціснерос, Янггі Кім, 
Аміт Праманик та інші. Проте, слід зауважити, що лише деякі 
зарубіжні науковці приділяли увагу саме використанню механізму 
реклеймінгу водних ресурсів для підвищення енергоефективності. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є аналіз 
можливості підвищення енергоефективності за допомогою 
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запровадження механізму реклеймінгу водних ресурсів та 
фінансово-економічних механізмів. 

Викладення основного матеріалу. Відповідно до 
міжнародних стандартів Україна є одним із неефективніших 
споживачів енергії через велику частку енергоємних секторів, 
застарілі та неефективні технології і виснажені основні засоби. 
Високий рівень енергоємності свідчить про нижчій рівень 
ефективності роботи підприємств, що призводить до зменшення 
його конкурентоспроможності. Звідси виникає потреба у 
запровадженні енергоефективних заходів. Через значні масштаби 
енергоспоживання вітчизняною промисловістю економія 
енергоресурсів навіть у межах десятих відсотка вивільняє для 
виробника значні фінансові ресурси та підвищує рентабельність 
виробництва [19]. Підприємства мають працювати у руслі  
стратегії низьковуглецевого розвитку, яка передбачає екологічний 
та соціальний розвиток з урахуванням екологічної політики 
держави. Основна ідея цієї стратегії полягає у сталому розвитку 
країни паралельно зі скороченням викидів парникових газів, 
зокрема двоокису вуглецю. Це досягається шляхом вжиття 
енергоефективних заходів та заміни використання викопного 
палива на відновлювальні джерела енергії [3]. Для оцінки стану 
енергоефективності країни використовується показник 
енергоємності ВВП [11]. На рисунку 1 приведенні данні 
енергоємності ВВП за період 2010-2018 років. Як ми бачимо, 
рівень енергоємності ВВП з кожним роком зменшується, що 
обумовлюється падінням ВВП країни та скороченням 
виробництва. 
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Рис. 1. Енергоємність за 2010-2018 роки 
Джерело: побудовано автором за даними [12] 

На рис. 2 показано витрати електроенергії у системах 
водовідведення за областями за 2018 рік, загалом було 
витрачено 974,44 млн кВт·год. Загальний обсяг використання 
електроенергії становить 90820,37 млн кВт·год. 

 
Рис. 2. Витрати електроенергії у ситемах водовідведення за областями,  

млн кВт*год/рік, 2018 рік 
Джерело: побудовано автором за даними [10] 
 

За даними Energodata (Щорічне глобальне дослідження), 
енергоємність ВВП при постійному паритеті купівельної 
спроможності (koe/$2015p) для ЄС – 0.078, для G7 – 0.101, для 
країн СНД – 0.202, для світу – 0.116 [13]. 

У таблиці 1 наведена структура середньозваженного тарифу 
на централізоване водовідведення станом на 05.02.2020. Тариф 
становить 8,2 грн/куб. м. Як ми бачимо зі структури 
середньозваженного тарифу частка витрат на електроенергію 
становить 19,4% або у грошовому еквіваленті становить 
1,59 грн./куб. м. Однією із задач стратегії низьковуглецевого 
розвитку України є удосконалення поводження із стічними 
водами[2]. Відповідно до цього заплановані наступні кроки, для 
реалізації поставленої задачі:  

- зменшення утворення стічних вод; 
- удосконалення поводження зі стічними водами та з осадом 

стічних вод; 
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- розширення потужностей систем централізованого 
очищення стічних вод для надання послуг; 

- розвиток або розширення використання регенерованої 
води; 

- виробництво енергії з біогазу від стічних вод. 
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Таблиця 1  
Структура середньозваженного тарифу на централізоване 

водовідведення станом на 05.02.2020 ( за даними 52 ліцензіатів 
НКРЕКП) 

Оплата праці з відрахуванням 47,3 
Електроенергія 19,4 
Очищення власних стічних вод іншими підприємствами 1,4 
Паливно-мастильні матеріали 5,2 
Ремонт(матеріали) 2,2 
Реагенти 1 
Амортизація 5,9 
Фінансові витрати 0,3 
Інші витрати 6,5 
Прибуток 6,3 
Компенсація витрат на електроенергію, податки та збори за 
попередній звітній період 0,8 
Зняття сум витрат за протокольними рішеннями НКРЕКП -3,7 

 
Для вирішення даних задач необхідно впроваджувати нові 

технології поводження із стічними водами, модернізувати існуючі 
та будувати нову інфраструктуру водовідведення та очищення 
стічних вод, розвиток та розширення можливостей використання 
стічних вод після реклеймінгу, стимулювати виробництво енергії з 
біогазу. 

За рівнем водозабезпечення Україна посідає одне з останніх 
місць серед країн Європи, тоді як за водоємністю валового 
суспільного продукту випереджає більшість із них – водні ресурси 
нашої країни використовуються, а отже, і забруднюються 
набагато інтенсивніше ніж в інших країнах [22]. 

Негативна ситуація із забрудненням водних об’єктів можлива 
через систему факторів, основним з яких є фізична та моральна 
зношеність водоочисних споруд, більшість з яких була 
побудована ще в середні ХХ століття. Закінчення 
експлуатаційного терміну та невідповідність застосовуваних 
технологій очищення стічних вод проблемам сьогодення є 
основними проблемами, які потребують вирішення для 
покращення ситуації із забрудненням водних об’єктів. Відповідно 
до цього існує нагальна потреба у модернізації очисних споруд із 
застосуванням інноваційних технологій. Одним із шляхів 
вирішення існуючої ситуації, на нашу думку, є запровадження 
механізму реклеймінгу водних ресурсів. Під реклеймінгом слід 
розуміти процес перетворення стічних вод у воду, придатну для 
використання. Діапазон використання досить великий – від 
зрошення полів до використання у якості питної води, за умов 
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дотримання усіх стандартів. Стічні води можуть бути економічно 
ефективним та стабільним джерелом енергії, поживних речовин, 
органічної речовини та інших корисних побічних продуктів [20]. 
Побічним продуктом реклеймінгу є можливість отримання біогазу, 
який міститься у стічних водах для виробництва електроенергії. 
Даний підхід призведе до збільшення енергоефективності очисних 
споруд. 

Перехід до самозабезпечення електроенергією очисних 
споруд є загальноприйнятою практикою для розвинутих країн. 
Слід зауважити, що на сьогоднішній день енергетичний потенціал 
стічних вод не використовується повною мірою. Беручи до уваги 
очікуване збільшення обсягів стічних вод у найближчі роки, 
електроенергія зі стічних вод може задовольнити потреби у 
електроенергії 196 мільйонів домогосподарств до 2030 року і 239 
мільйонів домогосподарств до 2050 р. у всьому світі [5]. 

Модернізація очисних споруд вимагає значних коштів. За 
підрахунками експертів, сума коштів, яка потрібна для 
реконструкції підприємств водопостачання та водовідведення 
України складає біля 40 млрд доларів США [4], для повної 
модернізації очисних споруд «Львівводоканалу» необхідно понад 
200 млн євро [6]. Динаміка реальних поточних витрат та 
капітальних інвестицій на очищення стічних вод показана на 
рисунку 3. Як ми бачимо, обсяги капітальних інвестицій та 
поточних витрат зросли більше ніж у 2 рази у період з 2010 по 
2018 роки. Проте рівень інвестицій у очищення стічних вод 
залишається на низькому рівні і не сприяють поліпшенню ситуації 
із забрудненням водних об’єктів в Україні. Необхідно зазначити, 
що частка витрат на охорону навколишнього середовища за 
рахунок коштів державного бюджету у 2018 році на капітальні 
інвестиції становить 2,9%, на поточні витрати – 2,1%. Основним 
джерелом фінансування поточних витрат та капітальних 
інвестицій є власні кошти підприємств, частка яких становить 
понад 60%. 

Для подолання проблеми модернізації очисних споруд 
необхідно застосовувати фінансово-економічні механізми, які 
допоможуть впровадженню енергоефективного реклеймінгу. До 
таких механізмів слід віднести систему методів та інструментів 
фінансових преференцій та штрафних санкцій, які спрямовані на 
покращання ситуації відтворення та управління водними 
ресурсами. Впровадження реклеймінгу можливе також за рахунок 
застосування таких інструментів та методів, як податки, збори, 
запозичення, публічно-приватне партнерство, інвестиції, 
донорських внесків, субсидування. Слід зауважити, що деякі з 
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даних механізмів застосовуються на території України, але вони 
не працюють у повній мірі через недосконалість інститутів. Для 
запровадження реклеймінгу держава повинна розробити, 
вдосконалити існуючі принципи  стимулювання, примусу та 
відобразити їх у відповідній загальнодержавній програмі.  

 

 
Рис. 3. Динаміка поточних витрат та капітальних інвестицій на очищення 

стічних вод, млн грн, Україна, 2010-2018 рр. 
Джерело: побудовано автором за даними [9] 
 
До джерел фінансування механізму реклеймінгу належать: 
- власні кошти підприємств – можливість фінансування 

впровадження механізму реклеймінгу водних ресурсів за рахунок 
власних коштів підприємств; 

- державні засоби – спеціальні фонди, кошти державного та 
місцевих бюджетів, запровадження пільгового оподаткування; 

- залучення кредитних коштів – використання можливості 
залучення кредитних коштів (як державних, так і міжнародних) для 
можливості впровадження механізму реклеймінгу водних 
ресурсів; 

- залучення інвестицій та грантів. 
Економічна ситуація в Україні не сприяє до запровадження 

реклеймінгу. Наявних коштів державного бюджету та власних 
коштів підприємств вистачає лише на поточний ремонт, а не на 
велику модернізацію, яка потрібна у зв’язку з незадовільною 
ситуацією із забруднення стічними водами водних об’єктів та 
необхідність впровадження енергозберігаючих заходів на очисних 
спорудах. В таких умовах залучення іноземних інвестицій та 
грантових коштів міжнародних донорських організацій має бути 
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одним з найпріоритетніших напрямів практичної реалізації 
механізму енергозбереження [15]. 

Ефективним для запровадження енергоефективних заходів є 
механізм публічно-приватного партнерства. Закон України «Про 
державно-приватне партнерство» [14] визначає організаційно-
правові засади взаємодії державних партнерів з приватними 
партнерами та основні принципи державно-приватного 
партнерства на договірній основі. Згідно з цим законом державно-
приватне партнерство – це така система відносин між державним 
та приватним партнерами, при реалізації яких ресурси обох 
партнерів об’єднуються з відповідним розподілом ризиків, 
відповідальності та винагород (відшкодувань) між ними, для 
взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі у створенні 
нових та/або модернізації (реконструкції) діючих об’єктів, які 
потребують залучення інвестицій, та користуванні (експлуатації) 
такими об’єктами. Слід зазначити, що загальноприйняте поняття 
публічно-приватного партнерства є синонімом поняття державно-
приватного партнерства, яке використовують в українському 
законодавстві. Основними перевагами публічно-приватного 
партнерства для запровадження енергоефективних заходів, в 
тому числі і реклеймінгу є  

- створення сприятливого клімату для інвестицій; 
- сприяння розвитку взаємовідносин між владою та бізнесом 

у питанні енергоефективності; 
- взаємовідносини держави і бізнесу як рівноправних 

партнерів; 
- зменшення податків, надання пільг та преференцій для 

бізнесу; 
Вирішенням основних проблем, що виникли у водній сфері 

України, може бути застосування механізму енергосервісу [21]. 
Державне агентство водних ресурсів України – перше з 
державних органів, яке почало застосовувати ЕСКО-механізм для 
скорочення споживання електричної енергії [7]. У період з 2018 по 
2019 роки було підписано 30 енергосервісних контрактів, що 
дозволило зекономити до 20% електроенергії кожного року. На 
2020 рік заплановано підписання ще 80 контрактів. 

Закон України «Про запровадження нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної 
енергомодернізації» [8] встановлює правові та економічні засади 
здійснення енергосервісу для підвищення енергетичної 
ефективності об’єктів державної та комунальної власності. Згідно 
з законом, енергосервіс – комплекс технічних та організаційних 
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енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, 
спрямованих на скорочення замовником енергосервісу 
споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних 
ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із 
споживанням (витратами) за відсутності таких заходів. Перевагою 
ЕСКО-механізму можна вважати можливість замовникам 
здійснювати енергозберігаючі заходи навіть за відсутності 
достатнього фінансування, при цьому не використовуючи кредитні 
кошти. 

Механізм публічного приватного партнерства та ЕСКО-
механізм дають змогу залучати різні джерела фінансування та 
служать інструментами для запровадження високоефективних 
енергозберігаючих заходів. 

Для оцінки економічної ефективності застосування механізму 
реклеймінгу водних ресурсів можна використати такі економічні 
показники як економічний ефект від впровадження реклеймінгу, 
фактичний чистий економічний ефект та чиста дисконтна вартість. 

Економічний ефект від застосування реклеймінгу буде 
                                      ∑ ∆+∆+=∆ бзб ЗDEE ,                                             

(1) 
де збE  – екологічні збитки, яких змогли уникнути внаслідок 

запровадження реклеймінгу; 
D∆  – величина річного приросту доходу, якого спромоглися 

досягти, завдяки запровадженню реклеймінгу; 

бЗ∆ – величина економії електроенергії (енергозбереження), 

яка була досягнута, внаслідок запровадження реклеймінгу. 
Фактичний чистий економічний ефект служить для вибору 

оптимального варіанту застосування реклеймінгу та 
розраховується наступним чином 

                                     ВРE ф −=∆ ,                                         

(2) 
де Р – економічний результат від запровадження реклеймінгу; 

В – витрати на запровадження реклеймінгу. 
Показник чистої дисконтної вартості слугує критерієм 

прийняття доцільності інвестування у запровадження реклеймінгу 
та допомагає  вибрати найбільш привабливий з економічної точки 
зору проєкт.  

           ∑ 
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де ПS  – економія ресурсів завдяки запровадження реклеймінгу; 

сбП – попередженні штрафні санкції через забруднення 

водних об’єктів стічними водами; 

прУ – попереджений збиток здоров’ю людини через зниження 

ризику захворювання через забруднення фінансування 
енергоефективних заходів; 

К – капіталовкладення на запровадження реклеймінгу на рік; 
N  – норма дисконтування; 
T – рік кінця запровадження; 
t – рік початку запровадження. 
Термін окупності капітальних вкладень. За допомогою даного 

показника, можливо розрахувати термін, за який усі вкладені 
кошти повністю повертаються за рахунок одержаного ефекту.  

                                              
p

o
E

B
T =  ,                                                     

(4) 
де B – витрати на запровадження реклеймінгу; 

 pE – величина чистого економічного ефекту. 

Розрахунок даних економічних параметрів показує 
економічну доцільність застосування механізму реклеймінгу та 
дозволяє обрати економічно вигідніший проєкт.  

Висновки. Проведений аналіз енергоємності до ВВП 
України та інших держав світу показав, що нашій державі 
необхідно посилити зусилля щодо зменшення даного показника. 
Даний показник загалом характеризує енергоефективність 
держави. Одним із інструментів для зменшення енергоємності 
національної економіки є механізм реклеймінгу водних ресурсів. 

Завдяки використанню механізму реклеймінгу водних 
ресурсів існує перспектива мінімізації еколого-економічних збитків 
водним об’єктам та можливістю підвищення енергоефективності 
економіки України. Підтвердженням цьому є успішний світовий 
досвід у цій сфері та прогнози світових вчених. 

Було проаналізовано способи фінансування механізму 
реклеймінгу та сучасний стан в України з цим. Економічна 
ситуація в Україні не сприяє до запровадження реклеймінгу, через 
недостатність фінансування. В таких умовах залучення іноземних 
інвестицій та грантових коштів міжнародних донорських 
організацій має бути одним з найпріорітетніших напрямів 
практичної реалізації механізму енергозбереження. 

Механізм публічного приватного партнерства та ЕСКО-
механізм дають змогу залучати різні джерела фінансування та 
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служать інструментами для запровадження високоефективних 
енергозберігаючих заходів. Для кількісної оцінки ефективності 
запровадження механізму реклеймінгу, у роботі запропоновано 
використовувати показник економічного ефекту, фактичного 
чистого економічного ефекту, чистої дисконтної вартості та 
терміну окупності капітальних вкладень. Величину економічного 
ефекту запропоновано розраховувати з урахуванням економії 
енергії (енергозбереження), яка може стати можливою при 
запровадженні механізму реклеймінгу. 

Подальші дослідження планується присвятити дослідженню 
взаємозв’язку між запровадженням механізму реклеймінгу та 
формуванням тарифу на водовідведення.  

*Публікація містить результати досліджень, проведених в рамках НДР 
«Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму 
соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової революції» (No 
д/р 0118U003578). 
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IMPROVING ENERGY EFFICIENCY OF ENTERPRISES BASED ON 
WATER RESOURCES RECLAIMING: PROSPECTS FOR UKRAINE 

 
According to international standards, Ukraine is one of the most 

inefficient energy consumers due to a large share of energy-intensive 
sectors, outdated and inefficient technologies and depleted fixed 
assets. The high level of energy intensity indicates a lower level of 
efficiency of enterprises, which leads to a decrease in its 
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competitiveness. Hence the need for energy efficiency measures. The 
article considers the issues of reclaiming as one of the tools to 
increase energy efficiency in Ukraine. Statistical indicators on energy 
intensity of GDP for the period 2010-2018 and electricity consumption 
in sewerage systems by regions for 2018. The structure of the weighted 
average tariff for centralized sewerage was allocated, where the 
consumption of electricity for the treatment of one cubic meter of 
wastewater was separated. Were presented the tasks of the strategy of 
low-carbon development of Ukraine in terms of improving wastewater 
management and ways to solve the tasks. 

The article considers the current situation in Ukraine in the field 
of drainage. The use of financial and economic mechanisms to improve 
the situation with water pollution by wastewater is highlighted. 
Attention is paid to the mechanisms of financing energy efficiency 
measures, which are related to the introduction of the reclaiming 
mechanism. The use of mechanisms of public-private partnership and 
energy service contract for the introduction of efficient energy saving 
is proposed. The advantages of these mechanisms in the context of the 
introduction of reclamation of water resources were presented. Criteria 
for effective implementation of reclaiming, which will increase energy 
efficiency, have been identified. 

Keywords: energy efficiency; reclaiming; water resources; ESCO 
mechanism; public private partnership; financial and economic mechanism. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
ОСНОВЕ РЕКЛЕЙМИНГА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ  
 

В статье рассматривается вопрос реклейминга как одного из 
инструментов повышения энергоэффективности Украины. 
Выделена структура средневзвешенного тарифа на 
централизованное водоотведение, где были выделены расходы 
электроэнергии на очистку 1 куб. м сточных вод. Предложено 
использование механизмов государственно-частного партнёрства 
и энергосервисного контракта для внедрения эффективного 
энергосбережения. Были представлены преимущества данных 
механизмов в контексте внедрения реклейминга водных ресурсов. 
Определены критерии эффективного применения реклейминга, 
что будет способствовать повышению энергоэффективности. 
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ресурсы; ЭСКО-механизм; публичное частное партнерство; финансово-
экономический механизм. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕТОДОЛОГІЇ ОЩАДЛИВОГО 
ВИРОБНИЦТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОПТИМІЗАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті розкрито сутність та значення концепції ощадливого 
виробництва, визначено її основні компоненти. Досліджено, що 
інструменти методології ощадливого виробництва на практиці 
дають змогу досягти значного зниження витрат ресурсів при 
незмінній якості продукції порівняно з традиційним підходом та 
помітно скоротити виробничий цикл перетворення сировини в 
готовий продукт і значно зменшити терміни збуту продукції. 
Встановлено, що система ощадливого виробництва, яка орієнтує 
підприємство на довгострокову перспективу розвитку, 
працюватиме ефективно лише в тому випадку, якщо відбудеться 
процес переорієнтації мислення працівників з вузькопрофільних 
завдань на розуміння всього виробничого процесу та бачення 
загальної мети. 

Ключові слова: ощадливе виробництво; концепція; цілі; 
принципи; втрати; інструменти; цінність; якість. 

 
Вступ. Здійснення діяльності будь-якого підприємства є 

неможливим без чіткої взаємодії всіх процесів його системи 
(технологічних, технічних, виробничих, управлінських). Минув той 
час, коли в Україні розвиток бізнесу міг відбуватись на 
інтуїтивному рівні та забезпечувати високі прибутки завдяки 
відсутності конкуренції та великій кількості незайнятих ніш. У 
сучасних умовах глобальної конкуренції бути успішним на ринку 
можна тільки за рахунок впровадження інноваційних концепцій 
управління підприємством. Одним з ефективних методів 
посилення конкурентної боротьби та підвищення ефективності 
виробничого процесу на підприємстві, є концепція ощадливого 
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виробництва, яка має низку суттєвих переваг порівняно з іншими 
методами управління та організації виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологія 
впровадження концепції ощадливого виробництва як філософії, 
що допомагає мінімізувати втрати та істотно зменшити витрати, 
підвищити продуктивність праці, цінність продукції для споживача, 
а також сформувати відповідно орієнтовану культуру серед 
персоналу підприємства, відображено у працях відомих 
зарубіжних вчених. Найбільшого успіху в цій сфері у світі досягли 
Дж. К. Лайкер [1], Дж. П. Вумек, Д. Т. Джонс [2], М. Л. Джордж [3], 
М. Імаі [4], М. Вейдер [5], Т. Оно [6]. Серед вітчизняних вчених, 
котрі у своїх працях досліджують аналогічну проблематику, варто 
відзначити Г. М. Скударя [7], М. А. Мироненка [8], 
Т. В. Омельяненко [9], Ю. П. Клочкова [10] та ін. 

Практично всі науковці у своїх працях зазначають, що 
повністю усунути втрати в процесі виробництва та управління 
компанією неможливо, але існує велика кількість методів, методик 
та концепцій, застосування яких дає змогу мінімізувати втрати, 
брак та виробничі відходи, витрати ресурсів та часу. Найбільш 
досконалою, на наш погляд, є концепція ощадливого 
виробництва. 

Ощадливе виробництво (англ. «lean production» або «lean 
manufacturing») – це концепція, яка ґрунтується на прагненні 
підприємства ліквідувати всі види втрат за допомогою залучення 
в процес управління кожного працівника та максимальної 
орієнтації на споживача, що передбачає виробництво такої 
кількості продукції, якої вимагає ринок. Її розробив Таїті Оно 
(Taiichi Ohno) ще у 1950-х роках на японському підприємстві 
«Тойота» («Toyota Motor Corporation») [6]. 

Теорія ощадливого виробництва дає змогу на практиці 
підвищити продуктивність діяльності підприємств, оскільки, 
практично всі вони зосереджують свої зусилля на усуненні втрат 
та деяких або всіх надмірних витрат. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Метою статті є узагальнення накопиченого досвіду щодо 
інструментарію методології ощадливого виробництва та 
можливості використання його елементів на промислових 
підприємствах України в умовах негативного впливу зовнішнього 
оточення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ощадливе 
виробництво – це система планування, організації та управління 
підприємством, за якої продукція виготовляється відповідно до 
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запитів споживачів з мінімальною кількістю витрат ресурсів та 
втрат. У перекладі з англійської «lean» означає «пісний, без жиру, 
стрункий», тобто таке виробництво не має надмірної кількості 
незатребуваних в даний момент часу ресурсів (сировини, 
матеріалів, комплектуючих і т. ін.), тобто витрат. 

Концепція ощадливого виробництва була запропонована 
Вумек і Джонсом у 1996 році. Вона базується на п’яти принципах, 
що визначають орієнтири для підприємств при переході до 
системи ощадливого виробництва [2, С. 25]: 

1. Визначення цінності кожної номенклатури/асортименту 
продуктів з точки зору клієнта. 

2. Визначення всіх стадій потоку створення цінності для 
кожної номенклатурної/асортиментної групи продуктів і усунення, 
в міру можливості, операцій, що не додають цінності. 

3. Вибудовування операцій, що створюють цінність, в суворій 
послідовності, що забезпечує рівномірний рух продукту в потоці, 
направленому до клієнта. 

4. Після закінчення формування потоку – створення 
можливості для «витягування» клієнтами цінності з попередньої 
стадії. 

5. Після закінчення визначення цінності, виявлення потоків 
та усунення стадій, що викликають виникнення втрат, а також 
формування потоку і витягаючої системи – повторення всього 
процесу знову стільки раз, скільки буде потрібно для досягнення 
стану досконалості, при якому створюється абсолютна цінність і 
немає ніяких втрат. 

Ю. П. Адлер [11] у своїх працях виділяє вісім принципів 
ощадливого менеджменту, які здатні оптимізувати та зробити 
конкурентоспроможним будь-яке підприємство, а саме : 
принципами орієнтації (фокусу) на клієнта (споживача, покупця); 
лідерства; залучення персоналу; процесного підходу; системного 
підходу; безперервного вдосконалення (Кайдзен); прийняття 
рішень на основі фактів; взаємовигідних відносин з 
постачальниками. 

Т. В. Омельяненко, О. В. Щербина, Д. О. Барабась, 
А. В. Вакуленко визначають такі п’ять базових принципів 
ощадливого виробництва, як раціональності, витягування, 
потоковості, колективності, перфекціонізму [9]. 

Систематизація накопиченого досвіду впровадження 
ощадливого виробництва японськими та західними дослідниками 
(Таїті Оно, Сігео Сінго, Ясухіро Монден, Ричард Шонбергер, 
Джеймс П. Вумек і Денієл Т. Джонс, Джон Бішено, Майкл Вейдер, 
Чет Марчвінські та Джон Шук і багато інших), на сьогодні дає 
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змогу описати значну кількість управлінських інструментів, які 
можна успішно застосовувати як у процесі реструктуризації вже 
існуючих виробництв, так і під час побудови нових ощадливих 
підприємств. Оскільки основною метою ощадливого підприємства 
є задоволення вимог і потреб усіх стейкхолдерів зацікавлених в 
успішності його функціонування, а принципами вибудовування 
системи управління ощадливим підприємством є раціональність, 
витягування, потоковість, перфекціонізм і колективність, то 
систематизувати інструменти ощадливого виробництва можна у 
вигляді рис. 1. 

 
Рис. 1. Ощадливе підприємство: глобальна мета, цільові орієнтири, 

принципи та інструменти [9] 
 

Розвиток та поширення концепції ощадливого виробництва 
зумовлено рядом причин. По-перше, розвиток менеджменту 
якості цілеспрямовано рухається в бік освоєння найбільш 
ефективних та конкурентоспроможних методик управління 
бізнесом, серед яких ощадливе виробництво науковцями 
вважається найбільш успішним, оскільки являє собою симбіоз 
всього найкращого, що було напрацьовано у світі. По-друге, 
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ощадливе виробництво базується на антикризових принципах, які 
особливо актуальні для нинішніх підприємств України, оскільки 
спрямовані на всебічне зниження втрат, мінімізацію витрат та не 
потребують для розвитку підприємства значних інвестицій 
(система на 80% складається із організаційних заходів і тільки на 
20% із інвестицій в технологію). По-третє, історія розвитку 
ощадливого виробництва – це сукупність історій успіху 
найвідоміших компаній в різних галузях світової економіки : від 
дискретного виробництва (перш за все в автомобілебудівній 
галузі) до безперервного виробництва (фармацевтична галузь, 
хімічна, харчова, металургія і т.д.), а в подальшому і в торгівлі, 
сфері послуг, комунальному господарстві, охороні здоров’я та 
державному управлінні. По-четверте, ощадливе виробництво є 
найбільш вдалим поєднанням ринкових принципів 
господарювання (виробляй тільки те, що користується попитом на 
ринку) і адміністративно-командних (стратегічне планування і 
управління за цілями). По-п’яте, концепція якнайкраще підходить 
для українських підприємств, що практично постійно перебувають 
під впливом негативного зовнішнього оточення і вирішує цілий 
ряд завдань: модернізацію не тільки обладнання, а й систем 
планування, організації та управління, наведення порядку і 
підвищення відповідальності на своєму робочому місці, постійне 
навчання та підвищення кваліфікації персоналу (делегування 
повноважень, створення команди однодумців, прозорість і 
зрозумілість потоку створення цінності). 

Вихідною точкою ощадливого виробництва є цінність для 
споживача. З точки зору кінцевого споживача, продукт (послуга) 
набуває справжню цінність лише в час, коли відбувається пряма 
обробка, виготовлення продукції. Цінність – це корисність, що 
наявна в продукті з точки зору споживача та знаходить своє 
відображення в цінах продажу та ринковому попиті. Основою 
ощадливого виробництв є процес усунення втрат, які японською 
мовою називають «муда». Муда – це одне із японських слів, яке 
означає втрати, відходи, «дії, які не додають цінності» [1]. 

Відповідно до концепції ощадливого виробництва всю 
діяльність підприємства можна класифікувати так : операції і 
процеси, що додають цінність для споживача, і операції та 
процеси, що не додають цінності для споживача. Відповідно, все, 
що не додає цінності для споживача, з позиції ощадливого 
виробництва, класифікується як втрати, і має бути усунуто. 

В рамках концепції ощадливого виробництва було виділено 
безліч елементів, кожен з яких представляє собою певний метод, 
а деякі (наприклад кайдзен) самі претендують на статус концепції. 



                                                                                                            
 

 

 
257

Вісник 
НУВГП

Інструменти методології ощадливого виробництва та їх 
характеристика згруповані нами у таблицю. 

Таблиця 
Інструменти методології ощадливого виробництва 

Інструменти Характеристика 
1 2 

Система 
тотального догляду 
за обладнанням 
(Total Produetive 
Maintenance) 

Система, що передбачає високоякісний догляд за 
устаткуванням та охоплює не лише його технічне 
обслуговування у процесі експлуатації, але й його 
конструювання та виготовлення, а також передбачає 
активну участь працівників усіх рівнів та всіх служб і 
підрозділів підприємства в процесі вдосконалення 
використання обладнання 

Система 
«Впорядкування» 
(«5S») 

Являє собою систему наведення порядку, чистоти, 
посилення дисципліни та створення безпечних умов 
праці. 1S (Seiri – організованість) – видалення 
непотрібного, 2S (Seiton – акуратність) – раціональне 
розміщення предметів праці, 3S (Seiso – чистота) – 
прибирання, перевірка та виправлення несправностей, 
4S (Seiketsu – стандартизація, 5S (Shitsuke – 
дисципліна) – дисциплінованість та відповідальність. 

Система швидкого 
переналагоджуванн
я устаткування 
(SMED – Single 
Minute Exchange of 
Dies) 

Система переналагоджування устаткування 
передбачає процес переходу від виробництва одного 
виду продукції до іншого, зміни інструмента, 
переналаштування програмних продуктів при 
відсутності простоїв та помилок і має найменшу 
тривалість (до 10 хв.). В основі переналагодження 
устаткування лежать дві групи дій – зовнішні та 
внутрішні. Внутрішні виконуються після зупинки 
обладнання, зовнішні можна проводити під час роботи 
обладнання. Мета цього інструменту полягає в 
перетворенні внутрішніх операцій на зовнішні 

Карта потоку 
створення цінності  
(VSM – Value 
Stream Mapping) 

Являє собою схему, що графічно відображує всі етапи 
руху потоків матеріалів та інформації, потрібних для 
виконання замовлення споживача. Карти допомагають 
чіткіше усвідомити можливості вдосконалення, значно 
спрощують вибір того, в яких місцях має 
застосовуватися кайдзен потік, а в яких – кайдзен 
процес 

Система подання 
пропозицій щодо 
вдосконалень 
(Kaizen) 

Процес безперервного вдосконалення являє собою 
затверджену підприємством документальну форму, в 
якій кожен працівник викладає пропозиції щодо 
покращання своєї роботи або роботи обладнання, або 
ж будь-чого іншого. Складовими елементами кайдзен 
прийнято вважати: удосконалення власної роботи; 
економію енергії, сировини та інших ресурсів; 
покращення умов праці; удосконалення обладнання та 
процесів, інструментів і пристосувань; підвищення 
якості продукції 

Карта стандартної 
операції  

Передбачає стандартизацію роботи, яка базується на 
розробленні внутрішньовиробничих стандартів 
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(Standard Operating 
Procedure, SOP) 

виконання дій у межах конкретного виробничого 
процесу 

продовження таблиці 
1 2 

 

SOP стосовно кожної конкретної операції має форму 
паперового чи електронного документа, що: 
1) містить інформацію про послідовність виконуваних 
дій, тривалість циклу, обсяг матеріальних запасів; 
2) конкретизує, які робітники, з використанням яких 
матеріалів та якого устаткування мають виконувати 
цю операцію 

Система «Точно-
вчасно»  
(Just-in-Time, JIT) 

Система організації виробництва, за якої 
доставляються суто ті матеріали та виробляються 
суто ті вироби, що є необхідними, точно у необхідний 
термін та точно у потрібній кількості. Планування 
матеріально-технічного постачання передбачає 
повну синхронізацію з виробничим процесом 

Карткова система 
передавання 
інформації 
(Kanban) 

Система організації виробництва та матеріально-
технічного постачання, що дає змогу найбільш повно 
реалізувати принцип витягування. Конкретний графік 
виробництва на декаду та місяць відсутній. Він 
фактично формується обігом карток канбан через які 
подаються вказівки щодо виготовлення та 
переміщення (доставки) тих чи інших деталей 
(продукції) 

Правило зупинки 
процесу за неякісної 
роботи 
(Jidoka) 

Наголошує на можливості та, більше того, на 
необхідності негайної зупинки верстата чи лінії у разі 
виникнення в режимах їхньої роботи відхилень, які 
призводять до виготовлення дефектної продукції 

Засоби захисту від 
помилок 
(Poka-Yoke) 

Передбачають практичні прийоми та засоби 
запобігання помилкам, які можуть мати місце в разі, 
коли оператор для обробки на певному верстаті 
візьме невідповідну деталь або ж встановить 
потрібну деталь у неправильний спосіб, або ж 
пропустить деталь взагалі тощо 

Техніка візуалізації 
оперативного 
управління 
(Visual Management, 
Andon) 

Вимагає такого розміщення всіх деталей, 
обладнання, інструментів та устаткування, 
виробничих стадій та інформації про 
результативність роботи виробничої системи, щоб 
вони були легко помітними й будь-який учасник 
виробничого процесу з першого погляду був 
спроможний оцінити поточний стан справ 

Техніка вирішення 
проблем (“5 W”) 

При появі будь-якої проблеми необхідно п’ять разів 
поставити запитання «Чому?» («Why?» – англ.), що 
позначається як «5W». Базове правило є таким: якщо 
п’ять разів отримати відповіді на запитання «Чому?», 
причини і навіть методи вирішення проблеми стануть 
очевидними 

Техніка організації 
роботи малих груп 
(Small-group 
activities, Team work) 

Вимагає приділення прискіпливої уваги організації 
роботи малих груп, що являють собою об’єднання 
працівників компанії, створювані для вирішення 
конкретних проблем, які виникають на підприємстві 
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Представлені в таблиці інструменти вважаються найбільш 

поширеними в практиці ощадливого виробництва. На основі 
виконаного аналізу переваг у їх застосуванні та можливих 
недоліків, ризиків, обмежень можна вибрати той інструмент, який 
доцільно використовувати як елемент системи ощадливого 
виробництва в умовах конкретного виробничого підприємства. 

Застосування концепції ощадливого виробництва на практиці 
дає змогу досягти значного зниження витрат ресурсів при 
незмінній якості продукції порівняно з традиційним підходом та 
помітно скоротити виробничий цикл виготовлення продукції і 
терміни її збуту. На традиційних підприємствах сировина та 
матеріали, з яких виготовляється продукція, можуть зберігатись 
на складі тижнями або навіть місяцями. Процес їх перетворення, 
а отже, додавання цінності вимірюється переважно в хвилинах чи 
годинах, але весь виробничий цикл виготовлення продукції може 
тривати доволі довгий період, від однієї доби до тижня і більше 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Затрати часу на створення доданої вартості у виробничому 

циклі виготовлення продукції 
 
За звичайних умов управління виробнича потужність 

підприємств в Україні становить в середньому 40-60%, а більшість 
простоїв технологічного обладнання спричинені неефективною 
організацією праці, оскільки часто працівники виконують завдання 
хаотично, безсистемно, не враховуючи засад оптимізації. Саме 
завдяки впровадженню ощадливого виробництва можна 
мінімізувати неефективні затрати часу працівників та збільшити 
відсоток завантаженості виробничого обладнання. 

Проведені нами дослідження показали, що більшість 
українських підприємств, які розпочали впровадження концепції 
ощадливого виробництва мають свої особливості, зокрема: 

1. Націленість на швидкий результат від впровадження 
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інструментів ощадливого виробництва без кардинальних змін на 
рівні підприємства та в діяльності керівництва. 

2. Готовність підприємств вкладати значні ресурси в 
модернізацію обладнання та технології у сподіванні на значний та 
швидкий розвиток, замість постійного та поступового 
вдосконалення, що може зайняти тривалий час і не гарантувати 
значного економічного ефекту. 

3. Впровадження інструментів концепції ощадливого 
виробництва без належної оцінки важливості її філософії, тоді як 
в основі успіхів компанії Toyota лежить саме філософія 
ощадливого виробництва, яка передбачає глибоку і всебічну 
культурну трансформацію (правильно побудований процес дає 
правильні результати, збільшення цінності організації через 
розвиток співробітників і партнерів, філософія довгострокової 
перспективи, постійне вирішення фундаментальних проблем 
стимулює безперервне навчання працівників організації). 

Ощадливе виробництво дозволяє отримати вітчизняним 
підприємствам перевагу в конкурентній боротьбі тільки в тому 
випадку, якщо вони знаходяться в рівних умовах із закордонними 
компаніями та працюють приблизно на однаковій технологічній 
платформі. Ніякі найбільш сучасні методи управління бізнес-
процесами не зможуть забезпечити ріст конкурентоспроможності 
продукції підприємства, якщо вони не будуть задовольняти за 
якісними та функціональними характеристиками запитам 
споживачів. 

З іншого боку, підприємство, що має значні інвестиційні 
ресурси на модернізацію та удосконалення технології, може їх 
втратити, якщо виробнича система буде не оптимізована і матиме 
значні витрати, а отже буде неконкурентоспроможною порівняно з 
іншими підприємствами. А отже, розвиток вітчизняних 
підприємств має йти паралельно: з одного боку, підвищуючи їх 
технологічну озброєність, а з іншого – використовуючи сучасні 
методи управління бізнес-процесами. 

Висновки і пропозиції. Незважаючи на численні приклади 
стрімкого розвитку підприємств світового рівня, що 
використовують інструменти ощадливого виробництва, існують 
складності із впровадження цих методів в діяльність компаній на 
постійній основі. Складність полягає в тому, що філософія 
ощадливого виробництва повинна стати для підприємства 
корпоративною культурою і способом мислення. Система 
ощадливого виробництва, що орієнтує підприємство на 
довгострокову перспективу розвитку, працюватиме ефективно 
тільки в тому випадку, якщо відбудеться процес переорієнтації 
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мислення працівників з вузькопрофільних завдань на розуміння 
всього виробничого процесу та бачення загальної мети. На 
відміну від інших управлінських методів, орієнтованих на жорстку 
регламентацію діяльності, концепція ощадливого виробництва 
дозволяє залучати в процес оптимізації працівників усіх рівнів. 
При цьому досягається комплексний ефект: підприємство працює 
більш ефективно, а працівники мають можливість покращити свої 
умови праці та соціальну складову. 
 
1. Лайкер Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. 
Москва : Альпина Пабли-шерз, 2011. 400 с. 2. Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое 
производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей 
компании / пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2004. 473 с. 
3. Джордж М. Бережливое производство + шесть сигм: комбинируя качество 
шести сигм со скоростью бережливого производства / пер. с англ. Москва : 
Альпина Бизнес Букс, 2005. 360 с. 4. Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских 
компаний / пер. с англ. 2-е изд. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. 274 с. 
5. Вейдер М. Инструменты бережливого производства. 10-e изд. Москва : 
Альпина Паблишерз, 2013. 193 с. 6. Оно T. Производственная система Тойоты. 
Уходя от массового Производства. Москва : ИКСИ, 2012. 260 с. 
7. Интегрированная концепция бережливое производство + шесть сигм : 
учебное пособие / под общ. ред. Г. М. Скударя. Киев : КНЕУ, 2011. 160 с. 
8. Мироненко М. А. Менеджмент ощадливого виробництва : навчальний 
посібник. 3-тє вид., випр. Дніпропетровськ : Пороги, 2015. 512 с. 
9. Омельяненко Т. В., Щербина О. В., Барабась Д. О., Вакуленко А. В. 
Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід : науково-практичне 
видання. Київ : КНЕУ, 2009. 157 с. 10. Клочков Ю. П. Организация бережливого 
производства на предприятиях машиностроения : автореф. дис. канд. экон. 
наук : спец. 08.00.05. Ижевск, 2012. 23 с. 11. Адлер Ю. П. Восемь принципов, 
которые меняют мир. URL: http://www.lobanov-logist.ru/index.php?newsid=426. 
(дата звернення: 20.05.2020). 
 
REFERENCES: 
 
1. Layker Dj. Dao Toyota: 14 printsipov menedjmenta veduschey kompanii mira. 
Moskva : Alpina Pabli-sherz, 2011. 400 s. 2. Vumek Dj., Djons D. Berejlivoe 
proizvodstvo: kak izbavitsya ot poter i dobitsya protsvetaniya vashey kompanii / per. 
s angl. Moskva : Alpina Biznes Buks, 2004. 473 s. 3. Djordj M. Berejlivoe 
proizvodstvo + shest sigm: kombiniruya kachestvo shesti sigm so skorostyu 
berejlivogo proizvodstva / per. s angl. Moskva : Alpina Biznes Buks, 2005. 360 s. 4. 
Imai M. Kaydzen. Klyuch k uspehu yaponskih kompaniy / per. s angl. 2-e izd. 
Moskva : Alpina Biznes Buks, 2005. 274 s. 5. Veyder M. Instrumentyi berejlivogo 
proizvodstva. 10-e izd. Moskva : Alpina Pablisherz, 2013. 193 s. 6. Ono T. 
Proizvodstvennaya sistema Toyotyi. Uhodya ot massovogo Proizvodstva. Moskva : 
IKSI, 2012. 260 s. 7. Integrirovannaya kontseptsiya berejlivoe proizvodstvo + shest 
sigm : uchebnoe posobie / pod obsch. red. G. M. Skudarya. Kiev : KNEU, 2011. 160 
s. 8. Myronenko M. A. Menedzhment oshchadlyvoho vyrobnytstva : navchalnyi 
posibnyk. 3-tie vyd., vypr. Dnipropetrovsk : Porohy, 2015. 512 s. 9. Omelianenko T. 
V., Shcherbyna O. V., Barabas D. O., Vakulenko A. V. Oshchadlyve vyrobnytstvo: 
kontseptsiia, instrumenty, dosvid : naukovo-praktychne vydannia. Kyiv : KNEU, 



Серія «Економічні науки»  
Випуск 2(90) 2020 р. 

 

 
262

2009. 157 s. 10. Klochkov YU. P. Organizatsiya berejlivogo proizvodstva na 
predpriyatiyah mashinostroeniya : avtoref. dis. kand. ekon. nauk : spets. 08.00.05. 
Ijevsk, 2012. 23 s. 11. Adler YU. P. Vosem printsipov, kotoryie menyayut mir. URL: 
http://www.lobanov-logist.ru/index.php?newsid=426. (data zvernennia: 20.05.2020).  
___________________________________________________________________
___________ 
 

Shvets F. D. [1; ORCID ID: 0000-0001-9163-142Х], 
Candidate of Engineering (Ph.D.), Associate Professor, 

Pakharenko О. V. [1; ORCID ID: 0000-0002-5806-7473], 
Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor, 

Andriitso-Ruzaieva А. Y. [1; ORCID ID: 0000-0002-9071-2540], 
Assistant 

 
1National University of Water and Environmental Engineering, Rivne 

 
TOOLS OF LEAN PRODUCTION METHODOLOGY AS AN 

INTEGRAL COMPONENT OF OPTIMIZATION OF ENTERPRISE 
ACTIVITY 

 
The article reveals the essence and importance of lean 

manufacturing concept, identified its main components. To achieve the 
goals of lean production is impossible without compliance with its 
basic principles, application of methods and tools. On the basis of 
experience of implementation of lean production by Japanese and 
Western researchers it is systematized the tools of the methodology, 
highlighting the advantages, problems and limitations in the use of 
basic methods that can be successfully applied in the process of 
restructuring existing industries, and during the construction of new 
economical ventures. It is established that the tools of the methodology 
of lean production in practice allow to achieve a significant reduction in 
resource cost with constant quality of production in comparison with 
the traditional approach and significantly reduce the production cycle 
of converting raw materials into finished product and significantly 
reduce the time of marketing. 

Our analysis showed that the raw materials from which products 
are made on traditional enterprises may be stored in warehouses for 
weeks or even months, while the process of their conversion, that is 
adding value, mostly measured in minutes or hours. Still, the 
production cycle of the products can last quite a long period from days 
to weeks or more,  significantly affects the financial component of 
activity of the enterprise. The concept of lean production can 
significantly reduce the cycle time and minimize inventory and WIP, 
resulting in significantly increase the productivity of the enterprise and 
its competitiveness. 

On the basis of the conducted researches it is established that the 
system of lean production, which the company focuses on long term 
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development, will work effectively only if it will be a process of 
reorientation of the thinking of employees of narrow problems in 
understanding the whole production process and the vision of a 
common goal. Unlike other management techniques, focused on strict 
regulation of the activities, the tools of the methodology of lean 
production allow to involve in the process optimization staff at all 
levels. Installed, in modern conditions for successful and competitive 
businesses the lean production philosophy should become a corporate 
culture and way of thinking of each employee. 

Keywords: lean manufacturing; concept; objectives; principles; losses; 
tools; value; quality. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ МЕТОДОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье раскрыта сущность и значение концепции 
бережливого производства, определены ее основные компоненты. 
Доказано, что инструменты методологии бережливого 
производства на практике позволяют достичь значительного 
снижения затрат ресурсов при неизменном качестве продукции по 
сравнению с традиционным подходом и заметно сократить 
производственный цикл превращения сырья в готовый продукт и 
значительно сократить сроки сбыта продукции. Установлено, что 
система бережливого производства, которая ориентирует 
предприятие на долгосрочную перспективу развития, будет 
работать эффективно только в том случае, если произойдет 
процесс переориентации мышления работников с 
узкопрофильных задач на понимание всего производственного 
процесса и видение общей цели. 

Ключевые слова: бережливое производство; концепция; цели; 
принципы; потери; инструменты; ценность; качество. 
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ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА 

ОСНОВІ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

Концепція сталого розвитку ґарантує безпечне для життя і 
здоров’я населення навколишнє середовище. Оцінка стану 
навколишнього середовища підтверджується аналізом фактичних 
показників екологічної безпеки, що проведено у даному науковому 
дослідженні. Особлива увага відведена таким важливим 
показникам екологічної безпеки, як лісовідновлення, 
впровадження ресурсозберігаючих, маловідходних, безвідходних 
інновацій промисловими підприємствами України, витрати на 
збереження біорізноманіття і середовища існування, тощо. 
Запропоновано шляхи усунення недоліків у методиці оцінки рівня 
екологічної безпеки України. Проаналізовано стан екологічної 
безпеки у країнах Європейського Союзу та визначено нові 
тенденції її удосконалення на національному рівні відповідно до 
концепції сталого розвитку. Здійснено аналіз основних індикаторів 
екологічної безпеки, задля приведення індикаторів до 
безвимірності проведено їх стандартизацію з урахуванням 
характеру їхнього впливу на інтегральний індикатор безпеки, 
розраховано таксономічний показник рівня екологічної безпеки, 
який комплексно характеризує вплив змін значень індикаторів на 
сукупний стан економічної безпеки України. У даній статті 
розглянуто перспективи підвищення рівня екологічної безпеки 
України відповідно до європейських нормативів і стандартів.  

Ключові слова: держава; екологічна безпека; природні ресурси; 
сталий розвиток; інтегральний індикатор; таксономічний аналіз. 
 

Постановка проблеми. У сучасних умовах пандемії й 
поширення коронавірусної інфекції, загострення соціально-
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економічних проблем, зростання масштабів господарської 
діяльності, інтенсифікації виробництва, науково-технічного прогресу 
відбувається порушення рівноваги в навколишньому природному 
середовищі. Саме тому питання забезпечення екологічної безпеки 
для громадян України набуло надзвичайної актуальності. 
Дотримання показників екологічної безпеки має істотне значення, 
особливо в сучасних умовах децентралізації влади, формування 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Саме тому необхідність 
оцінювання інтегрального індикатора екологічної безпеки зростає у 
світі, є стимулятором ініціалізації місцевих ініціатив, особливо в 
сучасних умовах децентралізації влади. Все це сформувало мету, 
предмет та актуальність теми даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
екологічної безпеки займалися О. Веклич, З. Бурик, І. Синякевич, 
О. Врублевська, В. Шевчук, Є. Романенко, Ю. Стадницький, 
П. Грицюк та ін. Проте саме у галузі формування індикаторів 
екологічної безпеки й таксономічного їх аналізу, оцінювання 
інтегрального індикатора екологічної безпеки достатньої уваги не 
приділялося. Все це зумовило предмет цього дослідження. 

Постановка завдання. Провести аналіз індикаторів 
екологічної безпеки, окремо за стимулятивними та 
дестимулятивними ознаками, розрахувати на їх основі 
інтегральне значення екологічної безпеки України за допомогою 
апарату таксономічного аналізу відповідно до концепції сталого 
розвитку, а також оцінити перспективи й можливості 
впровадження кращого закордонного досвіду задля підвищення 
рівня екологічної безпеки України. 

Виклад основного матеріалу. Основи екологічної безпеки в 
Україні проголошені в Декларації про незалежність й на 
конституційному рівні, зокрема статтею 16 Конституції України, де 
йдеться, що екологічна безпека і екологічна рівновага на території 
України, збереження генофонду народу є обов’язком держави. 
Закон України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» (ст. 50) також визначає екологічну безпеку як такий 
стан навколишнього природного середовища, при якому 
забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки 
й виникнення небезпеки для здоров’я людей, що гарантує 
здійснення широкого комплексу взаємопов’язаних економічних, 
екологічних, політичних, технічних, організаційних, державно-
правових та інших заходів. Відомо, що довкілля вважається 
безпечним за тієї умови, коли його стан відповідає встановленим 
законодавством критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, що 
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стосуються його чистоти (незабрудненості), ресурсомісткості 
(невиснаженості), екологічної стійкості, санітарних вимог, 
видового різноманіття, здатності задовольняти інтереси громадян.  

Екологічна безпека – це такий стан навколишнього 
середовища, коли гарантується запобігання погіршення 
екологічної ситуації та здоров’я людини [5].  

Екологічна безпека характеризує рівень захищеності життєво 
важливих інтересів людини, а також суспільства, довкілля й 
держави від реальних або потенційних загроз, зумовлених 
антропогенними чи природними чинниками. Оцінювання 
екологічної безпеки було проведено з використанням 
таксономічного аналізу системи індикаторів екологічної безпеки 
України. 

У даному науковому дослідженні індикаторами екологічної 
безпеки було обрано показники, що характеризують ступінь 
захищеності від негативного екологічного впливу й відновлення 
навколишнього середовища України впродовж 2008-2019 рр. 
(табл. 1). Індикатори екологічної безпеки України виступають 
елементами сформованої матриці спостережень, мають різну 
розмірність та комплексно характеризують стан екологічної 
безпеки України.  

Задля проведення індикаторів до безвимірності проведено їх 
стандартизацію з урахуванням характеру їхнього впливу на 
інтегральний показник безпеки. Індикаторами стимуляторами 
виступають : частка площі територій та об’єктів природно-
заповідного фонду (показник заповідності), витрати на 
збереження біорізноманіття і середовища існування, площа 
природно-заповідного фонду, лісовідновлення, впровадження 
ресурсозберігаючих, маловідходних, безвідходних інновацій 
промисловими підприємства. Індикатори де стимулятори : викиди 
забруднюючих речовин у атмосферне повітря на душу населення, 
обсяг скидів зворотних вод, рубки лісу.  

В результаті стандартизації була сформована матриця Z 
стандартизованих значень індикаторів екологічної безпеки 
України.  
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20.125.162.050.046.044.032.004.044.012.157.171.1

55.148.148.102.059.079.013.004.026.065.021.122.1
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91.098.052.199.003.127.062.088.084.091.057.033.1

44.132.118.154.081.019.078.095.002.178.032.024.1
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Вісник 
НУВГП

Формування вектора-еталона ( )0 01 0
, ,

m
P z z= K проведено 

шляхом вибору зі стовпців матриці Z максимального значення для 
індикаторів-стимуляторів і мінімального – для індикаторів-
дестимуляторів.  

( )19.2,84.1,46.1,25.1,55.1,16.1,33.1,24.1
0

−−−=P  
Значення вектора-еталона використані для розрахунку 

додаткових показників: відстані між спостереженнями та 
вектором-еталоном, середньої і граничної відстаней відхилень від 
еталону, рівня безпеки (табл. 2). Отримані відстані слугують 
основою для розрахунку показника рівня екологічної безпеки 
України. 

Розрахований таксономічний показник рівня екологічної 
безпеки України протягом 2008-2019 рр. набував надзвичайно 
низьких значень у інтервалах 2008-2009 рр. (0,18-0,07), 2014-
2015 рр. (0,14-0,11), 2018-2019 рр. (0,16-0,10), що відповідає 
небезпечному рівню безпеки. Лише у 2011-2012 рр. рівень 
екологічної безпеки України досяг кризового стану, що є також 
досить загрозливим і потребує застосування комплексного 
механізму державного регулювання та ефективного 
впровадження системи екологічного контролю та моніторингу. 

Динаміку зміни показника рівня екологічної безпеки України 
представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка зміни інтегрального показника рівня екологічної 

безпеки України за 2008-2019 рр.
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Динаміка показника рівня екологічної безпеки України у 2008-
2019 рр. є досить нестійкою, переважають значні коливання 
значень та пікові зниження у ряді років. Дана ситуація обумовлена 
значним антропогенним навантаження на довкілля, високим 
рівнем викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на 
воду, великими площами вирубки лісів. Низьким рівнем 
характеризується застосування ресурсозберігаючих, 
маловідходних, безвідходних інновацій та природоохоронних 
технологій підприємствами України, малою часткою площі 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Завдання гарантування екологічної безпеки України повинні 
мати чітке концептуальне викладення і виступати інтегральним 
елементом стратегії соціально-економічного розвитку країни. 
Потребує запровадження система аналізу екологічної ситуації, 
прогнозування,  планування і здійснення запобіжних заходів щодо 
ймовірних факторів шкідливого впливу на навколишнє природне 
середовище та здоров’я людей. 

На планетарному рівні екологічні проблеми потребують 
особливої уваги, адже розвиток кризи в масштабах всієї планети 
призведе до руйнування системи життєзабезпечення людства і 
руйнування саморегуляційних механізмів біосфери. Сучасна 
екологічна криза пов’язана з іншими глобальними проблемами 
сьогодення, які можуть мати синергетичний ефект. Зокрема, 
екологічна проблема пов’язана із демографічною, харчовою, 
ресурсною, енергетичною, тероризмом тощо. Внаслідок 
взаємного посилення тих чи інших сучасних глобальних проблем 
людства, можливі різні фатальні сценарії розвитку планети Землі і 
людської цивілізації : ядерна зима, летальна пандемія, генетичне 
виродження, втрата цікавості до проблем тощо. Всі вони можуть 
призвести до незворотних змін в біосфері Землі, а від так – 
призвести до загибелі людської цивілізації. 

Все це говорить про необхідність захисту навколишнього 
середовища і докорінної зміни відношення людей до природи, 
комплексного підходу до вирішення цих проблем. Єдиним шляхом 
збереження екологічної рівноваги в біосфері є: обмежене 
споживання людиною природних ресурсів за рахунок створення 
мало- і безвідходних технологій, перехід на альтернативні 
ресурси тощо, та зменшення ступеня забруднення природного 
середовища. Безумовно, гарантія екологічної безпеки неможлива 
без вирішення ряду політичних (зброя масового знищення, 
тероризм тощо), економічних (економічна відсталість ряду країн, 
проблема освоєння ресурсів Світового океану тощо) та 
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соціальних проблем (наркоманія, злочинність тощо), з 
врахуванням можливих стихійних лих. Особливої актуальності 
набуває міжнародне співробітництво в галузі охорони 
навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, 
адже вирішення більшості сучасних проблем людства можливе 
лише на рівні всього світу [2]. 

В Україні необхідно створити режим вільного переміщення 
всіх технологій, наукових досягнень у сфері використання 
природних ресурсів, контролю за станом довкілля, 
ресурсозбереженням, маловідходного або безвідходного 
виробництва, утилізації відходів, використання яких призводить 
до зниження антропогенного навантаження на довкілля. Це 
дозволить використовувати найновіші досягнення в галузі 
охорони природи всім державам без виключення, залучить до 
природоохоронної діяльності малорозвинені держави та включить 
до системи забезпечення екологічної безпеки максимальну 
кількість країн. Так, розвинені країни, виходячи зі своїх законів, 
правил і тактики, зобов’язуються сприяти обміну технологією з 
метою запобігання промисловим аваріям, забезпечення 
готовності до них і ліквідації їх наслідків (ст. 16 Конвенції про 
транскордонний вплив промислових аварій від 17 березня 1992 
р.), здійснювати співробітництво з розробки й застосування нових, 
екологічно обґрунтованих, маловідходних технологій (ст. 10 
Базельської конвенції). 

Висновки. У останні роки в Україні, через військово-
політичну нестабільність держави, простежується послаблення 
загального інтересу щодо оцінювання стану екологічної безпеки 
України. Нині знизила свою діяльність програма ЄС TACIS, 
згорнули свою роботу в Україні Фонд Сороса, фактично закрив 
свої програми МСОП (IUCN). Варто зазначити, що сьогодні, задля 
успішного вирішення поставлених перед людством завдань щодо 
збереження й відтворення природних ресурсів, запобігання 
змінам клімату, боротьби із коронавірусом необхідні поєднання 
зусиль урядових та неурядових організацій, широких верств 
населення всіх держав світу в контексті підвищення рівня 
екологічної безпеки в глобальному масштабі. У даному 
дослідження проведено оцінювання інтегрального індикатора 
екологічної безпеки України з використанням таксономічного 
аналізу. Як свідчать отримані результати, динаміка показника 
рівня екологічної безпеки України у 2008-2019 рр. є досить 
нестійкою, переважають значні коливання значень та пікові 
зниження за низку років впродовж досліджуваного періоду. Дана 
ситуація спричинена значним антропогенним навантаження на 
довкілля, високим рівнем викидів забруднюючих речовин у 
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атмосферне повітря й скидами у водні об’єкти, великими 
площами вирубки лісів. Низьким рівнем характеризується 
застосування ресурсозберігаючих, маловідходних, безвідходних 
інновацій та природоохоронних технологій підприємствами 
України, малою часткою площі територій та об’єктів природно-
заповідного фонду. Нині завдання гарантування екологічної 
безпеки України повинні на державному рівні отримати чітке 
концептуальне викладення і виступати інтегральним елементом 
стратегії соціально-економічного розвитку країни. Потребує 
запровадження система аналізу екологічної ситуації, 
прогнозування, планування й здійснення запобіжних заходів щодо 
ймовірних факторів шкідливого впливу на навколишнє природне 
середовище та здоров’я людей. 
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BASED ON TAXONOMIC ANALYSIS 
 

The concept of sustainable development is guaranteed to be safe 
for the life and health of the population environment. Environmental 
assessment is confirmed by the analysis of the actual indicators of 
environmental safety conducted in this scientific study. Special 
attention has been given to such important indicators of ecological 
safety, as reforestation, implementation of resource-saving, low-cost, 
non-waste innovation by the industrial enterprises of Ukraine, costs of 
biodiversity preservation and habitat, etc. The ways of disadvantages 
elimination in the methodology of environmental safety indicators have 
been suggested. The state of environmental security in the European 
Union countries has been analyzed and new tendencies of its 
improvement on the national level have been determined according to 
the concept of sustainable development. The substantiation and 
analysis of main indicators of ecological safety have been carried out, 
in order to conduct the indicators to the dimensionality the 
standardization has been performed, taking into account the nature of 
their influence on the integral indicator of security. This article 
discusses the prospects of increasing the level of ecological safety of 
Ukraine in accordance with European standards. According to the 
results, the dynamics of the level of environmental safety indicator of 
Ukraine in the years 2008-2019 is rather unstable, dominated by 
significant fluctuations in values and peak reductions for a number of 
years during the period of study. This situation has been caused by the 
significant anthropogenic load on the environment, the high level of 
pollutant emissions into the atmospheric air and discharges into water 
objects, large areas of deforestation. 

Keywords: state, ecology safety, natural resources, international 
activity, sustainable development, integrated indicator, taxonomic analysis. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 
НА ОСНОВЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Концепция устойчивого развития гарантированно будет 

безопасной для жизни и здоровья населения. Экологическая 
оценка подтверждается анализом фактических показателей, 
проведенным в данном научном исследовании. Особое внимание 
уделяется таким важным показателям экологической 
безопасности, как лесовосстановление, реализация 
ресурсосберегающих, недорогих, неотходных инноваций 
промышленными предприятиями Украины, затраты на сохранение 
биоразнообразия и среды обитания и т.д. Предлагаются пути 
устранения недостатков в методологии показателей 
экологической безопасности. Было проанализировано состояние 
экологической безопасности в странах Европейского Cоюза, и в 
соответствии с концепцией устойчивого развития определяются 
новые тенденции его совершенствования на национальном 
уровне. Проведены обоснование и анализ основных показателей 
экологической безопасности. С сопоставлением показателей по 
размерности была проведена стандартизация с учетом характера 
их влияния на интегральный показатель экологической 
безопасности. В статье предложены перспективы повышения 
уровня экологической безопасности Украины в соответствии с 
европейскими нормами и стандартами. 

Ключевые слова: государство; экологическая безопасность; 
природные ресурсы; международное сотрудничество; устойчивое 
развитие; интегральный індикатор; таксономический анализ. 
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