ISSN 2409-9260 (Print)
ISSN 2415-3869 (Online)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ
НАУКОВЦІВ

НАУКОВИЙ
ВІСНИК
№ 9 (261)

Одеса – 2018

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

Науковий
вісник
Одеського
національного
економічного університету. – Науки: економіка, політологія,
історія. – 2018. – № 9 (261). – 240 c. – Мови: укр., рос., англ.
Збірник наукових праць «Науковий вісник Одеського національного
економічного університету» заснований у 1994 р. Друковане наукове фахове
видання
Засновник і видавець збірника наукових праці
національний економічний університет

– Одеський

Затверджено до друку Вченою радою Одеського національного
економічного університету. Протокол № 1 від 30 серпня 2013 р.
Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації – серія КВ № 20991-10791ПР від 18 серпня 2014 р.
(перереєстрація).
Періодичність видання – 10-12 разів на рік.
Мова видання – українська, англійська та російська.
Збірник включено до оновленого «Переліку наукових фахових видань
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (затверджено наказом
Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241)
Індексування і реферування:
Реферативна база даних «Україніка наукова»,
Український реферативний журнал «Джерело»,
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського,
Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.ru,
Google Scholar
Польська наукова бібліографія
Social Science Open Access Repository
Всеросійська база повнотекстових наукових публікацій «Порталус»
Електронний архів Одеського національного економічного
університету.
Збірник включено до наукометричної бази даних Російський індекс
наукового цитування (РІНЦ) згідно договору № 428-07/2014 від 18.07.2014 р. –
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=51349

Адреса редакційної колегії:

Україна, 65082, м. Одеса,
вул. Преображенська, 8, ОНЕУ
тел.: (0487) 32-77-95
Е-mail: n.visnik.oneu@ukr.net

© Одеський національний економічний університет

2

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

ISSN 2409-9260 (Print)
ISSN 2415-3869 (Online)

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF
UKRAINE
ODESSA NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY
ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION OF YOUNG
SCIENTISTS

SCIENTIFIC BULLETIN

№ 9 (261)

Odessa – 2018
3

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

Collection of scientific papers «Scientific Bulletin of the Odessa
National Economic University»
Printed scientific specialized edition
Founder – Odessa National Economic University
The collection of scientific works "Scientific herald" was registered by
the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine as of
January 26, 2011, No. 1-05 / 1 as a scientific publication on economic
sciences, dated February 23, 2011, No. 1-05 / 2 as a scientific publication
on political sciences.

Approved by the Academic Council of the Odessa National
Economic University. Protocol № 1 from August 30, 2013
Certificate of state registration of print mass media – КВ №
20991-10791ПР от 18.08.2014
Frequency of output – 10-12 times a year.
Language of publication – Ukrainian, English and Russian.
Bulletin is licensed as academic, professional journal: «Переліку
наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук» (№ 241, issued
09.03.2016)
Included in the scientific data base Russian Scientific Citation Index
(RINC) under the agreement No. 428-07 / 2014 dated July 18, 2014 http://elibrary.ru/title_about.asp?id=51349
Contacts of Editorial and publisher:
65082 Ukraine, Odessa,
Preobrazhenska st., 8, ONEU, of. 317
Ukraine
(+38067) 5595764
n.visnik.oneu@ukr.net
© Odessa National Economic University
4

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc
Редакційна колегія
Редакційна колегія затверджена Вченою радою Одеського національного
економічного університету. Протокол № 2 від 30 жовтня 2018 р.
Головний редактор: Балджи Марина Дмитрівна – д..е.н., професор,
Одеський національний економічний університет
Заступник головного редактора: Рябіка Володимир Леонідович – к.політ.н.,
Голова Українського національного комітету молодіжних організаці
Ректор Одеського національного економічного університету: Звєряков
Михайло Іванович – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України
Проректор Одеського національного економічного університету:
Ковальов Анатоій Іванович – д.е.н., профессор
Науковий редактор: Нездоймінов Сергій Георгійович – к.е.н., доцент,
Одеський національний економічний університет
Технічний редактор: Гейко Людмила Михайлівна – к.е.н., доцент, Одеський
національний економічний університет
І. Економічні науки
Амбрoзи Мариан Марианович –
проректор, Вища Школа Міжнародного
Бізнесу (Словацька Республіка)
Волохова Ірина Семенівна – д.е.н.,
доцент (Україна)
Єрмакова Ольга Анатоліївна – к.е.н.,
доцент (Україна)
Зборіна Ірина Михайлівна –к.е.н.,
доцент, декан економічного факультету,
Поліський
державний
університет
(Республіка Білорусь)
Карпов Володимир Анатолійович –
к.е.н., доцент (Україна)
Кетнер Карл Карлович – доктор
економіки, професор Банківської вищої
школи бізнесу і фінансів (Латвійська
Республіка)
Коваленко Вікторія Володимирівна –
д.е.н., професор (Україна)
Литовченко Ірина Львівна – д.е.н.,
професор (Україна)
Маркс-Бєльська Рената – Phd,
Вармінський та Мазурський університети
в Ольштині (Республіка Польща)
Божинова Маріана – д.е.н., професор,
проректор з освіти Академії економіки ім.
Д.С. Тсенова, м. Свиштов (Республіка
Болгария)
Меджибовська Наталія Семенівна –
д.е.н., професор (Україна)
Семенова Валентина Григорівна –
д.е.н., професор (Україна)
Совік Людмила Єгорівна – д.е.н., доцент,
професор (Республіка Білорусь)

ІІ. Політичні науки
Кармазіна Марія
Степанівна –
д.політ.н., професор
(Україна)
Коваль Ігор
Миколайович–
д.політ.н., професор
(Україна)
Маслов Юрій
Костянтинович –
д.політ.н., професор
(Україна)
Мілова Марія
Іллівна – д.політ.н.,
професор (Україна)
Пахарєв Анатолій
Дмитрович –
д.політ.н., професор
(Україна)
Пойченко Анатолій
Михайлович –
д.політ.н., професор
(Україна)
Попков Василь
Васильович–
д..філософ.н., професор
(Україна)

5

ІІІ. Історичні науки
Гончарук Тарас
Григорович –
д.істор.н., професор
(Україна)
Демін Олег
Борисович –
д.істор.н., професор
(Україна)
Панчук Май
Іванович –
д.істор.н., професор
(Україна)
Солдатенко
Валерій
Федорович –
д.істор.н., професор
(Україна)
Стьопін Анатолій
Опанасович –
д.істор.н., професор
(Україна)
Хмарський Вадим
Михайлович –
д.істор.н., професор
(Україна)
Щербіна Надія
Федорівна– к.е.н.,
доцент (Україна)

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc
Editorial board
The editorial board has been approved by the Academic Council of the Odessa National
Economic University. Minutes № 2 dated October 30, 2018
Editor-in-Chief: Baldzhy M. D. – Doctor of Economics, Professor at the Department of
Economics
Deputies of Editor-in-Chief: Ryabika V. L. – Candidate of Political Science (Ukraine)
Executive Secretary: Geiko L. M. – Candidate of Economics, Assistant Professor (Ukraine)
Scientific editor: Nezdoyminov S. G. – Candidate of Economics, Assistant Professor
(Ukraine)
I. Economics sciences
II Political sciences
ІІІ Historical sciences
Ambrozy Marian M. – PhDr., CSc. Vice- Ambrozy Marian M. – Goncharuk T. G. –
Rector for Science, Research and
PhDr., CSc. ViceDoctor of Historical
International Relations, Higher School of Rector for Science,
Science, Professor
International Business (Slovak Republic)
Research and
(Ukraine)
Zveryakov M.I. – Doctor of Economics,
International Relations, Demin O.B. – Doctor
Professor, Corresponding Member of
Higher School of
of Historical Science,
NAS of Ukraine (Ukraine)
International Business
Professor (Ukraine)
Kovalev A.I. – Doctor of Economics,
(Slovak Republic)
Panchuk M.I. –
Professor (Ukraine)
Karmazina M.S. –
Doctor of Historical
Volokhova I. S. – – Doctor of Economics, Doctor of Political
Science, Professor
Associate Professor (Ukraine)
Science, Professor
(Ukraine)
Ermakova O. A. – Candidate of
(Ukraine)
Soldatenko V.F. –
Economic Science, Associate Professor
Koval’ I.M. – Doctor
Doctor of Historical
(Ukraine)
of Political Science,
Science, Professor
Zborina I. M. – PhD (Economic
Professor (Ukraine)
(Ukraine)
Sciences), Dean of the Faculty, Polessky
Maslov Y. K. – Doctor Stepin A.O. – Doctor
state university (Republic of Belarus)
of Political Science,
of Historical Science,
Karpov V.A. – Candidate of Economics,
Professor (Ukraine)
Professor (Ukraine)
Assistant Professor (Ukraine)
Milova M.I. – Doctor
Khmarskyi V.M. –
Ketners Karllis K. – Doctor of
of Political Science,
Doctor of Historical
Economics, Professor, BA School of
Professor (Ukraine)
Science, Professor
Bisiness and Finance (Latvia)
Paharev A.D. –
(Ukraine)
Kovalenko V. – doctor of sciences,
Doctor of Political
Shcherbina N.F. –
professor (Ukraine)
Science, Professor
Candidate of
Litovchenko I. – Doctor of Economics,
(Ukraine)
Historical Science,
Professor (Ukraine)
Poychenko A.M. –
Assistant Professor
Marks-Bielska R. – Phd, University of
Doctor of Political
(Ukraine)
Life Sciences in Wroclaw, University of
Science, Professor
Warmia and Mazury (Poland)
(Ukraine)
Bozhinova M.V. – Vice Rector for
Popkov V. V. –
Education D.A. Tsenov Academy of
Doctor of Political
Economics – Svishtov Business or sector
Science, Professor
Higher education, Svishtov (Bulgaria)
(Ukraine)
Medzhibovskaya N. S. - Doctor of
Economics, Professor (Ukraine)
Semenova V. G. - Doctor of Economics,
Professor (Ukraine)
Sauvik Lyudmila E. – Doctor of
Economics, Associate Professor
(Republic of Belarus)

6

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

ЗМІСТ
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Гудзь Тетяна
Діагностика як функція управління фінансовою рівновагою
підприємства…………………………………………………...….13
Карпов Володимир, Гавриленко Анна
Аналіз умов місцевого економічного розвитку міста
Новоукраїнка……………………………………………..……….30
Коваленко Артем, Бабміндра Дмитро
Податок на виведений капітал: міжнародний досвід та
українські реалії………………………………………………..…44
Ковальов Анатолій, Тащеєв Юрій
Формування економічного механізму використання
відновлюваних джерел енергії на підприємствах………………62
Корольков Владислав, Ткачук Олександр, Корогод Михайло
Удосконалення механізму стимулювання торговельнооперативного персоналу мережі Сільпо……………………...…84
Міщенко Максим, Тараненко Артем
Вдосконалення методології тарифоутворення як засіб
покращення фінансового стану підприємств міського
транспорту………………………………………………………..102

Набієв Махайад Анвар огли
Сутність і класифікація фінансових ризиків і методи їх
оцінки…………………………………………………………….116
Поліщук Володимир, Несененко Павло
До проблеми вартості в праці Д. Рікардо «Начала політичної
економії та оподаткування» (1817)…………………………….129
Поповський Юрій, Керекеша Ольга
Теоретичні аспекти стратегічного аналізу
конкурентоспроможності підприємств………………………...146
Слободяник Юлія
Особливості контролю доходів підприємств міського
пасажирського транспорту……………………………………...162

7

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

Сментина Наталія, Гейко Людмила, Байрам Рамазан
Методологічний аспект стратегічного планування розвитку
об‘єднаних територіальних громад………………………….....177
Тарасенко Денис
Досвід США при формуванні соціальних складових політики
сталого розвитку…………………………………………………194
Фіалковська Анастасія, Ковальчук Іван
Сучасні тенденції розвитку ринку спортивного одягу………..209
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Остащук Віра
Науково-дослідна діяльність гуманітарних факультетів
Одеського університету в період румунської окупації м. Одеси
(1941-1944 рр.)………………….………………………………..223
НАШІ АВТОРИ………………………………...….……..….….236

8

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

CONTENTS

ECONOMIC SCIENCES
Gudz Tetiana
DIAGNOSTICS AS A FUNCTION OF MANAGEMENT BY
ENTERPRISE‘ FINANCIAL EQUILIBRIUM……………………13
Karpov Vladimir, Gavrilenko Anna
ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF THE LOCAL
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY OF
NOVOVUKRAYINKA…………………………………...……….30
Kovalenko Artem, Babmindra Dmitry
APPLICATION FOR CAPITAL: INTERNATIONAL
EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES…………………44
Kovalev Anatoliy, Tascheev Yuri
FORMATION OF AN ECONOMIC MECHANISM FOR USING
RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AN ENTERPRISE…….62
Korolkov Vladyslav, Tkachuk Oleksandr, Korogod Mykhailo
PERFECTION THE TRADE AND OPERATING STAFF
STIMULATING MECHANISM IN THE NETWORK SELPO....84
Mishchenko Maksym, Taranenko Artem
IMPROVING METHODOLOGY OF TARIFFING AS A MEANS
OF IMPROVING THE FINANCIAL STATE OF MILITARY
TRANSPORT ENTERPRISES……………………...……………102
Nabiyev Mahayad Anwar oglu
ESSENCE AND CLASSIFICATION OF FINANCIAL RISKS AND
THEIR ASSESSMENT METHODS……………………………..116
Polishchuk Vladimir, Nesenenko Pavel
TO THE PROBLEM OF COST IN THE BOOK D. RICARDO
«THE BEGINNING OF POLITICAL ECONOMY AND TAX
EXCHANGE» (1817)……………………………………….……129
Popovskyi Yurii, Kerekesha Olga
THEORETICAL ASPECTS OF STRATEGIC ANALYSIS OF
ENTERPRISES COMPETITIVENESS………………………….146
Slobodyanik Yulia
PECULIARITIES OF THE CONTROL OF THE URBAN
PASSENGER TRANSPORT ENTERPRISES REVENUE…...…162
9

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

Smentyna Natalija, Geiko Liudmyla, Bairam Ramazan
METHODOLOGICAL ASPECTS OF STRATEGIC PLANNING
DEVELOPMENT OF UNIONED TERRITORIAL GROUPS..…177
Tarasenko Denys
US EXPERIENCE IN FORMATION OF SOCIAL STRUCTURAL
POLICIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT…………....194
Fialkovska Anastasiia, Kovalchuk Ivan
MODERN TRENDS IN DEVELOPMENT OF THE MARKET
SPORTS CLOTHING………………………………………….…209

HISTORICAL SCIENCES
Ostashchuk Vira
RESEARCH ACTIVITIES OF HUMANITARIAN FUCULTIES OF
ODESSA UNIVERSITY DURING THE PERIOD OF THE
ROMANIAN OCCUPATION OF ODESSA (1941-1944)……....223

AUTHORS……………………………………….….………...….236

10

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

СОДЕРЖАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гудзь Татьяна
Диагностика как функция управления финансовым равновесием
предприятия……………………………………………………….13
Карпов Владимир, Гавриленко Анна
Анализ условий местного экономического развития города
Новоукраинка……………………………………………………..30
Коваленко Артем, Бабминдра Дмитрий
Налог на выведеный капитал: международный опыт и
украинские реалии…………………………………………….….44
Ковалѐв Анатолий, Тащеев Юрий
Формирование экономического механизма использования
возобновляемых источников энергии на предприятиях……….62
Корольков Владислав, Ткачук Александр, Корогод Михаил
Совершенствование механизма стимулирования торговооперативного персонала сети Сельпо…………………………...84
Мищенко Максим, Тараненко Артем
Совершенствования методологии тарифообразования как
средство улучшения финансового состояния предприятий
городского транспорта………………………………………..…102
Набиев Махайад Анвар оглы
Сущность и классификация финансовых рисков и методы их
оценки…………………………………………………………….116
Полищук Владимир, Несененко Павел
К проблеме стоимости в книге Д. Рикардо «Начало
политической экономии и налогового обложения» (1817)…...129
Поповский Юрий, Керекеша Ольга
Теоретические аспекты стратегического анализа
конкурентоспособности предприятий……………………….…146
Слободяник Юлия
Особенности контроля доходов предприятий городского
пассажирского транспорта………………………………….…..162

11

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

Сментына Наталья, Гейко Людмила, Байрам Рамазан
Методологический аспект стратегического планирования
развития объединенных территориальных громад………...….177
Тарасенко Денис
Опыт США при формировании социальной составляющей
политики устойчивого развития………………………………..194
Фиалковская Анастасия, Ковальчук Иван
Современные тенденции развития рынка спортивной
одежды…………………………………………………………...209
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Остащук Вера
Научно-исследовательская деятельность гуманитарных
факультетов Одесского университета в период румынской
окупации г.Одессы (1941-1944 гг.)………………….……….…223
НАШИ АВТОРЫ…………………………..………….…….….236

12

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
УДК 658.15:33.053
JEL Classification: D590
Гудзь Тетяна
ДІАГНОСТИКА ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВОЮ РІВНОВАГОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Предметом дослідження даної статті є діагностика
фінансової рівноваги підприємства як складного економічного
явища, яке виступає самостійним об‘єктом управління. Мета
статті полягає у розробці методичних засад комплексної
діагностики фінансової рівноваги підприємства як ключової
функції управління нею. Досягнення поставленої мети здійснено
за допомогою таких методів дослідження: діалектичного
підходу, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, логічного
підходу, інтегрального аналізу, трендового аналізу, графічного
методу. Уточнено визначення поняття «діагностика фінансової
рівноваги». Визначені основні елементи методичних засад
комплексної діагностики фінансової рівноваги: мета, завдання,
принципи, структура методичного підходу, алгоритм та
інструменти
його
реалізації.
Обґрунтована
структура
методичного підходу до комплексної діагностики фінансової
рівноваги підприємства. Вона включає два блоки діагностики:
аналіз статичної та динамічної фінансової рівноваги.
Розроблений алгоритм проведення комплексної діагностики
фінансової рівноваги. Він забезпечує послідовне вирішення
завдань діагностики фінансової рівноваги та досягнення її мети.
Запропоновані нові інструменти діагностики фінансової
рівноваги – індекси її стійкості та стабільності. Індекс стійкості
фінансової рівноваги підприємства характеризує здатність
підприємства протистояти негативному впливу зовнішніх
факторів. Індекс стабільності фінансової рівноваги підприємства
характеризує її хвильову динаміку у часі. Розвиток отримав
інструментарій діагностики фінансового стану підприємства.
Запропоновані інструменти діагностики фінансової рівноваги
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застосовані на прикладі ПрАТ «Полтавський турбомеханічний
завод». Практичне значення результатів наукового дослідження
полягає у відкритті можливості оцінити якість фінансової
рівноваги та диференціювати її нестабільну форму, біфуркації і
загрозу банкрутства.
Ключові слова: фінансова рівновага, комплексна
діагностика, стійкість, стабільність, біфуркації, банкрутство
Гудзь Татьяна
ДИАГНОСТИКА КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМ РАВНОВЕСИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предметом исследования данной статьи является
диагностика финансового равновесия предприятия как сложного
экономического явления, которое выступает самостоятельным
объектом управления. Цель статьи заключается в разработке
методических основ комплексной диагностики финансового
равновесия предприятия как ключевой функции управления ею.
Достижение поставленной цели осуществлено с помощью таких
методов исследования: диалектического подхода, индукции и
дедукции, анализа и синтеза, логического подхода,
интегрального анализа, трендового анализа, графического
метода. Уточнено определение понятия «диагностика
финансового равновесия». Определены основные элементы
методических основ комплексной диагностики финансового
равновесия: цель, задачи, принципы, структура методического
подхода, алгоритм и инструменты его реализации. Обоснована
структура методического подхода к комплексной диагностике
финансового равновесия предприятия. Она включает два блока
диагностики:
анализ
статического
и
динамического
финансового равновесия. Разработан алгоритм проведения
комплексной диагностики финансового равновесия. Он
обеспечивает последовательное решение задач диагностики
финансового равновесия и достижения ее цели. Предложены
новые инструменты диагностики финансового равновесия –
индексы ее устойчивости и стабильности. Индекс устойчивости
финансового
равновесия
предприятия
характеризует
14
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способность предприятия противостоять негативному влиянию
внешних факторов. Индекс стабильности финансового
равновесия предприятия характеризует ее волновую динамику
во времени. Развитие получил инструментарий диагностики
финансового
состояния
предприятия.
Предложенные
инструменты диагностики финансового равновесия применены
на примере ЗАО «Полтавский турбомеханический завод».
Практическое значение результатов научного исследования
заключается в открытии возможности оценить качество
финансового равновесия и дифференцировать ее нестабильную
форму, бифуркации и угрозу банкротства.
Ключевые слова: финансовое равновесие, комплексная
диагностика,
устойчивость,
стабильность,
бифуркации,
банкротство.
Gudz Tetiana
DIAGNOSTICS AS A FUNCTION OF MANAGEMENT
BY ENTERPRISE’ FINANCIAL EQUILIBRIUM
The subject of the study of this article is the diagnosis of
financial equilibrium of the company as a complex economic
phenomenon, which acts as an independent object of management.
The purpose of the paper is to develop the methodological principles
of a comprehensive diagnosis of the financial equilibrium of the
company as a key function of managing it. Achievement of the set
goal is carried out by means of research methods: dialectic approach,
induction and deduction, analysis and synthesis, logical approach,
integral analysis, trend analysis, graphic method. Definition of the
definition of «diagnostics of financial equilibrium» is specified. The
basic elements of the methodological foundations of the complex
diagnostics of financial equilibrium are defined: purpose, tasks,
principles, structure of methodical approach, algorithm and tools of
its realization. The structure of methodical approach to complex
diagnostics of financial equilibrium of the enterprise is substantiated.
It includes two diagnostic units: an analysis of static and dynamic
financial equilibrium. The algorithm of complex diagnostics of
financial equilibrium is developed. It provides a consistent solution
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to the tasks of diagnosing financial equilibrium and achieving its
goal. New instruments of diagnostics of financial equilibrium are
offered - indices of its stability and stability. The index of stability of
financial equilibrium of an enterprise characterizes the ability of an
enterprise to withstand the negative influence of external factors. The
index of financial equilibrium stability of an enterprise characterizes
its wave dynamics in time. Development has received a toolkit for
diagnosing the financial condition of the enterprise. The offered
instruments of diagnostics of financial equilibrium are applied on the
example of PJSC "Poltava turbomechanical plant". The practical
value of the results of scientific research is to open the opportunity to
assess the quality of financial equilibrium and to differentiate its
unstable form, bifurcation, and the threat of bankruptcy.
Key words: financial equilibrium, complex diagnostics,
stability, bifurcation, bankruptcy.
DOI: 10.32680/2409-9260-2018-9(261)-13-30
Постановка
проблеми.
Медичний
термін
«діагностика», що в перекладі з грецької мови (diagnostikos)
означає «здатний розпізнавати», спершу знайшов своє нове
застосування у технічній сфері, а з кінця ХХ ст. поширився в
економічній науці [11, с. 11]. Економічна діагностика поєднує
функції аналізу (вивчення взаємозв‘язків) та аудиту (виявлення
відхилень), підпорядковуючи їх досягненню єдиної мети –
встановлення діагнозу стану економічної системи. Отриманий
результат слугує обґрунтованим інформаційним забезпеченням
для процесу прийняття управлінських рішень та побудови
прогнозів [9, с. 99 – 100].
Діагностика
фінансової
рівноваги
підприємства
розширює інформаційне поле для обґрунтування відповідальних
управлінських рішень щодо нормалізації фінансового стану
підприємства [3]. Вона поєднує кризову діагностику та аналіз
фінансової компоненти сталого розвитку підприємства. Завдяки
їй скорочуються витрати часу для виявлення у фінансовому
стані причинно-наслідкових зв‘язків як кризового, так і сталого
розвитку підприємства. Це означає, що діагностика фінансової
рівноваги покликана підвищити рівень обґрунтованості
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управлінських рішень щодо вирішення завдань і досягнення
цілей, підпорядкованих реалізації місії підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу
питань, що визначають особливості оцінювання стану
фінансової рівноваги підприємств на основі різноманітних
підходів, присвячені дослідження М. С. Абрютіної [1], Е.
Альтмана [15], І. О. Бланка [2], Г. Меньє [16], О. В. Грачова [4],
О. М. Деменіної [5], Т. Л. Керанчук [7], І. С. Кладченка [8],
К. Косісової [18], Л. А. Костирко [10], Г. Ліндена [17], Р.
Скалюк [12], О. О. Терещенка [13] та інших.
Невирішені раніше частин загальної проблеми.
Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних і
зарубіжних вчених у дослідженні означеної проблематики та
високо оцінюючи їх внесок, варто зауважити, що на сьогодні
ряд теоретичних і практичних питань не знайшли свого повного
вирішення та залишаються дискусійними. Так, через вузькість
вивчення сучасною економічною наукою економічного явища
фінансової рівноваги залишається не вирішеним завдання
розробки методичного підходу до комплексної діагностики,
здатного стати основою побудови дієвої системи управління
нею.
Метою статті є розробка методичних засад комплексної
діагностики фінансової рівноваги підприємства як ключової
функції управління нею.
Основний
матеріал
дослідження.
Діагностика
фінансової рівноваги підприємства є одним із класифікаційних
видів економічної діагностики, що виділяються за об‘єктом
вивчення. Під діагностикою фінансової рівноваги підприємства
ми розуміємо – процес дослідження фінансового стану
підприємства з метою ідентифікації та класифікації,
характерного йому, виду фінансової рівноваги, виявлення
відхилень від неї, оцінки її ймовірного розвитку у перспективі
на основі використання системи загальнонаукових та
спеціальних методів аналізу.
Методичні засади комплексної діагностики будь-якого
явища охоплюють: принципи, мету, завдання, структуру
методичного підходу, його алгоритм та методику проведення.
Вихідним елементом виступають принципи здійснення
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аналітичного процесу. До принципів діагностики фінансової
рівноваги підприємства слід віднести: комплексність,
системність, об‘єктивність, диференційованість, інтегрованість,
адаптивність.
Для втілення принципу комплексності аналізу стану
фінансової рівноваги методика має враховувати внутрішні та
зовнішні фактори її формування у взаємозв‘язку між собою. До
основних внутрішніх фінансових факторів належать: структура
капіталу й активів, структура джерел фінансування оборотних
коштів та довгострокових активів, чистий грошовий потік,
поточна фінансова потреба, якість дебіторської і кредиторської
заборгованості, співвідношення доходів та витрат, фінансові
результати від операційної, фінансової та інвестиційної
діяльності, тривалість операційного та фінансового циклів,
точка беззбитковості, запас фінансової міцності, балансовий
курс акцій. Важливими зовнішніми немонетарними факторами
впливу на фінансову рівновагу підприємства є біржовий курс
його
акцій,
розмір
ринкової
ніші,
рейтинг
конкурентоспроможності. Крім того, на фінансову рівновагу
підприємства впливають, схильні до проявів високої частоти
коливань у короткостроковому періоді, монетарні чинники.
Серед них найістотнішими є: відсоткова ставка, валютний курс
та індекс інфляції.
Комплексна
діагностика
фінансової
рівноваги
підприємства має враховувати складну ієрархію взаємовпливу
факторів. Зокрема, вказані інструменти грошово-кредитної
політики самі перебувають під впливом глобалізації світових
фінансових процесів. Остання спроможна домінувати над
регулювальною функцією монетарної політики, підвищуючи
турбулентність фінансової сфери в цілому й, зокрема,
волатильність валютного курсу.
Отже, принцип комплексності діагностики означає
вивчення взаємозв‘язків між об‘єктом впливу та факторами, які
його породжують, а також між самими чинниками. Процеси
взаємодії факторів вимагають застосування спеціальних
методик їх вивчення. Особливу увагу слід приділяти
ланцюговим реакціям, які провокуються зовнішніми імпульсами
і мають ряд послідовних множинних коливань у фінансовій
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сфері. Насьогодні найскладнішою для аналізу залишається
сфера несистемних випадкових факторів впливу, вивчення яких
здійснюється за допомогою імітаційного моделювання.
Об‘єктом діагностики є структурована сутність
фінансової рівноваги підприємства як складного економічного
явища. У зв‘язку з цим, метою діагностики є розкриття цілісної
картини стану фінансової рівноваги підприємства через
ідентифікацію її фази, стадії, форми та якості. Реалізація цієї
мети спрямована на розкриття зміни циклічних станів
фінансової рівноваги у ретроспективі та сучасного етапу її
розвитку, а також визначення перспективного напряму руху.
Подібне розширення та поглиблення аналітичних висновків
щодо фінансового стану підприємства необхідне для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень з питань сталого розвитку
його діяльності.
Завданнями комплексної діагностики фінансової
рівноваги підприємства, вирішення яких призводить до
досягнення визначеної мети, є: ідентифікація фази, стадії та
форми прояву фінансової рівноваги підприємства; встановлення
якісного змісту фінансової рівноваги підприємства; визначення
етапу і порядку формування позитивної фінансової рівноваги
підприємства; визначення ймовірної зміни стану фінансової
рівноваги підприємства у відповідності до логіки її циклічного
розвитку; виявлення хронічного перебігу фінансової кризи на
підприємстві; оцінка ймовірності банкрутства підприємства.
Науково обґрунтованим та практично підтвердженим є
той факт, що якісна діагностика забезпечує успішність
прийняття дієвих та ефективних управлінських рішень, здатних
до вирішення проблем [9, с. 102]. Для результативного
управлінського рішення необхідно представити цілісну картину
стану фінансової рівноваги підприємства. Вона формується в
результаті проведення комплексної діагностики.
Методичний підхід до комплексної діагностики
фінансової рівноваги підприємства складається із двох блоків.
Перший блок передбачає діагностику статичного стану
фінансової рівноваги підприємства. Він є ключовим моментом в
процесі діагностики фінансової рівноваги підприємства.
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На рис. 1 представлений алгоритм проведення
комплексної діагностики фінансової рівноваги підприємства.
Негативна

Визначення фази
фінансової рівноваги

Біфуркації

Позитивн
а
Діагностика позитивної
статичної фінансової
рівноваги

ні

так

так
Діагностика
якісного змісту
фінансової
рівноваги

ні

так
Оцінка
ймовірності
банкрутства

так

Аналіз стабільності
позитивної
динамічної
фінансової рівноваги

ні
ні

так

Аналіз стійкості
позитивної
статичної
фінансової
рівноваги
ні

так
Аналіз стійкості
негативної
статичної
фінансової
рівноваги

так

ні

Діагностика
позитивної
динамічної
фінансової
рівноваги

Виявлення
ознак
біфуркацій

ні

ні
так

так
ні

Діагностика
негативної
статичної
фінансової
рівноваги
ні

ні

так

Аналіз стабільності
негативної
динамічної
фінансової рівноваги

Діагностика
негативної
динамічної
фінансової
рівноваги

так

Рис. 1. Алгоритм проведення комплексної діагностики
фінансової рівноваги підприємства (розроблено автором)
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Спочатку необхідно з‘ясувати фазу статичної фінансової
рівноваги. Якщо вона не позитивна, то має бути проведена
перевірка на предмет виявлення ознак фінансової кризи. Другий
блок присвячений діагностиці динамічної фінансової рівноваги
підприємства. За логікою побудови першого блоку, в першу
чергу, має бути ідентифікована позитивна чи негативна фаза
динамічного стану фінансової рівноваги підприємства.
Якщо встановлена позитивна динамічна фінансова
рівновага, тоді проводиться визначення її форми прояву,
якісного змісту та порядку формування. У разі порушення
позитивної динамічної фінансової рівноваги аналізуються стадії
її негативної фази.
Діагностика негативної динамічної фінансової рівноваги
завершується оцінкою ймовірності банкрутства підприємства.
Комплексну діагностику фінансової рівноваги підприємства слід
розпочинати з визначення фази її циклічного розвитку:
позитивної чи негативної. При цьому слід, окремо виділяти
стадію переходу між фазами – стан біфуркацій. У разі
встановлення негативної фінансової рівноваги важливо відразу
перевірити найгірший варіант розвитку подій шляхом оцінки
ймовірності банкрутства. Якщо виявлені ознаки позитивної
фінансової рівноваги, тоді за алгоритмом здійснюється перехід
до ідентифікації її статичних ознак на висхідній хвилі циклу.
Так як, позитивна статична фінансова рівновага визначає
іманентні характеристики кризи, то в будь-якому випадку за
нею має бути проведена перевірка на предмет виявлення
кризових передумов. Мова йде про оцінку ймовірності
банкрутства підприємства у разі відсутності позитивної
статичної фінансової рівноваги, а за наявності її нестійкої
форми слід перейти до визначення стадії біфуркації.
Несприятливий прогноз в обох випадках спонукатиме до
проведення діагностики негативної динамічної фінансової
рівноваги підприємства. Якщо при послідовному дослідженні
циклічних форм прояву негативної фінансової рівноваги знову
буде встановлена загроза банкрутства, то це свідчитиме про
хронічний перебіг фінансової кризи на підприємстві. Описаний
алгоритм в частині аналізу негативної фінансової рівноваги
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назвемо великим колом кругообігу антикризової діагностики
фінансового стану підприємства.
По малому колу кругообігу діагностується позитивна
фінансова рівновага. У разі виявлення стійкої форми позитивної
статичної фінансової рівноваги досліджується її динамічний
стан та надійність. Про спіралевидний розвиток позитивної
фінансової рівноваги підприємства свідчитиме рух по малому
колу її діагностики. Зв‘язок між великим і малим колом
кругообігу діагностики фінансової рівноваги здійснюється через
її базові вузли. Ними є діагностика позитивної статичної і
динамічної фінансової рівноваги та оцінка ймовірності
банкрутства.
Можна виділити загальні правила інтерпретації
результатів комплексної діагностики фінансової рівноваги
підприємства:
1) «згасання» амплітуди активної висхідної чи низхідної
динаміки, а по суті вирівнювання підвищувальної чи
понижувальної хвилі циклу, є свідченням про наближення
статичного стану підприємства (позитивного та, відповідно,
негативного);
2) формування негативної статичної фінансової
рівноваги є стартовим майданчиком для переходу до
відновлення рівноважного фінансового стану підприємства;
3) у будь-який момент позитивна динамічна фінансова
рівновага може перейти у негативну динамічну фінансову
рівновагу, і навпаки. Втім, якщо у першому випадку вирішальну
роль відіграє негативний вплив зовнішніх та внутрішніх
чинників, то у другому – дієвість системи управління
фінансовою рівновагою підприємства;
4) стадії біфуркацій передує позитивна статична
фінансова рівновага, яка характеризує пік розвитку позитивної
динамічної фінансової рівноваги. Тому, профілактику
фінансової кризи доцільно розпочинати при виявленні
статичного рівноважного фінансового стану підприємства;
5) у біфуркаційному стані слід розгледіти множину
нових можливостей для подальшого розвитку діяльності
підприємства;
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6)
навіть
несприятливий
прогноз
ймовірності
банкрутства не дозволяє констатувати невідновлювану
фінансову рівновагу підприємства;
7) замкнутість великого кола кругообігу алгоритму
діагностики фінансової рівноваги свідчить про хронічний
перебіг фінансової кризи; перебування підприємства в межах
малого кола кругообігу алгоритму діагностики фінансової
рівноваги свідчить про її висхідний спіралевидний розвиток.
Якщо фінансова рівновага підприємства курсує по
стадіях малого кола кругообігу діагностики, то вона є надійною.
У разі втрати позитивною фінансовою рівновагою стійкості і
стабільності, вона стає вразливою до переходу в іншу,
негативну якість. Тоді коло малого кругообігу діагностики
фінансової рівноваги розширюється оцінкою ймовірності
банкрутства. Кардинальна зміна якості позитивної фінансової
рівноваги відбувається з переходом її на фазу негативної
фінансової рівноваги, що проявляється у вигляді розвитку
фінансової кризи.
Ідентифікацію стійкої та стабільної форм фінансової
рівноваги підприємства пропонуємо проводити з використанням
спеціально розроблених індексів як інтегрованих показників. До
складу індексу стійкості фінансової рівноваги входять такі
показники: коефіцієнт автономії, коефіцієнт абсолютної
ліквідності, коефіцієнт забезпеченості формування оборотних
активів власним оборотним капіталом, перший індикатор
фінансової рівноваги, другий індикатор фінансової рівноваги,
коефіцієнт фінансової міцності. Індекс стабільності фінансової
рівноваги підприємства пропонуємо розраховувати на основі
таких коефіцієнтів: прискорення (уповільнення) росту чистого
доходу від реалізації, випередження (відставання) чистого
доходу від реалізації порівняно з дебіторською заборгованістю,
коефіцієнт прискорення (уповільнення) росту грошових коштів,
коефіцієнт випередження (відставання) доходів порівняно з
витратами,
коефіцієнт прискорення (уповільнення) росту
балансового курсу акції, коефіцієнт прискорення (уповільнення)
росту коефіцієнта покриття, коефіцієнт випередження
(відставання) власного капіталу порівняно з необоротними
активами.
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Розглянемо застосування запропонованих індексів
фінансової рівноваги на прикладі ПрАТ «Полтавський
турбомеханічний завод». На підприємстві впродовж 20062017рр. перманентною є поява дисбалансів і статичної, і
динамічної стадій позитивної фази фінансової рівноваги. У
зв‘язку з цим, функціонування підприємства можна
охарактеризувати як постійну і напружену боротьбу із
внутрішніми проблемами та зовнішніми загрозами. Незважаючи
на тривале перебування фінансів підприємства у нестабільному
стані, в цілому була забезпечена динаміка розвитку його
діяльності. Підтвердженням цього є зростаюча динаміка індексу
стійкості
фінансової
рівноваги
ПрАТ
«Полтавський
турбомеханічний завод» (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка індексу стійкості фінансової рівноваги
ПрАТ «Полтавський турбомехаічний завод» за умов
інфляції впродовж 2006-2017рр.
(розраховано автором на основі даних [6, 14])
Падіння індексу у 2008р. пов‘язано з негативними
економічними наслідками, спровокованими фінансовою кризою,
що розгорнулася на той час у світі. Україна потерпала від
відтоку капіталу, скорочення ніші на зовнішньому ринку та
кризи неплатежів, якою була охоплена і промисловість.
Звичайно, у піднесенні індексу у 2015р. є й інфляційна складова,
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що визначила приріст чистого доходу від реалізації за рахунок
підвищення цін на готову продукцію.
Функціонуючи
у
турбулентному
економічному
середовищі, підприємство спирається на стабільну у часі
прибуткову роботу виробництва, що вирізняється стійкістю до
негативного впливу зовнішніх дисбалансів таких, як: інфляція,
девальвація та подорожчання кредитних ресурсів на ринку.
Підтвердженням цього є зростаюча загальна динаміка індексу
стійкості
фінансової
рівноваги
ПрАТ
«Полтавський
турбомеханічний завод» (див. рис. 2).
Втім, слабким місцем підприємства є внутрішня
незбалансованість фінансів, яка виявляється у вигляді часової
форми прояву фінансової рівноваги ПрАТ «Полтавський
турбомеханічний завод» – її нестабільності впродовж 20062017рр. з очікуваним посиленням у найближчій перспективі
(рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка індексу стабільності фінансової рівноваги
ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» у 2006-2017рр.
(розраховано автором на основі даних [14])
Це свідчить про порушення процесів формування різних
аспектів фінансового стану підприємства як гармонійної
цілісності. В першу чергу, мова йде про незбалансованість
ліквідності, яка виявляється у хронічній нестачі грошового
капіталу.
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Усунення дисбалансу фінансової рівноваги у ПрАТ
«Полтавський турбомеханічний завод» слід розпочинати із
налагодження системи бюджетування, яка забезпечить
узгодження у часі та за обсягами грошових потоків, а також
започаткує процес формування фінансового потенціалу
збалансованого з потребами сталого розвитку діяльності з
позиції збереження фінансової незалежності. Важливо
приділити увагу, по-перше, оптимізації обсягу постійних витрат,
які лягають тягарем на загальну ефективність виробництва та
підвищують поріг беззитковості; а по-друге, вдосконаленню
розрахунково-платіжної дисципліни, яка безпосередньо впливає
на синхронність надходження і витрачання коштів у
відповідності до платіжного календаря.
Висновки. Отже, запропонований методичний підхід до
комплексної діагностики фінансової рівноваги підприємства дає
можливість охарактеризувати цикл її розвитку. Введені індекси
фінансової рівноваги описують зміни її стану у просторі та часі.
Це робить їх провідниками розроблених методичних засад
комплексної діагностики фінансової рівноваги підприємства у
практичну
площину.
Ключовими
характеристиками
запропонованого методичного підходу до діагностики є
комплексність та системність, реалізація яких органічно поєднує
антикризову діагностику з аналізом фінансової рівноваги
підприємства. До його переваг слід віднести простоту у
використанні та швидкість отримання результатів. В свою чергу,
використання інтегральних критеріїв, якими є індекси стійкості
та стабільності фінансової рівноваги, забезпечує об‘єктивність
результатів аналізу, що важливо для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі
полягають у розширенні арсеналу інструментів діагностики
фінансової рівноваги підприємства.
Література
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Карпов Володимир, Гавриленко Анна
АНАЛІЗ УМОВ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА НОВОУКРАЇНКА
Розробка стратегії соціально-економічного розвитку
території вимагає попереднього аналізу її стану. Для розробки
соціально-економічної стратегії міста необхідно мати певні
уявлення про тенденції, що складаються в різних секторах
економіки міста. Для цих цілей необхідно проаналізувати
динаміку основних показників розвитку міського господарства,
стану економічної та соціальної інфраструктури. Прогноз
тенденцій складаються в економічних і соціальних секторах
міського розвитку дозволить визначити і проранжувати
пріоритети соціально-економічного розвитку міста.
У статті проведено аналіз динаміки основних тенденцій
розвитку економіки міста Новоукраїнка Кіровоградської області
в 2010-2017 роках, виявлено основні тенденції, які
спостерігаються в основних секторах економіки і діяльності
підприємств міста. Визначено місце міста в структурі економіки
Кіровоградської області та України в цілому. Доведено
важливість прогнозування стану основних показників розвитку
міського господарства з метою визначення пріоритетних
напрямків його розвитку.
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Визначено основні проблеми розвитку міського
господарства. Проведено прогнозування динаміки основних
показників стану секторів економіки і підприємств міста,
наведені рекомендації визначення пріоритетних напрямків його
розвитку.
Ключові слова: міське господарство, економічні
показники, соціально-економічна стратегія, пріоритети розвитку,
плани розвитку.
Карпов Владимир, Гавриленко Анна
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ МЕСТНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
НОВОУКРАИНКА
Разработка
стратегии
социально-экономического
развития территории требует предварительного анализа ее
состояния. Для разработки социально-экономической стратегии
города необходимо иметь определенные представления о
тенденциях складывающихся в различных секторах экономики
города. Для этих целей необходимо проанализировать динамику
основных показателей развития городского хозяйства,
состояния экономической и социальной инфраструктуры.
Прогноз тенденций складывающихся в экономических и
социальных секторах городского развития позволит определить
и проранжировать приоритеты социально-экономического
развития города.
В статье проведен анализ динамики основных
тенденций развития экономики города Новоукраинка
Кировоградской области в 2010-2017 годах, выявлены основные
тенденции, наблюдаемые в основных секторах экономики и
деятельности предприятий города. Определено место города в
структуре экономики Кировоградской области и Украины в
целом. Доказана важность прогнозирования состояния
основных показателей развития городского хозяйства с целью
определения приоритетных направлений его развития.
Определены основные проблемы развития городского
хозяйства. Проведено прогнозирование динамики основных
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показателей состояния секторов экономики и предприятий
города, приведены рекомендации определения приоритетных
направлений его развития.
Ключевые слова: городское хозяйство, экономические
показатели, социально-экономическая стратегия, приоритеты
развития, планы развития.
Karpov Vladimir, Gavrilenko Anna
ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF THE LOCAL
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY OF
NOVOVUKRAYINKA
The development of a strategy for the socio-economic
development of a territory requires a preliminary analysis of its
condition. In order to develop a socio-economic strategy for a city, it
is necessary to have certain ideas about the trends taking shape in
various sectors of the city‘s economy. For these purposes, it is
necessary to analyze the dynamics of the main indicators of urban
development, the state of the economic and social infrastructure.
Forecasting trends emerging in the economic and social sectors of
urban development will allow to define and rank the priorities of the
socio-economic development of the city.
The article analyzes the dynamics of the main trends in the
development of the economy of the city of Novoukrainka,
Kirovograd region in 2010-2017, identifies the main trends observed
in the main sectors of the economy and enterprises of the city. The
place of the city in the structure of the economy of the Kirovograd
region and Ukraine as a whole has been determined. The importance
of predicting the state of the main indicators of urban development
with the aim of determining the priority directions of its development
has been proved.
The main problems of urban development are identified. The
forecasting of the dynamics of the main indicators of the state of the
sectors of the economy and enterprises of the city has been carried
out, recommendations have been made to determine the priority
directions of its development.
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Постановка проблеми. Стратегія розвитку міста є
базовим програмним документом, який відображає бачення
розвитку міста на перспективу, ставить стратегічні цілі, закладає
принципи їх досягнення та пропонує підхід до організації й
управління процесом впровадження. Вона ставить за мету
досягнення економічного зростання, збільшення добробуту,
підвищення
конкурентоспроможності
економіки
міста,
комфорту життя населення та реалізацію інтересів усіх секторів
територіальної громади міста. Для розробки соціальноекономічної стратегії міста необхідно мати певні уявлення про
тенденції що складаються в різних секторах економіки міста.
Для цих цілей необхідно проаналізувати динаміку основних
показників розвитку міського господарства, стану економічної
та соціальної інфраструктури. Прогноз тенденцій що
складаються в економічних і соціальних секторах міського
розвитку дасть можливість визначити і проранжувати
пріоритети соціально-економічного розвитку міста.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
стратегічного планування розвитку міст розглядалися в
наукових роботах як зарубіжних так і українських дослідників.
Серед науковців насамперед слід виділити праці таких
авторів, як: Р. Кемп, Е.Д., Блейкл, А.В. Єрмішина, В.В.
Меркушов, Н. В., Сментина, М. В. Степанов, Ю.К. Перський,
Н.Я. Калюжнова, К. Кропанцев, Н. Кухарська, А. Воротнікова,
В.Н. Парахіна, К.А. Парахін та ін [1,2,3].
Невирішені раніше частин загальної проблеми. Зміни
в економічній політиці держави зумовили потребу розробки
стратегії економічного розвитку міста Новоукраїнка на 20172025 рр. з метою забезпечення належних умов життя для всіх
мешканців міста та наближення стандартів життя до рівня
провідних східноєвропейських міст.
Метою статті – дослідження та прогноз тенденцій що
складаються в економічних і соціальних секторах міського
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розвитку що дасть можливість визначити і проранжувати
пріоритети соціально-економічного розвитку міста.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Новоукраїнська об‘єднана територіальна громада
знаходиться в центральній частині Новоукраїнського району на
півдні Кіровоградської області (Центральна Україна). Центр
громади – Новоукраїнка має статус міста з 1832 року,
розташованого на берегах річки Чорного Ташлику та її приток
Грузької й Помічної. З півночі землі громади межують із
Маловисківським районом, на заході – з Добровеличківським.
Новоукраїнка – вузол автошляхів, які сполучають громаду з
найближчими
та
віддаленими
територіями
України,
побережжям Чорного моря, Придніпров‘ям,
історикокультурними туристичними та торгово-економічними центрами.
Відстань до Причорноморських портів близько 200 км. До
західних кордонів 250 – 300 км, до Києва 300 км. Через
Новоукраїнку проходить залізниця Одеса – Харків, а станція
Адабаш (7 км від Новоукраїнки) – на залізниці Київ-Миколаїв.
За 16 км від Новоукраїнки залізничний вузол станція Помічна.
Клімат помірно-континентальний північних степів із
недостатнім зволоженням улітку, з нестійкою зимою. Середні
температури січня: -5,50С, мінімальна: -350С. Середні
температури липня: +20,50С і максимальна: +380С. Середня
кількість опадів за рік – 500 мм і більше. Переважна кількість
опадів припадає на теплу пору року.
Громада знаходиться в степовій зоні, поверхня –
рівнинна, розчленована долинами річок, балками та ярами,
ґрунти чорноземні, корисні копалини – глина і граніт.
У цілому природні умови території громади сприятливі
для життя і господарської діяльності населення, громада має
значний рекреаційний потенціал, який при вкладанні коштів у
розвиток інфраструктури та покращення екології може бути
використаний для розвитку туризму, як внутрішнього, так і
міжнародного.
До складу спроможної територіальної громади входять 12
населених пунктів Новоукраїнської міської ради, Мар'янопільської
та Сотницько-Балківської сільських рад. Загальна характеристика
ОТГ представлена в таблицях 1 і 2.
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Таблиця 1
Загальні відомості ОТГ
Кількість
Кількість населення
Загальна площа
населених пунктів
території ради
що входять до
(км2)
складу міської
ради
12
19225
347,8
Економіку громади складають рільництво, тваринництво,
харчова промисловість та виробництво будівельних матеріалів.
Таблиця 2
Відомості про населені пункти що входять до складу міської
ради
Назва населеного
пункту

Кількість
населення
Всього

Кількість дворів

Відстань
до
центру
ради

з них
виборців

Всього

з них
жилих

17151

13542

6664

6586

0

с. Звірівка

549

402

256

234

9

с. Новоолександрівка

364

309

170

153

8

с. Яблунівка

129

92

63

57

12

с. Кам‘яний Міст

340

257

174

138

3,0

с. Мар‘янопіль

188

138

93

84

1,8

с. Єгорівка

113

93

62

47

-

с. Сотницька
Балка

55

34

50

43

3

с. Арепівка

18

9

17

6

2,5

с. Воронівка

222

183

113

108

5

с. Улянівка

96

69

56

51

6,5

-

-

10

0

8,5

м. Новоукраїнка

с. Схід
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На території громади функціонує низка закладів, що
утримуються за рахунок бюджету органів місцевого
самоврядування, у тому числі: 6 загальноосвітніх навчальних
закладів I-III ступеня, 2 загальноосвітніх навчальні заклади I-II
ступеня, 4 дошкільних навчальних заклади, 3 заклади
позашкільної освіти, 9 закладів культури та заклад фізичної
культури. На території громади функціонує низка державних
органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності реєстрації актів цивільного стану та
майнових прав, пенсійного забезпечення, соціального захисту,
пожежної безпеки.
Адреса офіційного сайту Новоукраїнської об‘єднаної
територіальної громади http://nu-rada.gov.ua/.

Рис. 1. Межі населених пунктів Новоукраїнської ОТГ
У таблиці 3 наведена характеристика земельного фонду
ОТГ.
Таблиця 3
Структура земельного фонду ОТГ
Назва
Площа, га
1
2
Загальна площа земель
34784,39
Сільськогосподарські землі, у т.ч.:
29989,97
сільськогосподарські угіддя, з них:
28898,33
36
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1
Рілля
багаторічні насадження
сіножаті
пасовища
під господарськими будівлями і дворами
під господарськими шляхами і прогонами
землі, які перебувають у чтвдії
меліоративного будівництва та
відновлення родючості
Землі лісогосподарського призначення, у
т.ч.:
лісові землі
чагарники
Забудовані землі, у т.ч.:
землі житлової та громадської забудови
землі промисловості, транспорту, зв‘язку,
енергетики, оборони та іншого
призначення
Землі рекреаційного призначення
Відкриті заболочені землі
Води
Землі запасу

Продовж. табл. 3
2
3
25590,2
73,57
605,73
1,74
231,1
0,66
2471,3
7,10
572,71
1,68
341,45
0,98
174,79
0,50

1694,18

4,87

1694,18
0
2118,43
246,32
1872,11

4,87
0,00
6,09
0,71
5,38

0
14,44
538,71
0

0,00
0,04
1,55
0,00

Станом на 01.01.2018 року в ОТГ нараховується 946
підприємства малого бізнесу (табл. 4), з яких 47 од. – малого
підприємництва та 899 од. – мікропідприємства. Чисельність
фізичних осіб-підприємців становить 704 осіб.
Таблиця 4
Зареєстровані суб'єкти господарської діяльності в ОТГ, одиниць
Роки
Показники
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
Усі суб'єкти
975
970
1080
946
ЄДРПОУ:
з них СПД 37
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1
юридичні особи
з них малі
підприємства
Фізичні особипідприємці
Кількість малих
підприємств
Середньорічна
кількість
найманих
працівників на
малих
підприємствах
Питома вага
зайнятих ма
малих
підприємствах
(% до населення
в працездатному
віці)
Питома вага
середньорічної
зайнятості на
малих
підприємствах в
загальній
кількості
найманих
працівників, %
Обсяг
реалізованої
продукції (робіт,
послуг) малих
підприємств,
млн. грн.

2
238

3
238

Продовж. табл. 4
4
5
239
242

46

46

46

47

737

732

841

704

46

46

46

47

3395

3398

3397

3401

34

34

34

33

74

74

74

74

212,7

265,9

301,4

412,5
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1
Питома вага
продукції малих
підприємств в
загальному
обсязі
реалізованої
продукції (робіт,
послуг), %

2

3

Продовж. табл. 4
4
5

91

91

91

92

За зайнятості Новоукраїнська ОТГ займає високе местов
області. Основна частка в структурі господарювання займає
промислове виробництво －
30%. У 2015 році
сільськогосподарське виробництво було на першому місці і
займало 37%. Однак перше місце за валовим обсягом доходів
займає торгівля – 38% (див. таблицю 5).
У таблиці 5. наведені дані про виробництво продукції в
ОТГ за видами діяльності.
Таблиця 5
Виробництво продукції за видами діяльності, млн. грн.
Роки
Показники
2015
2016
2017
2018
(прогноз)
Сільське господарство,
мисливство, лісове та
112,5 142,4
99,1
109,1
рибне господарство
Промисловість
93,7
127
117,5
115,2
Оптова й роздрібна
торгівля; торгівля
83,2
120,3 135,5
145,8
транспортними засобами;
послуги з їх ремонту
Готелі та ресторани
3,2
3,9
5,1
5,6
Транспорт і зв'язок
4,5
6,5
6,9
7,4
Фінансова діяльність
0,1
0,1
0,1
0,1
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Найбільші землекористувачі – сільськогосподарські
підприємства:
СТОВ "Степ-Агро", ТОВ "Зерновик", СТОВ
"Росія",
ТОВ
"Нива-Н", ТОВ
"Новоукраїнське", ТОВ
"Воронівське", ПАФ "Зірка", ФГ "Землероб". За 2017 рік
вироблено
99,1 млн.грн. валової продукції сільського
господарства у порівняних цінах, в тому числі продукції
рослинництва на суму 93,7 млн.грн. та продукції тваринництва –
5,4 млн.грн.
Промислові підприємства Новоукраїнської міської
об‘єднаної територіальної громади: в тому числі переробна
промисловість - філія ПАТ"Державна продовольчо-зернова
корпорація України" Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів",
ТОВ "Абсолют Д",
СТОВ "Степ-Агро" та добувна
промисловість: ТОВ "Єврощебінь", ТОВ "Горіховський кар‘єр",
ПП "Новоукраїнський гранітний кар‘єр", ТОВ "Бантишівський
щебінь", ПАТ "Капустянський граніт", ПАТ "Новоукраїнський
кар‘єр".
Доходи бюджету в об‘єднаній територіальній громаді
подані в таблиці 6.
Таблиця 6
Доходи бюджету в ОТГ, млн. грн
Показники
1
Податок на доходи
фізичних осіб
Єдиний податок
(крім с/г
виробників)
Єдиний податок від
с/г виробників
Доходи від
відчуження
нерухомості та
землі
Податок на
прибуток

Рік
2018
2

2017
3

2016
4

2015
5

41,35

37,24

0

0

7,22

6,77

4,11

2,79

5,4

4,98

4,54

2,54

0,2

0,29

0,03

0,01

0

0

0

0
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Продовж. табл. 6
1
Плата за землю
Податок на
нерухомість
Акцизний збір
Інші місцеві
податки та збори
Податкові
надходження разом
Дохід від оренди
комунального
майна
інше

2
11,62

3
13,46

4
12,65

5
6,94

0,15

0,16

0,1

0,03

6,75

7,02

5,58

2,36

0,13

0,43

0,12

0,11

72,62

70,06

27,1

14,77

0

0

0

0

1,82

3,67

1,66

0,57

У 2015 році промисловими підприємствами було
реалізовано промислової продукції у відпускних цінах на суму
173,9 млн.грн. у 2016 році – 213,7 млн.грн., за 2017 рік
реалізовано – 280,3 млн.грн. У галузях сільського господарства
та промисловості завершено реконструкцію адміністративного та
виробничо-складських приміщень у хлібопекарню СТОВ "СтепАгро", встановлено бункерну установки навантаження
автотранспорту БПП-200х2 і стрічкового конвеєра КЛ-25800/4600 на заводі по виробництву камене-щебеневої продукції
потужністю 1 млн.т в рік у ТОВ "Єврощебінь" , реконструйовано
будівлі і споруди ТОВ "Літа" для заготівлі та зберігання
зернових
культур.
Розпочато
будівництво
наземної
фотоелектричної сонячної електростанції ТОВ "Ліз-Маш" та
завершено будівництво фотоелектричної сонячної електростанції
СТОВ "Зоря".
Також у 2018 році планується ПАТ "Капустянський
граніт" відкрити кам'яно-переробний комплекс потужністю 60
тис. кВ.м/рік
в с.Кам'яний Міст, збудувати дільницю по
прийманню, очищенню, сушці та зберіганню зерна на території
фермерського господарства "Землероб"
с. Воронівка,
овочесховище ТОВ "Зерновик", наземні фотоелектричні
сонячні електростанції ТОВ "Санвін14" та ТОВ "Інкоменерго".
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У таблиці 7 приведені дані про структуру витрат ОТГ.
Таблиця 2.7
Структура видатків бюджету громади
Статті видатків
Значення, млн. грн
%
Державне управління
8,8
6,87
Дошкільна освіта
14,7
11,48
Соціальний захист та
1,3
1,01
соціальне забезпечення
Житлово-комунальне
14,6
11,4
господарство
Культура і мистецтво
7,3
5,7
Утримання закладів охорони
0
0
здоров‘я
Дорожнє господарство
5,4
4,22
Інші
76
59,33
Усього видатків
128,1
100
Як показують дані таблиць 6-7, децентралізація
відкриваються деякі фінансові можливості по прибутковості
бюджету ОТГ. Так податок на фізичних осіб постійно зростає (в
2015 -16 роках -0) і становить більше половини всіх власних
надходжень бюджету ОТГ.
Основна частка видатків ОТГ йде на реалізацію проектів,
освіту і державне управління.
Висновки із зазначених проблем і перспективи
подальших досліджень.
Підсумки аналізу соціально-економічного стану м.
Новоукраїнка можна визначити у наступному:
Новоукраїнка – місто обласного підпорядкування і центр
адміністративного району, крупний виробничій вузол
Кіровоградської області.
Робота
господарського
комплексу
міста
супроводжувалася певними об‘єктивними складнощами,
властивими для загального стану національної економіки, які
програмують українську політику та економіку, негативно
впливають на соціальну складову життя українців. Зокрема, за
останні п‘ять років не зросли суттєво обсяги промислового
виробництва, залишається доволі низькою доля інноваційної
продукції. Скоротилася чисельність зареєстрованих суб‘єктів
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підприємницької діяльності, значна доля тіньового бізнесу,
недостатньо розвинуті туризм та індустрія гостинності, незначні
обсяги іноземних інвестицій. Надходження до місцевого
бюджету суттєво не підвищились. Потребують вирішення
питання автомобільного сполучення із населеними пунктами
району, що не мають залізничного зв‘язку.
Пройдений аналіз стану розвитку Новоукраїнки дозволив
визначити реалістичність поставлених пріоритетних завдань в
стратегічному розвитку міста. Так були визначені наступні базові
пріоритети соціально-економічного розвиту міста: економічний
розвиток громади; розвиток інфраструктури громади; створення
свідомої та активної громади з високою якістю життя.
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УДК 338
JEL Classification: H290; K340
Коваленко Артем, Бабміндра Дмитро
ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Метою статті є аналіз реформування податкового
законодавства країни. У статті висвітлено функціонування
податку на приріст капіталу у світі. Розглянуто особливості
застосування податку на виведений капітал на основі
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міжнародного досвіду у окремих країнах, як складової їх
фінансової політики. Здійснено аналіз справляння податку на
прибуток в українських реаліях, рівень його надходжень до
державного бюджету та проблеми, пов‘язані з його
адмініструванням. Розглянуті передумови та перспективи
трансформування податку на прибуток в податок на виведений
капітал в умовах економічного падіння та збитковості
підприємств в Україні. З‘ясовані основні проблеми, які можуть
бути після введення податку на виведений капітал. Були
проаналізовані переваги, недоліки та ризики введення податку
на виведений капітал. Було з‘ясовано, що введення податку не
буде кроком за для збільшення доходів у бюджет, а може
навпаки знизити їх. Провели аналіз результатів введення
податку на виведений капітал в країнах, які вже працювали з
ним. Введення даного податку в багатьох країнах зменшила
доходи до бюджету від податкових зборів. Однак такий крок
допоміг країнам збільшити приріст інвестицій. Довели чому
введення податку на виведений капітал може бути більш
працюючим для економіки держави аніж податок на прибуток.
А саме податок на виведений капітал допоможе країні вивести
бізнес з тіні. Даний податок дозволить підприємствам відкрито
публікувати свої доходи, адже більше з них не будуть брати
податки. Такий метод дає стимул підприємствам отримувати
більший прибуток. Зароблені кошти підприємства зможуть
використати на покращення обладнання і якості товарів. Цей
крок не тільки дасть змогу вийти на міжнародний рівень
торгівлі, а й подолати одну з голових проблем України – тіньова
економіка. Більшість вчених вже давно говорить, що потрібно
оновлювати підприємства. Покращення якості товарів зможе
залучити не тільки внутрішні інвестиції, а й іноземні.
Ключові слова: фінансова політика, податок на
прибуток, податок на виведений капітал, законопроект, доходи,
інвестиції, переваги, ризики.

45

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

Коваленко Артем, Бабминдра Дмитрий
НАЛОГ НА ВЫВЕДЕНЫЙ КАПИТАЛ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ
Целью статьи является анализ реформирования
налогового законодательства страны. В статье освещены
функционирования налога на прирост капитала в мире.
Рассмотрены особенности применения налога на выведеный
капитал на основе международного опыта в отдельных странах,
как составляющей их финансовой политики. Осуществлен
анализ взымания налога на прибыль в украинских реалиях,
уровень его поступлений в государственный бюджет и
проблемы, связанные с его администрированием. Рассмотрены
предпосылки и перспективы трансформации налога на прибыль
в налог на выведен капитал в условиях экономического упадка и
убыточности предприятий в Украине. Выяснены основные
проблемы, которые могут быть после введения налога на
выведеный капитал. Были проанализированы преймущества,
недостатки и риски введения налога на выведеный капитал.
Было выяснено, что введение налога не будет шагом для
увеличения доходов в бюджет, а может наоборот снизить их.
Провели анализ результатов введения налога на выведеный
капитал в странах, которые уже работали с ним. Введение
данного налога во многих странах уменьшила доходы в бюджет
от налоговых сборов. Однако такой шаг помог странам
увеличить прирост инвестиций. Довели почему введение налога
на выведеный капитал может быть более работающим для
экономики государства чем налог на прибыль. А именно налог
на выведеный капитал поможет стране вывести бизнес из тени.
Данный налог позволит предприятиям открыто публиковать
свои доходы, ведь больше с них не будут брать налоги. Такой
метод дает стимул предприятиям получать большую прибыль.
Заработанные средства предприятия смогут использовать на
улучшение оборудования и качества товаров. Этот шаг не
только позволит выйти на международный уровень торговли, но
и преодолеть одну из главных проблем Украины - теневая
экономика. Большинство ученых уже давно говорит, что нужно
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обновлять предприятия. Улучшение качества товаров сможет
привлечь не только внутренние инвестиции, но и иностранные.
Ключевые слова: финансовая политика, налог на
прибыль, налог на выведен капитал, законопроект, доходы,
инвестиции, преимущества, риски.
Kovalenko Artem, Babmindra Dmitry
APPLICATION FOR CAPITAL: INTERNATIONAL
EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES
The purpose of the article is to analyze the reform of the tax
legislation of the country. The article describes the functioning of the
capital increase tax in the world. The peculiarities of the application
of capital tax on the basis of international experience in individual
countries as part of their financial policy are considered. The analysis
of tax collection in Ukrainian realities, the level of its revenues to the
state budget and problems related to its administration are analyzed.
The preconditions and prospects of the transformation of the income
tax into the tax on the withdrawn capital in the conditions of
economic decline and loss-making of enterprises in Ukraine are
considered. The basic problems, which may be after introduction of
the tax on the withdrawn capital, are revealed. The advantages,
drawbacks and risks of introducing the tax on the withdrawn capital
were analyzed. It was found that the imposition of a tax would not be
a step in order to increase revenues in the budget, or, conversely,
reduce them. Conducted an analysis of the results of the introduction
of capital tax in countries that have already worked with it. The
introduction of this tax in many countries has reduced revenues to
the budget from taxes. However, such a step has helped countries to
increase their investment growth. They have argued that the
introduction of the tax on withdrawn capital may be more workable
for the state economy than the income tax. Namely, the tax on
withdrawn capital will help the country to bring the business out of
the shadows. This tax will allow companies to publicly publish their
revenues, since more will not be taxed. This method gives enterprises
incentives to get more profit. Earned funds of the company can be
used to improve equipment and quality of goods. This step will not
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only enable the international level of trade, but also overcome one of
the main problems of Ukraine - the shadow economy. Most scientists
have long said that businesses need to be upgraded. Improving the
quality of goods can attract not only domestic investment, but also
foreign.
Key words: financial policy, income tax, tax on withdrawn
capital, draft law, income, investment, benefits, risks.
DOI: 10.32680/2409-9260-2018-9(261)-44-61
Постановка проблеми. Податкова політика держави є
дуже важливою для соціального розвитку. Саме тому введення
податку на виведений капітал є проблемною темою та має бути
проаналізована.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематикою розвитку і реформування податкової
політики України займаються такі вчені як А.В. Максименко,
Веремчук Д.В., Гайдуцький І.В., Мельник П.В., Крісоватий А.І..
В їх роботах проаналізовано стан податкової системи країни,
порівняно з розвитком податкових систем зарубіжних країн та
були запропоновані шляхи, які вже пройшли країни зі схожою
податковою системою.
Постановка завдання. Завданням статті є аналіз
податкової політики держави та держав, що пройшли етап
введення податку виведений капітал. Запропонувати шляхи
розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова
політика держави є найважливішою складовою частиною
економічної політики. Саме вона визначає місце національної
економіки у світовому економічному і політичному просторі,
відіграє важливу роль в процесі регулювання ключових
параметрів економічного, соціального та екологічного розвитку
держави в цілому.
Система оподаткування України почала формуватися
після проголошення незалежності України і на протязі цього
часу зазнала суттєвих законодавчо-правових змін, особливо по
податку на прибуток підприємств. Оскільки саме він зазнавав
суттєвих змін об‘єкту оподаткування (прибуток, валовий дохід)
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і ставки оподаткування (від 35% до 18%) аж до початку 2015
року [1].
Нестабільність
та
недосконалість
податкового
законодавства, в частині адміністрування податку на прибуток
впливало на правову незахищеність платників податків,
збільшення частки збиткових підприємств.
В окремі бюджетні періоди він відігрівав важливу роль в
надходженнях до Загального фонду Державного бюджету
України. Але впродовж 2011-2014 років він втратив свою
регулюючу функцію, питома вага його зменшилась і по
завершенню 2014 року складала 12,9% в загальних податкових
надходженнях.
Кризова ситуація в економіці України, поява тимчасово
окупованих та непідконтрольних територій позначились на
кількості суб‘єктів господарювання, які сплачували податок на
прибуток до бюджету, результатах їх господарської діяльності, а
отже, на номінальних сумах сплачених ними податків.
Податкова реформа після революції гідності була однією
з найбільш очікуваних реформ для бізнесу та інвесторів в
Україні. Саме з прийняттям Податкової реформи наприкінці
2014 року набула чинності кардинально нова редакція розділу
ІІІ ПКУ "Податок на прибуток підприємств". Об'єктом
оподаткування з податку на прибуток підприємств став
прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення
або зменшення) фінансового результату до оподаткування
(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності
підприємства відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень
розділу III ПКУ [2]. Однак це не вплинуло на збільшення
надходжень до бюджету.
Питома вага податку на прибуток у 2015 році в
порівнянні з 2014 роком знизилась на 13,4%, а у порівнянні з
2010 на цілих 37%. В очевидь відбувається тенденція до
зниження фіскальної функції прямого податку та перенесення її
на непрямі податки.
Задля об‘єктивності, слід відмітити що у всьому світі
впродовж тривалого часу відбувається тенденція до зменшення
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фіскальної ролі податку на прибуток. Зокрема, його частка у
структурі надходжень США становила: 36% у 1927 році, 23% у
1960 році, 12,5 % у 1980 році та 8,7% у 1992 році. У Німеччині
та Австрії податок на прибуток сьогодні відіграє найменше
фіскальне значення (відповідно 5% та 5,7% від загальної суми
податкових надходжень) [3].
Інфляційні процеси в українських реаліях були одним із
ключових чинників, що вплинули на номінальне зростання
надходжень податку на прибуток. В 2017 році номінальні
надходження податку на прибуток у зведеному бюджеті були у
1,5 раза вищі за показники 2010 року. Проте в порівнянних
цінах 2010 року реальні надходження податку на прибуток
навпаки, скоротились в 1,4 рази [5,6].
За даними сайта Державної фіскальної служби України
станом на 01.01.2018 року рахується 297 тисяч загальної
кількості зареєстрованих платників податку на прибуток, із яких
лише 973 компанії, або 0,3% забезпечує всі надходження з
податку на прибуток до бюджету.
За результатами 2017 року сплата податку на прибуток
за категоріями платників податку виглядає наступним чином:
- Державні компанії – 10,3 млрд грн.,
- Іноземні компанії та ПІІ – 11,8 млрд грн.,
- Приватні українські компанії – 45,7 млрд грн.
Взагалі загальна кількість зареєстрованих платників
розподілились на 80% прибуткових та 20% збиткових [7].
Збитки по податку на прибуток мають щорічну
тенденцію до збільшення, і за останні три роки в цілому по
країні складають:
• 2015 рік – 1 096,0 млрд грн;
• 2016 рік – 1 175,0 млрд грн;
• 2017 рік – 1 296,0 млрд. грн.
Більше 50% накопичених загальних збитків декларує 403
компанії (у тому числі 160 великих компаній з іноземними
інвестиціями), або 0,1% платників).
Аналізуючи системи оподаткування прибутку в різних
країнах, треба відмітити, що механізм справляння податку на
прибуток Україні відповідає класичній європейській моделі і є
стандартним у міжнародному порівнянні, і найпоширенішим
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серед країн ЄС. Він полягає у прямому оподаткуванні чистого
прибутку підприємства але має низку недоліків, серед яких:
• складні правила розрахунку об'єкта оподаткування
(фінансовий результат як базовий показник для розрахунку
об'єкта оподаткування з подальшим коригуванням на різниці –
це постійний ризик претензій з боку контролюючих органів);
• необхідність ведення окремого обліку податкової
амортизації;
• проблеми з накопиченням збитків підприємствами (що
особливо актуально для України у зв‘язку з курсовими
різницями);
• агресивні схеми податкового планування, що
використовуються великими компаніями з метою уникнення
оподаткування,що призводить до надмірного податкового тиску
на сумлінних платників податку;
• встановлення планів надходжень з податку на
прибуток, які спускаються на місця у вигляді коефіцієнтів
податкового навантаження в залежності від галузі, в якій
здійснюється діяльність. Сьогодні це робиться негласно. Але на
практиці, досить часто, перевірка правомірності розрахунку
зобов‘язань з податку на прибуток не здійснюється, її основна
мета – це встановлення порушення та здійснення донарахувань
на заздалегідь визначену суму.
Як наслідок, сутність податку наразі викривлена, він вже
не є "справедливим" (принцип справедливості закріплений
Податковим кодексом України), фіскальна ефективність податку
на прибуток підприємств досить низка.
З України щороку виводиться приблизно 10% ВВП без
належного оподаткування. Питома вага податку на прибуток у
всіх податкових надходженнях за результатами 2017 року
склала 8% та 2% від ВВП.
Підприємства прозвітували про трильйон двісті
дев‘яносто шість мільярдів збитків за наслідками діяльності у
2017 році. Саме такі платники найбільше виводять кошти за
кордон за рахунок накопичених збитків. Крім того окремі
підприємства мінімізують податкове навантаження з податку на
прибуток за рахунок застосування міжнародних угод, ставка
оподаткування 2,6%.
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Справедливості заради треба відмітити , що
багаточисленні дослідження експертів дозволяють зробити
висновок, що бізнес та інвестиції обмежує не тільки складність
адміністрування податку, а інституційні проблеми: корупція,
брак довіри до судів.
Ще однією перешкодою для становлення в Україні
конкурентоспроможної у глобальному вимірі національної
економіки, забезпечення належної технологічної та екологічної
безпеки є високий рівень зносу основних засобів (в цілому по
національній економіці у 2016 році – 58,1%, а у провідному її
секторі – переробній промисловості – 76,4%).
Низька фіскальна ефективність податку на прибуток та
ідея вивільнення коштів на розвиток та модернізацію
підприємств і стимулювання економічного зростання
підштовхнула до заміни податку на прибуток на податок на
виведений капітал, запровадження оподаткування лише тієї
частини прибутку підприємств, яка не спрямовується на
розширення чи створення виробництва.
Податок на виведений капітал (ПнаВК) – не є
поширеною європейською практикою та належить до
експериментальних, нових, нестандартних і малопоширених
систем оподаткування.
Дослідити міжнародний досвід щодо запровадження
податку на розподілений прибуток дозволяє аналіз реформи
проведених у Естонії, Латвії, Македоніі та Грузії.
Естонія. З метою посилити капітал компаній, щоб
стимулювати інвестиції, знизити витрати на дотримання правил
із сплати та адміністрування податку перша у світі скасувала
використання у якості об'єкту оподаткування бухгалтерського
прибутку і перейшла у 2000 році до оподаткування
розподіленого прибутку або платежів, прирівняних до
розподілення прибутку (наприклад, витрати, які не стосуються
діяльності бізнесу, великі пожертвування, операції з
пов'язаними сторонами) для компаній-резидентів та постійних
представництв, за ставкою 20%. Запровадила заходи проти
подвійного оподаткування дивідендів, та правила тонкої
капіталізації. Ввела місячні податкові декларації, сплата податку
10-го числа кожного місяця.
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Динаміка надходжень від податку на розподілений
прибуток в Естонії свідчить про те, що надходження від цього
податку скоротилися вдвічі протягом перших двох років, з 2%
до 1% ВВП. Таке падіння було пов‘язано з тим, що в перші два
роки платники здійснювали виплату дивідендів за рахунок сум,
які вже були оподатковані за старою системою у складі
фінансового результату. Починаючи з третього року
встановилася динаміка поступового зростання цих надходжень
до 1,5% ВВП.
На думку експертів Девіда Заха та Олександра Бетлій,
після впровадження реформи Естонія стала «корпоративним
банком» для транснаціональних компаній. Прибутки зберігали в
Естонії з відсутнім оподаткуванням, а також відсутнім податком
на процентні платежі.
Водночас уряд Естонії і компанії переконані, що
податкова реформа поліпшила діловий клімат в країні [4].
Згідно з дослідженнями Податковою Фундацією (The
Tax Foundation) — незалежної неприбуткової організації –
лідера з питань досліджень податкової політики, наразі саме
Естонія п‘ятий рік поспіль є країною з найкращим податковим
кодексом серед країн ОЕСР, і посідає перше місце як в
загальному
рейтингу
Індексу
конкурентоспроможності
податкових систем (International Tax Competitiveness Index дані
на 23 жовтня 2018 року), так і в частині оподаткування прибутку
підприємств [9].
Македонія.
Після
запровадження
податку
на
розподілений капітал у 2009 році бюджетні надходження від
податку скоротились майже вдвічі з 8,6% ВВП до 4,4% ВВП у
2009 році. Доходи від оподаткування прибутків компаній були
вищими у сусідніх країнах. Збільшення податкових доходів було
додатковою мотивацією для скасування реформи у 2014 р.
Разом з тим бізнес підтримував систему оподаткування, так як
вона була сприятливою для інвестицій через поліпшення
ліквідності компаній [4].
Молдова. У 2008 році запровадила нульову ставку на
реінвестований прибуток. Податкові надходження зменшились з
2,8% ВВП до 1,1% ВВП у 2008 р. і збільшились після
скасування нульової ставки у 2012 р. Неочікуваний великий
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фіскальний вплив та загальна економічна криза призвели до
стрімкого росту дефіциту бюджету. Податкова намагалась
закрити дірку за рахунок збільшення зібраних штрафів. Було
повністю нівельовано ефект на інвестиційну привабливість [4].
Грузія. Податок на розподілений прибуток запроваджено
з 2017 року. лише частково. Бюджет збалансовано за рахунок
підняття акцизів та податків на автомобілі. Фінансові
компанії/інституції надалі сплачують податок на прибуток. Уряд
прагне поліпшити інвестиційний клімат. Саме через відмову від
оподаткування податком на прибуток на користь податку на
розподілений прибуток, було припинено співпрацю з МВФ [4].
Латвія. У 2018 році впровадила пакет реформ з
оподаткування бізнесу, який наслідує конкурентну Естонську
модель. Наразі оподатковує тільки розподілені прибутки бізнесу
за ставкою 20%. Латвія і до цього була в першій п‘ятірці
найбільш конкурентних країн, але ця реформа дозволила
зайняти друге місце у загальному рейтингу Індексу
конкурентоспроможності податкових систем (International Tax
Competitiveness Index дані на 23 жовтня 2018 року) і друге місце
в частині оподаткування прибутку підприємств [9].
В Україні перша спроба заміни податку на прибуток у
податок на розподілений прибуток була у 2015 році. Саме ця
норма була закладена у законопроект від 26.10.15 №3357 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової
лібералізації», і яка надалі заклала основу для напрацювання
подальших змін до Податкового кодексу з цього питання. Ідея
була підтримана Асоціацією платників податків України,
Українським інститутом майбутнього, членами коаліції "За
детінізацію економіки", Громадською радою при Державній
фіскальній службі України [8].
Для напрацювання відповідних змін до законодавства
при Міністерстві фінансів України було створено робочу групу,
в яку увійшли народні депутати України, представники
центральних органів виконавчої влади, бізнесу, громадськості та
фахівці у сфері оподаткування. Після вивчення естонського
досвіду застосування моделі податку на розподілений прибуток
та консультацій з іноземними радниками Мінфіну України (Боб
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Конрад та Кріс Вілс) з‘явилась назва податок на виведений
капітал.
Необхідність
підготовки
такого
законопроекту
визначено на засіданні Національної ради реформ 25 жовтня
2016 року і закріплено пунктом 5 розділу ІІ Закону України від
21 грудня 2016 року № 1797-VІІІ "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного
клімату в Україні" [2].
Президент України 5 липня 2018 року вніс до Верховної
Ради України проект Закону «про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо податку на виведений капітал»,
реєст.номер 8557 [8].
Законопроект передбачає заміну з 1 січня 2019 року
податку на прибуток підприємств податком на виведений
капітал. При цьому на 3 роки (до 31 грудня 2021 року)
дозволяється застосування податку на прибуток підприємств
банками за їх рішенням. Також законопроектом передбачається,
що сума дивідендів, що виплачується за 2018 рік (а для банків,
які продовжили сплату податку на прибуток підприємств після 1
січня 2019 року, за 2021 рік), не оподатковуватиметься податком
на виведений капітал у межах обсягу оподаткованого прибутку,
з якого раніше був сплачений податок на прибуток підприємств.
Платниками податку на виведений капітал передбачено
визначити резидентів (суб'єктів господарювання – юридичних
осіб, які провадять господарську діяльність як на території
України, так і за її межами) та нерезидентів - юридичних осіб
(постійних представництв нерезидентів), які провадять на
території України визначену Кодексом діяльність.
Об'єктом оподаткування податком на виведений капітал
визначаються операції з виведення капіталу та прирівняні до
них, а саме:
• виплата дивідендів на користь неплатника податку;
•
виплата
частини
прибутку
державними
некорпоратизованими,
казенними
чи
комунальними
підприємствами;
• повернення внесків власнику корпоративних прав –
неплатнику податку (у сумі, що перевищує вартість внеску,
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здійсненого засновником та/або власником до статутного
капіталу такої юридичної особи) тощо.
Визначені ставки податку на виведений капітал у
розмірах:
• 15% – до операцій з виведення капіталу;
• 20% – до операцій, прирівняних до операцій з
виведення капіталу (крім зазначених нижче операцій, що
оподатковуються за ставкою 5%);
• 5% – до коштів, сплачених на виконання боргових
зобов'язань пов'язаним особам – нерезидентам (у випадках
перевищення сукупної суми боргових зобов'язань перед всіма
пов'язаними особами – нерезидентами над сумою власного
капіталу платника більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ
та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, –
більш ніж у 10 разів) або реєстрації нерезидента у державі, що є
низькоподатковою юрисдикцією, застосовуватиметься ставка
20%).
Передбачено створення Реєстру платників податку на
виведений капітал, дані якого оприлюднюватимуться на вебсайті Державної фіскальної служби України. На початковому
етапі (до 31 грудня 2018 року) Реєстр буде сформовано
Державною фіскальною службою України шляхом включення
до нього платників податку на прибуток підприємств,
зареєстрованих у контролюючих органах станом на 1 грудня
2018 року (крім банків, які прийняли рішення сплачувати
податок на прибуток підприємств).
Крім того, з метою забезпечення прозорості
адміністрування податку передбачається запровадження
автоматизованого аналізу податкової інформації. Для цього під
час здійснення з неплатником податку операцій, які є об'єктом
оподаткування, в розрахункових документах платником податку
зазначатиметься у встановленому Національним банком
України порядку код операції. Групована за кодами операцій
інформація про кошти, перераховані платником податку
неплатнику податку (без ідентифікації особи – неплатника
податку, з яким була здійсненна операція), надаватиметься
контролюючим органам для співставлення з податковою
звітністю в автоматичному режимі та відображатиметься разом
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з результатами порівняння в електронному кабінеті платника
податку.
Суми переплат з податку на прибуток підприємств,
сформовані до 1 січня 2019 року, платники податків зможуть
використати в рахунок зменшення грошових зобов'язань з
податку на виведений капітал або ці суми будуть повернені
платникам в установленому порядку.
Таким чином, податок на виведений капітал оподатковує
лише кошти, які виводяться з бізнесу у визначений спосіб
(дивіденди, відсотки, роялті, фінансова допомога, інвестиції за
кордон, заниження ціни продажу товарів нерезидентам).
Операції є прямим об‘єктом оподаткування і не вимагають
складних розрахунків бази оподаткування. ПнВК не
використовує такі елементи як витрати чи доходи, а тому не
виникають збитки.
На думку розробників законопроекту, від впровадження
податку на виведений капітал держава вирішить питання з
накопиченим більше трильйоном збитків, бо надає бізнесу
відстрочку у сплаті податку до моменту виведення коштів з
бізнесу. Кошти, які залишаються в бізнесі, вкладаються в
розвиток бізнесу та оновлення існуючої інфраструктури.
Бізнес втрачає сенс приховувати справжні фінансові
статки підприємств, що дозволить їм залучати інвестиції та
кредити. Залишені в бізнесі кошти підвищують фінансову
стабільність в період економічної нестабільності.
Експерти сподіваються на відновлення принципу
справедливості в оподаткуванні, вирівнюванні податкового
навантаження між середнім та великим бізнесом.
Запропонована система дозволить провести реформу
Державної фіскальної служби України, скільки значно
скорочується кількість операцій для контролю (контролюються
лише операції з виведення коштів на неплатників). Інформацію
про операції податкова буде отримувати від банківського
сектору, що забезпечить можливість автоматизації контролю та
віддалений аналіз без необхідності виїзних перевірок. Все це
дозволить скоротити штат податкових органів, залучених у
перевірку податку на прибуток та залучити фахівців високого
рівня з достойною зарплатою.
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Всі розуміють, що після відмови від податку на
прибуток неминуче утвориться дира в українському бюджеті.
За розрахунками Мінфіну, бюджетні втрати в перший рік
запровадження ПнВК можуть скласти від 20 до 25 млрд. гривень
(сума втрат без врахування ефекту від детінізації), за другий рік
– до 31 млрд. гривень. В той же час, приблизно 50 млрд грн.
буде спрямовано на інвестування безпосередньо власниками, що
є набагато ефективнішим за витрачання коштів через державний
бюджет та призведе до зростання ВВП на 2% [5, 10].
Інститутом економічних досліджень та політичних
консультацій, прямі втрати від зміни системи оподаткування
оцінено від 38 млрд грн до 47 млрд грн.. в перший рік
запровадження податку
На сьогодні єдині можливі шляхи компенсації
бюджетних втрат — це значне підвищення ставок податків або
скорочення витрат.
Експерти Німецької консультативної групи, Інституту
економічних досліджень та політичних консультацій вважають,
що введення ПнВК матиме обмежений вплив на зростання
інвестицій в Україні.
На засіданні Комітету податкової та митної політики
Верховної ради України, яке відбулось 6 листопада 2018 року,
представник Світового банку Фарук Кхан підкреслив, що
Україна не готова до втрат, які будуть викликані введенням
даної схеми оподаткування через ризик втрати податкових
надходжень [10].
"Більшість країн оподатковує корпоративний прибуток, і
тільки деякі перейшли до оподаткування розподіленого
прибутку. При цьому під час такого переходу багато хто з цих
країн втратили істотну частку доходів від оподаткування
прибутку. Така втрата зараз неприпустима для України", –
заявив Кхан.
Він звернув увагу на той факт, що в найближчій
перспективі Україні знадобляться значні обсяги фінансування
для обслуговування зовнішніх зобов'язань і покриття
фіскальних потреб.
На думку експертів, ідея запровадження податку на
виведений капітал, над якою вони працювали впродовж
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останніх трьох років, мала надати підприємствам стимул до
розвитку.
Запровадження в Україні податку на виведений капітал
замість податку на прибуток – одне з гострих питань перемовин
України з Міжнародним валютним фондом, адже за умовами
участі в програмі кредитування Україна не має права
кардинально змінювати податкову систему.
За інформацією Міністерства фінансів України, МВФ
може погодитися на запровадження ПнВК з наступного року в
іншому, ніж це запропоновано законопроектом №8557, у
форматі – поетапно для окремих категорій платників.
Зокрема, запропоноване Мінфіном поширення дії ПнВК
лише на суб‘єктів мікро- і малого бізнесу з річним оборотом до
200 млн. грн. дискредитує саму ідею запровадження нової
форми оподаткування корпоративного прибутку і залишає
широкі можливості великому бізнесу уникати сплати податку на
прибуток.
А
пряма
заборона
юридичним
особам
використовувати
спрощену
систему
оподаткування,
передбачену для третьої групи платників єдиного податку,
прямо суперечить вимогам законопроекту про ПнВК, не
погіршувати умови ведення бізнесу для малого бізнесу.
Погоджений Міністерством фінансів України з
Міжнародним валютним фондом варіант нейтрального для
бюджету 2019 року запровадження нового податку, є
неприйнятним ні для авторів законопроекту, ні для бізнесу в
цілому.
Задля збереження в актуальному стані самої ідеї
запровадження в Україні нової системи корпоративного
оподаткування, з одного боку, а з іншого, забезпечення
виконання зобов'язань України як суверенної держави —
учасника міжнародних відносин, введення податку на
виведений капітал відтерміновано.
Міжнародний досвід, наразі на прикладі Естонії,
свідчить, що Україні недостатньо запровадити просто заміну
одного податку іншим, це мають бути узгоджені системні зміни,
що дозволять побудувати збалансовану податкову систему,
рівномірно розподілити податкове навантаження на платників
податку.
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Висновки з проведеного дослідження. Отже податок на
виведений капітал є дуже специфічним і може призвести до
зменшення надходжень грошей до бюджету, шляхом заміни
податку на прибуток податком на виведений капітал. Однак
такий крок може вивести прибуток підприємств з тіні. Саме
тіньова економіка є одним з основних проблем економіки
країни. Якщо підприємства не будуть виводити прибуток в
офшорні компанії, вони зможуть використовувати прибуток для
розвитку самого підприємства. Багато вчених та експертів
затверджують, що підприємства потрібне оновлення. Це
призведе до покращенню якості готової продукції та до
покращення інвестиційної середи країни. Це дозволить не тільки
збільшити прилив внутрішніх інвестицій, а й іноземних.
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JEL Classification: Q 420
Ковальов Анатолій, Тащеєв Юрій
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
На даному етапі технологічного розвитку неможливо
уявити існування суспільства без використання енергоресурсу,
який застосовується для виробництва різних видів енергії.
Енергоресурс, можна розділити на дві основні групи (класу):
перша об'єднує в себе невідновлювані енергоресурси
(вуглецевмісні), друга відновлювані (енергія сонця, вітру, води і
т.д.). У свою чергу, існуючі сьогоднішні технології, дозволяють
істотно зменшити, а в деяких сегментах діяльності повністю
відмовитися, від вуглецьвмісного ресурсу, використовуваного
для виробництва енергії .
У статті розглянуто підхід
формування механізму використання поновлюваних джерел
енергії на підприємствах України. Запропоновано структурнологічна
схема
формування
механізму
використання
поновлюваних джерел енергій на підприємствах Проаналізовано
тенденції світового енергетичного ринку які показали стійке
зростання споживання первинного енергоресурсу. Аналіз
світової динаміки використання поновлюваних джерел енергії
показує стійке експоненціальне зростання. Аналіз світових
методів формування механізму енергозабезпечення показав, що
законодавча база Німеччини і ЄС, є найсильнішим
інституціональним механізмом переходу на
відновлювані
джерела енергій. Міжнародний досвід показує, що одним з
основних чинників переходу на відновлювані
джерела є
технічна інновація У свою чергу для того щоб зробити оцінку
максимально можливої кількості виробленої електроенергії з
відновлюваних джерел (сонячного випромінювання) потрібно
оцінити потенціал сонячного випромінювання для України. Це
представляється можливим на початковому етапі, при аналізі
річного випромінювання на поверхню Землі. На основі
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структури споживання електроенергії промисловістю України з
урахуванням показника сонячної активності була розрахована
необхідна площа поверхні для переходу підприємств на сонячну
електрогенерацію.
Ключові слова: енергозабезпечення, енергетична
концепція, відновлювані джерела енергії, технічна інновація,
сонячна енергетика, хлібопекарські підприємства, економічний
механізм.
Ковалѐв Анатолий, Тащеев Юрий
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
На
данном
этапе
технологического
развития
невозможно представить существование общества без
использования энергоресурса, который применяется для
производства различных видов энергии. Энергоресурс, можно
разделить на две основные группы (класса): первая объединяет в
себе невозобновляемые энергоресурсы (углеродсодержащие),
вторая возобновляемые (энергия солнца, ветра, воды и т.д.). В
свою очередь, существующие сегодняшние технологии
позволяют существенно уменьшить, а в некоторых сегментах
деятельности полностью отказаться, от углеродсодержащего
ресурса, используемого для производства энергии. В статье
рассмотрен подход формирования механизма использования
возобновляемых источников энергии на предприятиях Украины.
Предложена структурно-логическая схема формирования
механизма использования возобновляемых источников энергий
на предприятиях Проанализированы тенденции мирового
энергетического рынка которые показали устойчивый рост
потребления первичного энергоресурса. Анализ мировой
динамики использования возобновляемых источников энергии
показывает устойчивое экспоненциальный рост. Анализ
мировых методов формирования механизма энергообеспечения
показал, что законодательная база Германии и ЕС, является
сильнейшим институциональным механизмом перехода на
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возобновляемые источники энергий. Международный опыт
показывает, что одним из основных факторов перехода на
возобновляемые источники есть техническая инновация В свою
очередь для того чтобы сделать оценку максимально
возможного количества произведѐнной электроэнергии из
возобновляемых источников (солнечного излучения) нужно
оценить потенциал солнечного излучения для Украины. Это
представляется возможным на начальном этапе, при анализе
годового излучения на поверхность Земли. На основе структуры
потребления электроэнергии промышленностью Украины с
учетом показателя солнечной активности была рассчитана
необходимая площадь поверхности для перехода предприятий
на солнечную электрогенерацию.
Ключевые
слова:
экономический
механизм,
энергообеспечение, энергетическая концепция, возобновляемые
источники энергии, техническая инновация, солнечная
энергетика, хлебопекарные предприятия.
Kovalev Anatoliy, Tascheev Yuri
FORMATION OF AN ECONOMIC MECHANISM
FOR USING RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AN
ENTERPRISE
At this stage of technological development it is impossible
to imagine the existence of a society without the use of energy,
which is used for the production of various types of energy. Energy
resources, can be divided into two main groups (class): the first
combines non-renewable energy resources (carbon-bearing), the
second renewable (energy of the sun, wind, water, etc.). In turn, the
existing technologies of today, allow to significantly reduce, and in
some segments of activity to completely abandon the carbon-based
resource used for energy production. The article considers the
approach of forming a mechanism for the use of renewable energy
sources at Ukrainian enterprises. The structural-logical scheme of
formation of the mechanism of the use of renewable energy sources
in the enterprises is proposed. The tendencies of the world energy
market have been analyzed, which showed steady growth of
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consumption of primary energy resources. The analysis of the global
dynamics of the use of renewable energy shows steady exponential
growth. An analysis of the global methods of forming a power
supply mechanism has shown that the legislative framework of
Germany and the EU is the strongest institutional mechanism for the
transition to renewable energy sources. International experience
shows that one of the main factors in the transition to renewable
sources is technical innovation. In turn, in order to estimate the
maximum amount of electricity produced from renewable sources
(solar radiation), it is necessary to estimate the potential of solar
radiation for Ukraine. This is possible at the initial stage, when
analyzing annual radiation on the Earth's surface. Based on the
structure of electricity consumption by the Ukrainian industry, taking
into account the solar activity index, the necessary surface area was
calculated for the transition of enterprises to solar power generation.
Keywords: economic mechanism, energy supply, energy
concept, renewable energy sources, technical innovation, solar
energy, baking enterprises.
DOI: 10.32680/2409-9260-2018-9(261)-62-83
Постановка проблеми. Виробничий сектор України
зіткнувся з низкою найсерйозніших викликів. По-перше,
глобальні кліматичні зміни викликані, в тому числі і
виробничою діяльністю, вимагають переосмислення, як самого
процесу виробництва, так і безпосередньо методів, форм
організації діяльності підприємства. По-друге, використання
підприємствами енергоресурсу у вигляді електроенергії
виробленої на ТЕС і ТЕЦ призводить до того, що обсяг ПГ
утворений при виробленні електроенергії, в кінцевому рахунку,
входить в структуру продукції. По-третє, величезна залежність
всієї української економіки від енергоресурсу іноземного
походження не дозволяє в принципі говорити, про будь-якої
конкурентоспроможності вітчизняного виробничого сектора, що
вимагає пошук рішень в знаходженні альтернатив даного
ресурсу.
По-четверте,
повна
залежність
виробничих
підприємств від енергогенеруючих і енергорозподільчих
структур, які є в свою чергу монополістами на ринку
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енергоресурсів, безальтернативно нав'язуючи монопольний
характер тарифу, тим самим створюючи цілий ряд передумов
для розвалу багатьох галузей економіки України
Аналіз останніх досліджень і публікацій, Нами були
проаналізовані законодавчі ініціативи уряду України в галузі
розвитку сонячної енергетики [1]. Аналіз результатів
дослідження міжнародних аналітичних центрів в області
енергетики [2-4] дозволив виявити основні тенденції
відбуваються в світовому енергетичному сегменті. Дослідження
світового законодавства в сфері стимулювання відновлюваної
енергетики [5-11] дозволило визначити основні складові які
входять у такий механізм. На основі досліджень вітчизняних
учених [12; 14-17] були проаналізовані, по-перше, основні
тенденції які відбуваються в сегменті енергозабезпечення
вітчизняних підприємств, по-друге проблеми пов'язані з
технологічними інноваціями, по-третє, розглянуті методики
розрахунку основних техніко-економічних показників сонячних
електростанцій.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми,
Все вищенаведене, змушує шукати рішення,
розробляти
дієві механізми, як економічного, так і
технологічного характеру – мета яких зменшення викидів
парникових газів, зниження енергозалежності, підвищення
конкурентоспроможності за рахунок переходу на альтернативні
і екологічно чисті джерела енергій. Все це представляється
можливим здійснити при переході на відновлювані джерела
енергій, в тому числі і на сонячну електроенергетику.
Формування цілей статті. Основною метою статті є
розробка підходу до формування механізму використання
відновлюваних джерел енергій на підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз
сучасних тенденцій у світовій економіці показує, що за своєю
сутністю, енергетичний ресурс може бути вироблений для
власних потреб, і, що найголовніше, для цього не потрібно
використання невідновлюваного природного ресурсу. Це стає
можливим при впровадженні на підприємствах технологій,
пов'язаних з перетворенням сонячної енергії в електроенергію.
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Економічний механізм, містить в собі ринкові сили,
важелі, стимули, управлінські рішення та т. д., їх можна
поділити (класифікувати) на дві основні групи:
– ринкові фактори, які виступають у вигляді рушійних
ринкових сил, що залежать від цілого ряду тенденцій і
економічних реалій, підлеглі закону «попиту та пропозиції»,
суть яких: максимізація прибутку і зниження витрат;
– (управління) адміністративні дії, рішення, спрямовані
на зміну, коригування, посилення будь-яких тенденцій, зміна
інституційних норм, перерозподіл ресурсів і т.д., суть яких:
впливати, як на економічні процеси, що відбуваються в
суспільстві, так і на процеси , що відбуваються в соціальній,
політичній, екологічній, освітній, науковій і т.д. сферах.
Формування механізму використання відновлюваних
джерел енергій на підприємствах, не було запропоновано
вітчизняними дослідниками, в зв'язку з чим, доцільно привести
власне бачення його формування, на основі чого і буде
побудована модель переходу підприємств на відновлювані
енергоресурси. Отже, на нашу думку, формування методики
може будуватися за такою схемою:
– Аналіз світового енергоспоживання;
– Аналіз світових методів формування механізму
енергозабезпечення на засадах використання відновлюваних
джерел енергії;
– Дослідження світових підприємств що використовують
відновлювані джерела енергій;
– Аналіз факторів зовнішнього середовища підприємств
в Україні (макрорівень);
– Формування механізму використання відновлюваних
джерел енергій на підприємствах України.
Формування
механізму
енергозбереження
з
використанням відновлюваних джерел енергій на підприємствах
України, доцільно викласти в наступній послідовності:
1) Теоретико-методичні аспекти переходу підприємств
на відновлювані джерела енергій;
2) Аналіз техніко-економічних показників підприємства;
3) Моделювання механізму енергозбереження з
використанням відновлюваних джерел;
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4) Багатокритерійна оцінка ефективності проекту
переходу на відновлювані джерела енергій;
5)
Механізм
фінансування
енергозберігаючих
технологій;
6) Механізм реалізації переходу на відновлювані
джерела.
Структурно-логічна схема формування методики,
наведена на рисунку 1.

Рис.1 Структурно-логічна схема формування механізму
використання відновлюваних джерел енергій на підприємствах
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У світі спостерігається стійка тенденція до зростання
використання первинних енергоресурсів, так на кінець 2016 р.
світове споживання склало 13276,3 мільйон т н.е., з яких нафта
4418,2, природний газ 3204,1, вугілля 3732, атомна енергія 592 ,
1, гідроенергія 910,3 і відновлювана енергія 419,6 мільйон т н.е.,
відповідно. Динаміка споживання первинних енергоресурсів в
світі за останні 10 років наведена на рис. 2.
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Рис.2. Динаміка споживання первинних енергоресурсів у світі
2007-2016 р.р., в мільйонах тонн нафтового еквівалента
(розроблено авторами на підставі [2])
Структура загального кінцевого енергоспоживання в
світі 2016 р., представлена на рис. 2, з якої можна побачити, що
частка відновлюваної енергії в загальному енергетичному
балансі складала18,2%, а викопні види палива складали 79,5%.
Потрібно констатувати, що за останні 10 років, спостерігався
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експоненціальне зростання використання відновлюваних
первинних енергоресурсів, що можна побачити на рис. 3.
2,2%

Атомна енергія

Традиційна біомаса
Вітрова / сонячна / біомаса /
геотермальна / потужність
океану

7,8%

Сучасні відновлювані
джерела енергії

79,5 %
Викопні види палива

1,7%

0,9%

Біопаливо для транспорту

3,7% Гідроенергія

10,4%

4,1% Біомаса / сонячна /
геотермальне тепло

Рис. 3. Структура загального кінцевого енергоспоживання в
світі 2016 р. (розроблено авторами на підставі [3])

Рис.4 Динаміка споживання первинних відновлюваних
енергоресурсів у світі 2007- 2016 р.р., мільйонах тонн нафтового
еквівалента
(розроблено авторами на підставі [2])
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Аналізуючи світове виробництво електроенергії рис. 5,
можна констатувати, що в 2016 р, частка електроенергії з
відновлюваних ресурсів склала 24,5% , а саме: гідроенергія
16,6%, енергія вітру 4 %, біоенергетика 2%, сонячна енергія
1,5%, океан, КСЕ та геотермальна енергія 0,4% разом.
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75,50%
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Гідроенергія
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а
2,00%
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Океан,
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геотермальн
а енергія
0,40%

Рис. 5 Оцінка частки відновлюваної енергії у світовому
виробництві електроенергії 2016 р.
(розроблено авторами)
Існують країни лідери, в яких виробництво
електроенергії з відновлюваних ресурсів в 2016 р, становило
більше 30%, так наприклад, у Німеччині 184,91 ТВт*год, що
становило (33,7%), а 2017 р, цей показник був вже 209,97
ТВт*год, (38,2%) відповідно [4]. Такий високий показник
використання відновлюваних джерел енергій, став можливий в
результаті впливу цілого ряду факторів, розглянутих нами
раніше в розділі 1.2, одним з яких є, в тому числі і інституційне
середовище, яка регулюється правилами і законами. Розглянемо
деякі з них.
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Ключовою
директивою
ЄС
з
використання
відновлюваних джерел енергії є Директива щодо збільшення
частки використання відновлюваних джерел енергії 2009/28/ЄC
(RES – The Directive on the promotion of the use of Energy from
Renewable Sources) [5]. Директива ставить за мету участь усіх
членів ЄС у підвищенні частки ВДЕ у загальному споживанні
енергії, з визначенням конкретних обсягів для кожного члена
ЄС. Країни-члени ЄС визначають свої національні цілі, для
досягнення спільної мети до 2020 р. – 20% енергії з
відновлюваних джерел у валовому кінцевому споживанні
енергії.
Німецький досвід у сфері реалізації політики з
енергозбереження
та
впровадження
стандартів
з
енергоефективності виявився успішним і став моделлю для
наслідування для країн-членів ЄС та інших країн [6]. Отже,
розглянемо більш докладно законодавство Німеччини в цьому
сегменті:
Третій Національний план дій з енергоефективності (3rd
National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP) [7];
– Енергетична концепція Energiewende (Енергетична
революція) – є планованим переходом к низьковуглецевої
економіки (low-carbon economy LCE) або економіки з низьким
рівнем викопного палива (low-fossil-fuel economy LFFE), (BMU,
2011) у якій було ініційовано перспективну трансформацію її
енергетичної системи переходу на ВДЕ [8]. У ній прописані
планові цільові показники за чотирма основними критеріями:
викиди парникових газів, відновлювана енергія, ефективність та
споживання. Ці цілі виходять далеко за рамки законодавства
Європейського союзу і національної політики інших
європейських держав. Цілі політики були прописані
федеральним урядом Німеччини і привели до величезного
розширення використання відновлюваних джерел енергії,
особливо вітрової енергії. Частка Німеччини в відновлюваних
джерела енергії збільшилася з 5% в 1999 році до 22,9% в 2012
році, перевищивши середню частку ОЕСD (Організація
економічного співробітництва та розвитку) на 18% за рахунок
використання відновлюваних джерел енергії [9]. У наведеній
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табл. 1, представлені основні цільові показники (2020, 2030,
2040, 2050 рр.) з фактичними даними 2014 р.
Таблиця 1
Цілі політики Energiewende за фактичними даними за 2014 р.
(розроблено авторами на підставі [10])
Ціль
Викиди парникових
газів
(базовий рік 1990)

2014
2020
2030
Викиди парникових газів
-27,0%

-40%

-55%

2040

2050

70%

От -80
до 95%

Відновлювана енергія
Частка валового
кінцевого споживання
13,5%
18%
30% 45%
енергії
Частка валового
споживання
27,4%
35%
50% 65%
електроенергії
Частка споживання
12,0%
14%
–
–
тепла
Частка в транспортному
5,6%
–
–
–
секторі
Ефективність і споживання
Первинне споживання
енергії (базовий рік
-8,7%
-20%
–
–
2008)
1,6% в
Кінцева ефективність
рік
2,1% в рік
енергії (2008-2050 рр.)
(2008(2008-2050 рр.)
2014 рр.)
Валове споживання
електроенергії (базовий
-4,6%
-10%
–
–
рік 2008)
Первинне споживання
енергії в будівлях
-14,8%
–
–
–
(базовий 2008 рік)
Споживання тепла в
будинках (базовий 2008
-12,4%
-20%
–
–
рік)
Кінцеве споживання
енергії на транспорті
1,7%
-10%
–
–
(базовий рік 2005 року)
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У 2017 р., Федеральним урядом Німеччини був
прийнятий Закон про розвиток відновлюваних джерел енергії
(Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (ErneuerbareEnergien-Gesetz) [11]. В ньому прописані нові три цілі
Німеччини, що до використання відновлюваних джерел енергій.
1) Метою цього Закону є сприяння сталому розвитку
енергопостачання, зокрема в інтересах охорони клімату та
навколишнього середовища, для зниження економічних витрат
енергопостачання шляхом включення довгострокових зовнішніх
впливів, збереження енергоресурсів та розробки технологій
енергопостачання. Виробництво електроенергії з відновлюваних
джерел.
2) Метою цього закону є збільшення частки
електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел
енергії, у валовому споживанні електроенергії:
– перший період 40 - 45 % до 2025 р.,
– другий період від 55 - 60 % до 2035 р.,
– третій період щонайменше 80 відсотків до 2050 р.
3) Мета передбачає збільшення частки відновлюваних
джерел енергії в загальному валовому кінцевому споживанні
енергії до 20 % до 2020 р.
Також в Німеччині існує ряд урядових програм в галузі
енергозбереження та енергоефективності:
– "Energieeffizienz - Made in Germany" (передбачає
конкретні заходи, спрямовані на енергозбереження та
енергоефективність у промисловості, 70 будівництві та
транспорті);
– "Energie-und Klimaprogramm" (пакет, що складається з
14 законів, спрямованих на скорочення викидів в атмосферу
парникових газів, з метою виконання взятих Німеччиною
зобов'язань); - "Roadmap Energiepolitik 2020" (містить аналіз
стану енергетичної галузі Німеччини на 2009 р. і конкретні
заходи по досягненню взятих країною зобов'язань до 2020 р.);
–"Energiekonzept der Bundesregierung 2010" (прийнята
Урядом 28.09.2010 р. енергетична концепція визначає основні
пріоритети федеральної влади в галузі енергоефективності й
енергозбереження та плани країни щодо збільшення частки
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поновлюваних джерел енергії в сукупному енергоспоживанні до
50% до 2030 р. та до 80-85% до 2050 р.) і т.д [6].
Можна констатувати, що законодавча база Німеччини та
Європейського Союзу, є найсильнішим інституціональним
механізмом для енергозбереження та переходу на відновлювані
джерела енергій.
Міжнародний досвід показує, що одним з основних
чинників переходу на відновлювані
джерела є технічна
інновація.
Результатом впровадження сонячної електростанції на
підприємствах, є ряд фундаментальних змін і трансформацій,
що стосуються як самої структури капіталу підприємства, так і
самих методів виробничої та організаційної діяльності всього
підприємства. Застосувавши цей інноваційний підхід, що
дозволяє забезпечити свої технологічні та виробничі потреби в
електроенергії, а також продавати надлишки на енергоринку по
зеленому тарифу, підприємство отримує ряд конкурентних
переваг. Активізація інноваційних процесів в Україні на рівні
держав та окремих підприємств вимагає низки заходів, серед
яких, впровадження системи економічних стимулів модернізації
на основі технологічних інновацій [12].
Базисом сучасного виробничого процесу є енергія в
різних видах: теплова, електрична, механічна, при цьому велика
частина генерації енергії, відбувається за рахунок використання
невідновлюваного первинного вуглецьвмісного ресурсу табл. 2.
Таблиця 2
Структура розподілу джерел енергії в загальному постачанні
первинної енергії в Україні 2014 - 2016 рр., тис. тонн нафтового
еквівалента т н.е (розроблено авторами на основі даних [13])
Джерела енергії
2014
2015
2016
1
2
3
4
Вугілля й торф
35576
27344
29727
Сира нафта
3043
2851
2806
Нафтопродукти
7645
7700
8387
Природний газ
33412
26055
25598
Атомна енергія
23191
22985
21247
Гідро-електроенергія
729
464
660
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1
Вітрова, сонячна
енергія
Біопаливо та відходи
Теплоенергія
Електроенергія
(Імпорт-Експорт)
Всього

2
134

3
134

Продовж. табл. 2
4
124

1934
745

2102
571

2832
599

-725

-116

-323

105683

90090

91658

Доцільно уявити структуру розподілу джерел енергії в
загальному постачанні первинної енергії в Україні за 2016 р., з
розрахунку тисяч тонн нафтового еквівалента (т н.е.), це надає
можливість наочно уявити загальну ситуацію в країні рис.6.

Гідроелектроенер
гія
0,72%

Вітрова,сон
яча енергія
0,13%

Біопаливо
та відходи
3,08%Теплоенергі
я
0,65%
Вугілля й
торф
32,32%

Атомна
енергія
23,10%

Сира нафта
3,05%
Природний
газ
27,83%

Нафтопроду
кти
9,12%

Рис.6. Структура розподілу джерел енергії в загальному
постачанні первинної енергії в Україні 2016 р. у відсотках
(побудовано авторами на основі даних [13])
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Потрібно констатувати той факт, що в 2016 р, сонячна і
вітрова генерація склала всього 0,13% від загальної кількості
первинної енергії.
Виділивши із загального енергетичного балансу
України, електроенергію, спожиту економічними суб'єктами за
видами економічної діяльності за 2014-2016 рр., споживання
електроенергії підприємствами за 2015 р. склало 61097,2 млн.
кВт год., або 51, 46 % [14]. За даними НКРЕКП у 2015 р., 87,1 %
електроенергії було вироблено за рахунок вуглецевмісної і
ядерної сировини, і тільки 12, 9 % за рахунок відновлюваного
ресурсу. З чого виходить, що на сьогодні енергозабезпечення
підприємств електроенергією в Україні відбувається в
основному за рахунок «брудних» і небезпечних технологій [17].
Потрібно
розглянути
структуру
споживання
електроенергії виробничими секторами України, що дасть
можливість оцінити ту кількість енергоресурсів, яке можливо
зменшити в результаті заміни їх на відновлювані рис 7.

381,625;
362,4298;9%
8%
189,0968;
4%
318,7504;
7%
255,291;
6%

309,385;
7%

Паливна
Металургійна
Хімічна та нафтохімічна
Машинобудівна
Будів. матеріалів

Харчова та переробна
2483,017
8; 59%
Інші

Рис. 7. Структура споживання електроенергії
промисловістю по основнім галузям , тисяч т н.е. 2016 р.
Україна
(побудовано авторами)
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У свою чергу для того щоб зробити оцінку максимально
можливої кількості виробленої електроенергії з відновлюваних
джерел (сонячного випромінювання) потрібно оцінити
потенціал сонячного випромінювання для України. Це
представляється можливим на початковому етапі, при аналізі
річного випромінювання на поверхню Землі.
В загальному вигляді, максимальне енергозабезпечення
за рахунок переходу на відновлювані джерела (сонячного
випромінювання), представляється можливим записати у
вигляді наступної формули:
,

(1)

де ∆Emax – максимальне енергозбереження за рахунок
переходу на відновлювані джерела;
Еф – фактичне споживання електроенергії;
Еpv,max
–
максимально
можливе
виробництво
електроенергії з відновлюваного джерела.
Максимально можливе виробництво електроенергії
Еpv,max розраховується на основі енергетичного потенціалу ВДЕ.
У свою чергу виробництво електроенергії Еpv залежить від
сонячної радіації, коефіцієнта корисної дії (ККД) системи,
площі (Sm) її інсталяції та кута нахилу системи.
Потрібно уточнити, що приблизну необхідну площу для
розміщення сонячних панелей для повного переходу, наприклад
галузі харчової та переробної промисловості, можливо,
розрахувати за методикою [15, 16]. Допустивши, що ККД
системи дорівнює 20%, а сонячне річне випромінювання Sr в
південних регіонах країни на поверхню Землі складе 1500
кВт*год м2 в рік, тоді неважко показати, що необхідна площа Spv
може бути обчислена за такою формулою:
,

(2)

де Spv – необхідна площа;
Wpv – генерована електроенергія з відновного джерела;
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η – ККД системи;
Sr – сонячне річне випромінювання.
Узявши за основу показники споживання електроенергії,
за 2016 р для харчової та переробної промисловості визначимо
необхідну площу для розміщення сонячних панелей для
заміщення електроенергії за рахунок сонячної генерації:
(3).
Для зручності результат розрахунків формули 3 можливо
представити у вигляді гектарів (га) тобто для повного переходу
на сонячну генерацію даної галузі знадобитися 1400 га площі
під розміщення панелей. Це розміщення можливо зробити на
дахах виробничих структур.
Кількісна оцінка скорочення споживання енергоресурсу
для виробничого сектора в результаті можливого заміщення,
вуглецьвмісного ресурсу на відновлювані джерела. Умовно
припустивши три варіанти розвитку події: заміщення генерації
електроенергії за рахунок сонячного випромінювання на 25%,
50% та 100% [14]. Перехід на сонячну електрогенерацію на 25%,
50% та 100% тільки харчової та переробної галузі дозволить
скоротити споживання вуглецьвмісного ресурсу відповідно на
(90, 6; 181,2; 362,4) тисяч тонн нафтового еквівалента.
Висновки
із
зазначених
проблем.
У
світі
спостерігається стійка тенденція до зростання використання
первинних енергоресурсів, так на кінець 2016 р. світове
споживання склало 13276,3 мільйон т н.е., з яких нафта 4418,2,
природний газ 3204,1, вугілля 3732, атомна енергія 592 , 1,
гідроенергія 910,3 і відновлювана енергія 419,6 мільйон т н.е.,
відповідно. Потрібно констатувати, що за останні 10 років,
спостерігався
експоненціальне
зростання
використання
відновлюваних первинних енергоресурсів. У 2016 р, частка
електроенергії з відновлюваних ресурсів склала 24,5% , а саме:
гідроенергія 16,6%, енергія вітру 4 %, біоенергетика 2%,
сонячна енергія 1,5%, океан, КСЕ та геотермальна енергія 0,4%
разом. Можна констатувати, що законодавча база Німеччини та
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Європейського Союзу, є найсильнішим інституціональним
механізмом для енергозбереження та переходу на відновлювані
джерела енергій.
Міжнародний досвід показує, що одним з основних
чинників переходу на
відновлювані джерела є технічна
інновація. В свою чергу максимально можливе виробництво
електроенергії Еpv,max розраховується на основі енергетичного
потенціалу ВДЕ яке залежить від сонячної радіації, коефіцієнта
корисної дії (ККД) системи, площі (Sm) її інсталяції та кута
нахилу системи.
Перспективи подальших досліджень у поданому
напрямку. Результатом подальших досліджень стане розробка
математичної моделі переходу підприємств на відновлювані
джерела енергії з урахуванням економіко-екологічних критеріїв.
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УДК 331.101.38
JEL Classification: М120; F190
Корольков Владислав, Ткачук Олександр, Корогод Михайло
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ
СТИМУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ОПЕРАТИВНОГО
ПЕРСОНАЛУ МЕРЕЖІ СІЛЬПО
Досліджуються різні теорії мотивації, які набули
найбільшого розповсюдження. Визначаються їх характеристики
та сутність.
За результатами дослідження доведено, що кожна із
визначених теорій має раціональну частину, але процес
мотивації та застосування теорій ускладнюється тим, що навіть
погляди на визначення самого поняття мотивації ще недостатньо
сформовані. Досліджуються погляди різних авторів на
формування концепції мотивації. За результатами дослідження,
формуються найпоширеніші погляди на визначення поняття
мотивації.
Ці визначення дають підстави для розгляду мотивації
персоналу як дуже різноманітного та складного явища, яке
необхідно вивчити комплексно. Більш детальна інтерпретація
поняття мотивації може бути сформульована з урахуванням того,
що вирішальна роль у цьому процесі належить до цінностей,
інтересів та потреб людини, а також до подразників, тобто
зовнішніх чинників. Таким чином ефективність інструментів
мотивації може змінюватися з часом. В нових умовах виникають
нові потреби у співробітників. Це потребує застосування нових
інструментів.
З психологічної точки зору, мотивація - це процес, який
керує діями конкретної людини. Поєднання всіх засобів впливу
на поведінку працівника створює систему мотивації. Система
мотивації - це сукупність потреб та стимулів, на яких впливає
працівник.
З врахуванням результатів дослідження проведено аналіз
стану системи мотивації
торговельного та операційного
персоналу на прикладі роздрібної мережі магазинів "Сільпо". За
84

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

результатами аналізу системи мотивації та її ефективності для
досягнення мети стимулювання було створено таблицю
співвідношення між завданнями мотивації та інструментами їх
досягнення, які формують мотиваційну систему торгової мережі
"Сільпо". Визначені характеристики та конкретні фактори, що
визначають використання певних механізмів мотивації
персоналу. Були розроблені рекомендації щодо подальшого
розвитку методів мотивації в окремих структурних підрозділах
мережі "Сільпо".
Ключові слова: мотивація, теорія мотивації, система
мотивації, механізми стимулювання, мережа магазинів
«Сільпо».
Корольков Владислав, Ткачук Александр, Корогод Михаил
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВО-ОПЕРАТИВНОГО
ПЕРСОНАЛА СЕТИ СЕЛЬПО
Исследуются различные теории мотивации, которые
получили наибольшее распространение. Определяются их
характеристики и сущность.
По результатам исследования доказано, что каждая из
рассмотренных теорий имеет рациональную часть, но процесс
применения теорий для мотивации осложняется тем, что даже
взгляды на определение самого понятия мотивации еще
недостаточно сформированы. Исследуются взгляды разных
авторов на формирование концепции мотивации. По результатам
исследования, выделяются самые распространенные взгляды на
определение понятия мотивации.
Эти определения дают основания для рассмотрения
мотивации персонала как разнообразного и сложного явления,
которое необходимо изучать комплексно. Более подробная
интерпретация понятия мотивации может быть сформулирована
с учетом того, что решающая роль в этом процессе принадлежит
ценностям, интересам и потребностям человека, а также
раздражителям, то есть внешним факторам. Таким образом,
эффективность инструментов мотивации может меняться со
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временем. В новых условиях возникают новые потребности у
сотрудников. Это требует применения новых инструментов.
С психологической точки зрения, мотивация - это
процесс, который руководит действиями конкретного человека.
Сочетание всех средств воздействия на поведение работника
создает систему мотивации. Система мотивации - это
совокупность потребностей и стимулов, которые влияют на
поведение работника.
С учетом результатов исследования проведен анализ
системы мотивации торгового - операционного персонала на
примере розничной сети магазинов "Сельпо". По результатам
анализа системы мотивации, для определения эффективности
системы при достижении цели стимулирования была создана
таблица соответствий между задачами мотивации и
инструментами
их
достижения,
которые
формируют
мотивационную систему торговой сети "Сельпо". Определены
характеристики и конкретные факторы, определяющие
использование определенных механизмов мотивации персонала.
Были разработаны рекомендации по дальнейшему развитию
методов мотивации в отдельных структурных подразделениях
сети "Сельпо".
Ключевые слова: мотивация, теория мотивации, система
мотивации, механизмы стимулирования, сеть магазинов
«Сельпо»
Korolkov Vladyslav, Tkachuk Oleksandr, Korogod Mykhailo
PERFECTION THE TRADE AND OPERATING STAFF
STIMULATING MECHANISM IN THE NETWORK SELPO
Various theories of motivation, which have become the most
widespread, are studied. Their characteristics and essence are
determined. According to the results of the study, it has been proved
that each of the identified theories has a rational part, but the process
of motivation and the application of theories is complicated by the
fact that even the views on the motivation concept definition are not
yet sufficiently formed. The views of different authors on the
formation of the motivation concept are researched. According to the
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results of the study, the most widespread views on the motivation
concept definition have been formed.
These definitions give grounds for considering personnel
motivation as a very diverse and complex phenomenon that needs to
be studied comprehensively. A more detailed interpretation of the
notion of motivation can be formulated taking into account that the
decisive role in this process belongs to the values, interests and needs
of man, as well as to the stimuli, that is, external factors. Thus, the
effectiveness of the motivational tools can change over time. In the
new environment, there are new needs for employees. This requires
the use of new tools.
From a psychological point of view, motivation is a process
that manages the actions of a particular person. The combination of
all means of influencing the behavior of the worker creates a system
of motivation. The system of motivation is a set of needs and
incentives influenced by an employee.
Taking into account the research results, the analysis of the
stimulation's mechanisms state among trading and operational
personnel, on the example of the retail chain of "Silpo" stores, was
conducted. According to the results of the study, a table of the
relationship between the tasks of motivation and the tools for their
achievement, which form the motivational system of the "Silpo"
trading network, was generated. The characteristics and specific
factors that determine the use of certain mechanisms of personnel
motivation are defined. Recommendations were developed for the
further development of motivation methods in individual structural
divisions of the "Silpo" network.
Keywords: motivation, theory of motivation, motivation
system, incentive mechanisms, "Silpo" network.
DOI: 10.32680/2409-9260-2018-9(261)-84-101
Постановка проблеми. У сучасному в провідних фірмах
за результатами пошуку нових методів мотивації праці
робітників сформувалась нова філософія управління персоналом
де знайшли відображення як традиційні, так і нетрадиційні
підходи щодо впливу на поведінку людей, їхні інтереси.
На підставі моніторингу динаміки потреб, інтересів, трудових
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устремлінь, мотиваційного потенціалу працівників провідні
корпорації розробляють і використовують цілу систему форм та
методів активізації трудової поведінки. Продумані до дрібниць
системи матеріальних стимулів ґрунтуються на всебічному
моніторингу економічних інтересів працівників, урахуванні
умов їхньої праці і життя, сімейного стану, трудових навичок і є
ефективним механізмом поєднання матеріальної зацікавленості
персоналу і продуктивності його праці. У зв‘язку із цим дедалі
більш актуальною стає проблема подальшого розвитку методів
мотивації в окремих структурних підрозділах мережі «Сільпо».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мотивація
персоналу досить широко розглядається сьогодні в наукових
працях як економістів так психологів. Теоретична база для
аналізу мотивації праці була закладена в працях – В. Врума,
Ф. Герцберга, Е. Лоулера, Д. Мак-Грегора, Д. МакКлелланда,
А. Маслоу, Е. Мейо, М. Мескона, Л. Портера, А. Сміта,
Ф. Тейлора, А. Файоля та багатьох ін.
Серед вітчизняних науковців вагомий внесок у розвиток
проблеми мотивації праці персоналу зробили В. Абрамов,
М.Бідняк, Д. Богиня, В. Данюк, Г. Дмитренко, В. Гриньова, О.
Грішнова, Т. Завіновська, М. Карлін, А. Колот, Г. Куликов, В.
Пономаренко, О. Пушкар, Л. Є. Сич, Червинська та ін. Проте,
спроби пристосувати класичні теорії мотивації до сучасності
багато в чому не систематизовані, що ускладнює практичне
використання технологій і методів мотивації. Також складність
практичної
організації
системи
мотивації
персоналу
визначається
слабким вивченням особливостей мотивації
працівників, зайнятих в окремих галузях економіки та видів
виробництва. Слід також визначити зміни парадигм поведінки
персоналу.
Мета статті. Визначити найбільш ефективні механізми
стимулювання торговельно-оперативного персоналу, які
підвищують продуктивність його праці. Для досягнення мети
пропонується провести аналіз теоретичного підґрунтя мотивації
персоналу, а також розглянути існуючі сучасні механізми
мотивації
торгівельно–оперативного
персоналу
що
використовуються в мережі «Сільпо».
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Виклад основного матеріалу. Задача визначення форм і
методів мотивації трудової діяльності у процесі вивчення має
теоретичне і практичне значення. Від розуміння, якими саме
мотивами людина керується у процесі своєї роботи, залежать,
насамперед, ефективність її продуктивності праці та результати
діяльності підприємства в цілому.
Поняття мотивації персоналу в різних економічних
джерелах розглядається по-різному. Розглядаючи генезис
формування теорії мотивації можна спостерігати формування
декілька теорій. До найбільш відомих можна віднести
наступні[1]:
- Теорія мотивації по А. Маслоу;
- Теорія мотивації Девіда Мак Клелланда;
- Теорія мотивації Фредеріка Герцберга;
- Теорія очікувань В. Врума;
- Теорія справедливості;
- Теорія мотивації Л. Портера – Е. Лоулера;
- Теорія мотивації Дугласа Мак-Грегора.
Теорія мотивації по А. Маслоу базується на вивченні
ієрархії потреб. Потреби людини систематизуються за своєю
важливістю у вигляді піраміди, яка має п‘ять груп. Нижня
частина піраміди це фізіологічні потреби, а вища – це потреби
самовираження. Перехід від нижчого рівня потреб до вищого
відбувається тільки за умови задоволення нижчого рівня.
Якщо А.Маслоу формує загальну систему потреб, то Д.
МакКлеллад зосереджує увагу потребах вищих рівнів, а саме на
трьох чинниках: прагнення до успіху, прагненню до влади та
визнання.
Теорія мотивації Ф. Герцберга зосереджує увагу на
впливі матеріальних і нематеріальних чинників на мотивацію
людини. Він запропонував модель двох груп чинників впливу.
Якщо перша група охоплює гігієнічні чинники що пов'язані з
самовираженням особи, її внутрішніми потребами та з
навколишнім середовищем, в якому здійснюється сама робота,
то друга група чинників пов‘язана з характером самої роботи.
Згідно з теорією очікувань В. Врума необхідними
умовами мотивації є не тільки потреби. Важливим є вибраний
тип поведінки керівника, який приймає рішення щодо
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стимулювання роботи співробітника. Поведінки співробітника,
який впевнений, що він отримує винагороду за певних умов, а
також який зіставляє розмір винагороди з сумою, яка необхідна
йому для задоволення певної потреби.
Відповідно до теорії справедливості ефективність
мотивації оцінюється працівником системно з урахуванням
оцінки винагород, що отримали інші співробітники в
аналогічної ситуації та умовах праці.
Теорія Л. Портера – Е. Лоулера є поєднанням елементів
теорії очікувань і теорії справедливості. Суть її міститься у
наступному. Розмір винагороди визначається в залежності від
значень трьох факторів що людина витрачає в процесі праці для
досягнення результату, а саме: зусилля, особові якості людини й
її здібності та усвідомлення своєї ролі. У тому, що працівник
оцінює винагороду відповідно до витрачання своїх можливостей
є елементи теорії очікування. А у тому, що кожна людина має
свою думку відносно форми, якості і розміру винагороди вкладу
та співвідносить її з винагородою інших співробітників є
елементи теорії справедливості. Відповідно до визначеної теорії
причиною задоволення працівника є результати праці, тому
результативність праці, виходячи з таких поглядів, повинна
постійно підвищуватися.
Відповідно до теорії мотивації Дугласа Мак-Грегора
важливими є дії керівника, який контролює визначені параметри
дій виконавця[2]:
- завдання, які одержує підлеглий;
- якість виконання завдання;
- час отримання завдання;
- очікуваний час виконання задачі;
- засоби, що є для виконання задачі;
- колектив, в якому працює підлеглий;
- інструкції, одержані підлеглим;
- переконання підлеглого в тому, що завдання йому під
силу;
- переконання підлеглого у винагороді за успішну
роботу;
- розмір винагороди за проведену роботу;
90

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

- рівень залучення підлеглого в круг проблем, пов'язаних
з роботою.
Керівник для впливу на підлеглого може застосовувати
авторитарний стиль управління з централізацією влади,
жорстким контролем, або демократичний стиль управління,
який припускає делегування повноважень, поліпшення
взаємостосунків в колективі, облік відповідної мотивації
виконавців і їх психологічних потреб, збагачення змісту роботи.
Перший варіант розглядається як "теорія Х", а другий - "теорія
Y".
Серед сучасних поглядів на теорію мотивації слід
визначити такий метод мотиваційного менеджменту, як
партисипативне управління (participation – участь). Цей метод є
розвитком "теорії-Y" тому що передбачає демократизацію та
участь найманих працівників в управління виробництвом. У
сучасному такий метод розглядається як ефективний засіб
використання людських ресурсів, їх організації та розвитку. З
підвищенням важливості знань і визначення поняття людський
капітал цей метод набуває розповсюдження.
Кожна з визначених теорій має раціональну частину, але
сам процес мотивації і застосування теорій ускладнюється тім,
що навіть погляди на визначення поняття мотивації ще не
достатньо сформоване. Найбільш розповсюдженні погляди на
визначення поняття мотивації наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Найбільш розповсюдженні погляди на визначення
поняття мотивації
Автор
Визначення
1
2
Гриньова В. М. Мотивація – це сукупність зовнішніх і
внутрішніх рушійних сил, які спонукують
людину до усвідомленого вибору якогонебудь типу дій, встановлюють рамки й
форми діяльності й орієнтують її на
досягнення поставлених цілей [3]
Дмитренко Г.А. мотивація - це процес або серія пов'язаних
управлінських дій з формування необхідних
певній організації мотивів, дій і трудової
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1
Дороніна М.С.

Єськов А.Л.

Колот А.М.

Храмов В.О.

Продовж. табл. 1
2
поведінки особи або групи осіб [4]
Мотивація – це процес спонукання
працівників
до
досягнення
цілей
підприємства
(організації)
на
основі
узгодження їхніх цілей і потреб із цілями
підприємства
(організації)
шляхом
постійного дослідження й активізації
структури мотивів і стимулів трудової
діяльності [5].
Мотивація сукупність внутрішніх і
зовнішніх сил, які спонукують людину до
ефективної діяльності й надають цій
діяльності спрямованість на досягнення
певної мети [6]
мотивація як процес впливу на фактори
виробничого й соціального середовища, у
результаті якого змінюється поведінка
працівника, досягаються поставлені цілі з
удосконалення виробництва й механізму
його управління [7]
мотивація – це процес спонукання себе й
інших до діяльності для досягнення
особистих цілей і цілей організації [8]

Дані визначення дають підґрунтя вважати мотивацію
персоналу досить різноплановим та складним явищем, яке
необхідно вивчати всебічно. Досліджуючи природу та сутність
мотивації, треба зауважити, що цей процес відбувається загалом
з людиною, підштовхує її спрямувати свою діяльність у
визначене загальною метою русло та в певній ситуації приймати
відповідні рішення. Існує комплекс факторів, які певним чином
мотивують персонал до діяльності на підприємстві, а саме:
 зовнішні фактори впливу середовища на рівні
держави, підприємства, регіону, галузі;
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 внутрішні фактори, що формуються особистістю
самої людини таки, як інтереси, потреби, цінності людини, що
супроводжується певним соціокультурним середовищем.
Більш детальне трактування поняття мотивації можна
сформулювати, узявши до уваги, що вирішальна роль у цьому
процесі належить цінностям, інтересам та потребам людини, а
також стимулам, тобто, зовнішнім факторам.
Таким чином мотивація може розглядатися, як
сукупність зовнішніх та внутрішніх рушійних сил людини, що
спонукають її до діяльності, конкретизують поведінку,
визначають форму діяльності, надають їй спрямованість,
орієнтовану на досягнення цілей підприємства та особистих
цілей насамперед, тобто це сукупність усіх факторів - мотивів,
які мають безпосередній вплив на поведінку працівника[9].
З психологічної точки зору, мотивація – це процес, який
управляє діями певної особи. Спираючись на це твердження,
можна вважати, що мотивація персоналу – це формування
унікальної робочої атмосфери, з конкретними стимулами
всередині компанії, які, у свою чергу, спонукають персонал на
досягнення поставлених цілей та виконання зобов‘язань .
Отже, поєднання всіх засобів впливу на поведінку
робітника створюють систему мотивації. Система мотивації – це
сукупність потреб та стимулів, під впливом яких знаходиться
працівник. У системі управління персоналом та в системі
безпеки підприємницької діяльності одним з найважливіших
факторів є саме система мотивації співробітників. Критерієм
правильно розробленої системи мотивації є сприяння розкриттю
потенціалу працівника, на шляху досягнення цілей, емоційне
задоволення людини від результатів своєї роботи, безпечні
умови діяльності організації [10]. Тому система мотивації
конкретної організації у визначений час може мати особливості,
що зумовлені відношеннями як в середині конкретної
організації, так і положенням організації в бізнес середовищі.
Розглянемо систему мотивації торгово-оперативного
персоналу на прикладі торгівельної мережі ―Сільпо‖. До
системи мотивації
торгівельно–оперативного персоналу
торгівельної мережі магазинів «Сільпо» входять усі вище
перераховані форми стимулювання персоналу.
93

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

Для того, щоб визначити найбільш ефективніші
механізми стимулювання персоналу
торговельної мережі
магазинів «Сільпо», на основі анкетування нами було здійснено
аналіз основних форм мотивації персоналу в рамках окремого
підрозділу. На нашу думку, це допоможе виявити найбільш
ефективніші механізми стимулювання на даний момент часу, їх
сильні та слабкі сторони, та удосконалити систему мотивації в
окремих магазинах та в компанії в цілому.
В анкетуванні приймали участь рядові співробітники
підрозділу (магазину). Було опитано 100 осіб, в анкеті можна
було вказувати декілька форм мотивації. Результати опитування
представленні нижче (рис.1).

Рис. 1. Результати анкетування за формами мотивації
Отримавши дані опитування можемо зробити висновок,
що серед головних мотиваційних форм є ті, які відносяться до
матеріального і до нематеріального прояву мотивації персоналу.
Отже, компанії слід звернути увагу не лише на фінансову
складову заохочення співробітників, але й також на
удосконалення умов праці, при прийомі на роботу звертати
особливу увагу на адресу проживання майбутнього робітника, а
для вже наявного штату розглянути можливість переведення на
підрозділи, які знаходяться ближче до місць проживання
робітників.
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У ході дослідження були виявлені форми матеріального
стимулювання у вигляді будь-який прояв фінансового
заохочення співробітника, а також штрафів за невиконання
поставлених завдань, а саме:
- грошова винагорода;
- не грошова винагорода;
- система штрафів.
До грошових винагород, які використовуються в мережі
магазинів «Сільпо» відносяться:
- системне та своєчасне підвищення заробітної плати;
- премії і надбавки за добре виконання своїх посадових
обов‘язків, прояв ініціативи у роботі;
- соцпакет, пільги, матеріальна допомога у
надзвичайних випадках;
- знижки на послуги та продукти компанії.
Крім того, до фінансових стимулів можна віднести і
грошову винагороду за перемогу в якому-небудь конкурсі.
Наприклад, співробітник гідно представив магазин в конкурсі
регіону (країни) і зайняв призове місце. На знак вдячності
адміністрація магазину заохочує свого працівника додатковою
премією.
Не грошова винагорода – це реалізація корпоративних
соціальних проектів :
- путівки на відпочинок в санаторіях, оздоровчих
таборах (для дітей персоналу);
- навчання, підвищення кваліфікації коштом фірми;
- закордонні відрядження;
- поліпшення технічного оснащення робочого місця
співробітника.
Інша, менш приємна сторона матеріальної мотивації – це
система штрафів на підприємстві. У компанії Сільпо до неї
відносяться
лише
матеріальне
покарання
окремого
співробітника за конкретні порушення.
Використовуючи покарання, як засіб мотивації, важливо
пам'ятати, що головна мета такого заходу – це недопущення
певних дій, які можуть яким-небудь чином зашкодити компанії.
Розуміючи, що за невиконання поставленого плану
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співробітникові загрожує штраф, він відповідальніше
відноситиметься до своїх обов'язків.
Хороша заробітна плата, премії та бонуси – це,
безумовно, відмінний стимул. Але як показує практика, цього
недостатньо, також треба стимулювати нематеріальними
методами. Нижче представлені види та форми нематеріальної
мотивації персоналу, які використовуються в мережі магазинів
«Сільпо»:
- можливість кар'єрного зростання;
- публічне визнання, похвала за успіхи;
- приємна атмосфера усередині колективу і організації в
цілому;
- комфортні умови праці (зони відпочинку, безкоштовна
форма програма «Чай, цукор, лимон», послуга виклику таксі за
рахунок магазину у пізній час);
- культурні заходи усередині організації, корпоративні
заходи;
- привітання зі значимими для співробітника датами
(день народження, весілля, ювілей, подарунки для дітей на
Новий Рік, подарунки для співробітників на свята);
- мотивуючі наради;
- участь в ухваленні стратегічних рішень;
- професійні конкурси, розіграші призів (конкурс
«кращий працівник» магазину, конкурс «Битва професіоналів»;
конкурс «Світ талантів Сільпо», конкурс «Стипендія для
студентів»);
- екскурсії на заводи постачальників, екскурсії для дітей
співробітників на виробництво на магазинах;
- зворотній зв'язок від керівництва (відповідь на
побажання, претензії працівників).
За результатами аналізу і систематизації мотиваційної
системи торгівельної мережі ―Сільпо‖ було побудовано таблицю
відповідності завдань, які покладають на мотиваційну систему
усередині підприємства, і інструментів, за допомогою яких
забезпечується виконання відповідного завдання (табл. 2).
Виконання цих завдань залежить від того, які види
мотивації персоналу в організації використовуються. Вдало
розроблена і впроваджена система мотивації – це не лише засіб
96

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

досягнення головних цілей компанії, але й ефективний
інструмент управління персоналом.
Таблиця 2
Мотиваційна система торгівельної мережі «Сільпо»
Завдання
Інструменти
Підвищення
Part time (неповний робочий день),
продуктивності праці змінний графік роботи, короткочасні
збори персоналу перед початком
робочої зміни (оголошення завдань та
цілей на день).
Підвищення
якості Навчання на робочому місці, контроль
виконання
завдань, виконання стандартів(експрес тест
що поставлені перед працівника на робочому місці), таємний
працівником
покупець.
Зниження кадрових Зворотній зв'язок, можливість навчання
втрат
на іншу/вищу посаду, умови праці.
Створення
Корпоративні заходи:
позитивного настрою - привітання з днем народження;
усередині колективу
- мотиваційні виїзні заходи;
- змагання по різним напрямкам (спорт,
професійні
навички,
таланти
працівників).
Утримання
та Навчання з підвищення кваліфікації за
залучення
рахунок компанії, тренінги різного
компетентних,
спрямування, майстер класи, програми
цінних,
«Легіон» та «Кубок боса».
висококваліфікованих
фахівців
Створення
Корпоративна форма робочого одягу,
корпоративної
корпоративні змагання, знижки для
культури
працівників на продукції власного
виробництва,
конкурс
«Кращий
працівник».
Підвищення
Матеріальна
допомога
,новорічні
лояльності
подарунки для дітей, екскурсія для
співробітників
до дітей, проведення святкових заходів на
організації, в якій територіях магазину, надання путівок
вони працюють
до дитячих таборів.
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За результатами аналізу мотиваційної системи
торгівельної мережі "Сільпо" а саме механізмів стимулювання
працівників (завдання та інструменти впливу) можемо зробити
висновок, що компанія, знаходячись вже давно на ринку,
використовує різні види мотиваційних заходів.
Провівши анкетування серед рядового персоналу
відзначимо те, що для удосконалення системи мотивації
торгівельної мережі «Сільпо» необхідно звернути увагу на
нематеріальні прояви мотивації.
На основі цих даних ми пропонуємо більш детально
розглянути усі форми стимулювання у рамках конкретного
магазину для виявлення конкретних стимулів до праці. Задля
цього ми пропонуємо на базі магазину:
 провести опитування у формі анкети серед
торговельно–оперативного персоналу на тему матеріальної та
нематеріальної мотивації;
 на основі даних опитування провести аналіз та
виявити найбільш пріоритетний напрямок діяльності у сфері
мотивації всередині мережі магазинів «Сільпо»;
 обравши
найефективніші
форми
мотивації,
запропонувати конкретні заходи щодо вдосконалення механізму
мотивації мережі.
Розглядаючи політику проведення мотивації персоналу,
ті основні принципи, головний зміст яких передбачає повагу до
кожного працівника та не розмежованості інтересів компанії з
інтересами кожного співробітника:
 кожен робітник може та прагне максимально
використовувати свої потенційні можливості;
 цінність індивідуалізму;
 створення стимулів та умов, завдяки яким робітники
працювали б продуктивно та могли вирішувати складні й
масштабні завдання;

єдине
прагнення
компанії
та
працівника
до загального успіху.
Отже, повинні бути сильні стимули, які спонукають
персонал шукати нове, експериментувати, прагнути до
досягнення загальних цілей компанії. Такі стимули необхідно
керівництву створювати в кожній сфері життя колективу:
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матеріальній, морально – психологічній, організаційній.
Кожен співробітник, який прагне знайти та запропонувати щось
нове в діяльності мережі магазинів «Сільпо», свого відділу, в
своїй власній роботі, має заохочуватися преміями, просуватися
на посаді.
Соціально – психологічний комфорт персоналу є
поняттям ширшим, ніж «умови праці», відображаючи вплив на
продуктивність чинників, як пов'язаних безпосередньо з
виконанням працівником виробничих функцій, так і тих,
що формуються за межами виробничого середовища, і ближчим
до поширеної в зарубіжній практиці «якості трудового життя»,
без врахування матеріальних стимулів.
Висновки. Розглянувши механізми стимулювання
працівників, які використовуються в мережі торговельних
магазинів «Сільпо», можемо зробити висновок, що компанія,
знаходячись вже давно на ринку, використовує різні види
мотиваційних заходів.
Мотиваційна система досить систематизована, але
потребує свого подальшого удосконалення.
По-перше, необхідно визначити стратегію управління
відповідно до ―теорії-Х‖, або ―Теорії-Y‖ відповідно до теорії
мотивації Дугласа Мак-Грегора для керівної ланки торговельно–
оперативного персоналу. Для більш ефективного засвоєння
необхідно організувати проведення відповідних тренінгів з
засвоєнням методів керування.
По-друге, необхідно розширити перелік завдань
мотиваційної системи, а де яки завдання конкретизувати.
Доцільним є введення завдань, щодо підвищення щоденного
товарообігу, та збільшення кількості покупців.
По-третє, необхідно використовувати можливості
торговельно–оперативного персоналу щодо підвищення іміджу
торгівельної мережі. Цьому буде сприяти сновидь відношення
до своєї роботи у побутовій сфері серед. Важливим показником
може бути факт здійснення купівель тільки в мережі
торгівельних магазинів "Сільпо".
Перспективи подальших досліджень. Для подальшого
дослідження та оцінки ефективності мотиваційної системи та
інструментів пропонується провести аналіз організаційно99
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розпорядчих документів за визначений період. За результатами
аналізу можна побудувати таблицю заходів з визначенням
кількості заходів, відсотка охоплення працівників та мета
впливу. Ця таблиця може бути використана для оцінки впливу
організаційно-розпорядчих документів на показники роботи
підприємства.
Досвід формування мотиваційної системи торгівельної
мережі ―Сільпо‖ може бути запропонований для використання в
аналогічних торгівельних мережах.
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Міщенко Максим, Тараненко Артем
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ
ТАРИФОУТВОРЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
Визначена необхідність вдосконалення методології
тарифоутворення для пасажирського міського транспорту.
Існуюча на автомобільному транспорті звітність дозволяє
визначити тільки середню собівартість на одиницю
транспортної роботи. Для тарифних цілей собівартість повинна
розраховуватися за тими ж ознакам, по яких диференційована
тарифна система (відстань, тип рухомого складу, його
приналежність і пасажиронаселенність й інш). Спосіб
розрахунку собівартості перевезень для тарифних цілей
ґрунтується на використанні методу видаткових ставок, при
цьому застосовується система укрупнених ставок з поділом по
операціях перевізного процесу (початково-кінцева – ПКО й
рухома – РО). Цим методом можна розподіляти витрати,
пов'язані з роботою рухомого складу й утримання, ремонтом і
амортизацією, тобто як залежні, так і умовно-постійні витрати.
У багатьох випадках необхідно застосовувати, поряд з методом
укрупнених видаткових ставок елементи прямого рахунку для
окремих видів робіт, зв'язаних зі специфікою перевезень.
Модель визначення витрат підприємств міського
транспорту для обґрунтування рівня плати за транспортні
послуги повинна розроблятися відповідно до загальної моделі
розрахунку собівартості перевезень для тарифних цілей
міського пасажирського транспорту.
Ключові слова: міський пасажирський транспорт,
рухомий склад, тариф, собівартість перевезення, підприємства
міського транспорту, економічна ефективність
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Мищенко Максим, Тараненко Артем
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ
ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
Раскрыта
необходимость
совершенствования
методологии тарифообразования для пассажирского транспорта.
Существующая на автомобильном транспорте отчетность
позволяет определить только среднюю себестоимость на
единицу транспортной работы. Для тарифных целей
себестоимость должна рассчитываться по тем же признакам, по
которым дифференцирована тарифная система (расстояние, тип
подвижного
состава,
его
принадлежность,
пасажиронаселенность и др). Способ расчета себестоимости
перевозок для тарифных целей основывается на использовании
метода расходных ставок, при этом применяется система
укрупненных ставок с разделением по операциям перевозочного
процесса (начально-конечная - НКО и движения - ДО). Этим
методом можно распределять расходы, связанные с работой
подвижного состава и содержания, ремонтом и амортизацией, то
есть как зависящие, так и условно-постоянные расходы. Во
многих случаях необходимо применять, наряду с методом
укрупненных расходных ставок элементы прямого счета для
отдельных видов работ, связанных со спецификой перевозок.
Модель определения затрат предприятий городского
транспорта для обоснования уровня платы за транспортные
услуги должна разрабатываться в соответствии с общей
моделью расчета себестоимости перевозок для тарифных целей
городского пассажирского транспорта.
Ключевые слова: городской пассажирский транспорт,
подвижной
состав,
тариф,
себестоимость
перевозки,
предприятия
городского
транспорта,
экономическая
эффективность
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Mishchenko Maksym, Taranenko Artem
IMPROVING METHODOLOGY OF TARIFFING AS
A MEANS OF IMPROVING THE FINANCIAL STATE OF
MILITARY TRANSPORT ENTERPRISES
The necessity of perfection of methodology of tariff
formation for passenger urban transport is determined. The reporting
on road transport allows you to determine only the average cost per
unit of transport work. For tariff purposes, the cost must be
calculated on the same grounds, which differentiated tariff system
(distance, type of rolling stock, its membership and passenger
population, etc.). The method of calculating the cost of transportation
for tariff purposes is based on the use of the method of expense rates,
while applying the system of enlarged rates with division by the
operations of the transportation process (initial-end - FOB and
mobile - RO). This method can be divided into the costs associated
with the work of rolling stock and maintenance, repair and
depreciation, ie both dependent and conditionally fixed costs. In
many cases it is necessary to apply, along with the method of
enlarged expense rates, the elements of a direct account for certain
types of work related to the specifics of transportation.
The model for determining the costs of urban transport
enterprises to justify the level of payment for transport services
should be developed in accordance with the general model of
calculation of the cost of transportation for tariff purposes of urban
passenger transport.
Key words: urban passenger transport, rolling stock, tariff, cost
of transportation, urban transport enterprises, economic efficiency
DOI: 10.32680/2409-9260-2018-9(261)-102-116
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Незважаючи на
сучасні технології, автомобільний транспорт, в порівнянні з
іншими видами транспорту, не має альтернативи в деяких
сегментах ринку. Дана ситуація склалася історично, а також
обумовлена такими особливостями даного виду транспорту, як
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висока мобільність і висока доступність. Динаміка
пасажирообороту і транспортної рухомості населення
обумовлена рівнем реальних доходів і діловою активністю
населення. Обсяги перевезень пасажирів і вантажообігу
обумовлені обсягами виробництва в основних містоутворюючих
галузях, обсягами експортно-імпортних операцій та рівнем
ділової активності населення, в тому числі в сфері торгівлі [15].
Аналіз останніх досліджень та публікацій, в який
започатковано розвязання поданої проблеми та на які
спирається автор.
Проблема вдосконалення методології тарифоутворення
міського пасажирського транспорту складна та багатопланова.
В різні часи вирішенням різних аспектів даної
проблематики займались такі вітчизняні та закордонні фахівці:
Гурнак В.М. [6], Boyd Colin W. [1], Ortuzar J. de D [2], Winston C.
[3], Буткявічус Й. П. [4], Вдовиченко В. О. [5], Котик В. О. [7],
Пінчук С. О. [9] та Россолов О. В. [14].
З урахуванням вагомості для теорії та практики отриманих
результатів, все ж таки залишаються недостатньо висвітлені
деякі питання.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Метою статті є дослідження існуючої методики
формування тарифів на міські пасажирські перевезення з
урахуванням
умов
та
особливостей
функціонування
пасажирського транспорту та вдосконалення методології
тарифоутворення як засіб покращення фінансового стану
підприємств міського транспорту.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Згідно даних Держкомстату [16] обсяг перевезення
пасажирів автомобільним транспортом (автобусами) за
регіонами у 2017 р. склав 2019,3 млн. пасажирів.
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом
(автобусами) у міському сполученні за регіонами всього склало
1501,6 млн. пасажирів у 2017 р. Однак, вивчаючі статистичні
дані, починаючи з 2000 р. можна дійти висновку про стійку
від‘ємну динаміку кількості перевезених пасажирів [16].
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Варто зазначити, що простежується пряма залежність між
загальним розвитком економіки і зростанням числа перевезень,
так як зростаючі можливості послуг з перевезення надають
позитивний вплив на загальні обсяги розміщуваних інвестицій і
темпи розвитку країни в цілому [11].
Для кожного сегмента ринку існують свої особливості
роботи. Проведений в статті аналіз дозволив виділити основні
принципи роботи на автомобільному транспорті, які необхідно
враховувати при визначенні напрямків підвищення його
ефективності.
До основних особливостей відносяться: по-перше, висока
мобільність і доступність автомобільного транспорту. У
порівнянні з іншими видами транспорту автомобільний
транспорт не має альтернативи в деяких сегментах ринку (через
високу мобільності і транспортної доступності). По-друге,
складність регулювання державою даної галузі економіки в силу
її переважного знаходження в приватній власності. По-третє,
розвиток даного сегмента явним і непрямим чином знижує
безробіття, що необхідно враховувати при розрахунку
макроекономічних
показників.
По-четверте,
вплив
макроекономічних ризиків (нестабільність світової економіки,
фінансових ринків, зміна цін на енергоносії та ін.) На роботу
малого і середнього підприємництва в сфері транспортних
послуг.
Вжитими індикаторами розвитку підприємництва на
ринку автотранспортних послуг прийнято вважати протяжність
автомобільних доріг (163 тис. км [16]); обсяг і частку перевезень
автомобільним транспортом вантажів, пасажирів; чисельність
зайнятих людей; чисельність і структуру транспортних засобів.
Обсяг і склад перевезень наочно відображають рівень і
структуру економіки регіону, а географія транспортної мережі –
розміщення продуктивних сил.
Велика частка пасажирів, перевезених автобусними
підприємствами, припадає на внутрішньоміські перевезення
(1501,6 млн. осіб), далі йдуть приміські (392014,3 тис. осіб),
міжміські (123300,5 тис. осіб) і міжнародні (2390,7 тис. осіб).
Структура перевезень пасажирів і пасажирообороту в Україні
автобусами загального користування за видами сполучення
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представлена на основі даних Держкомстату за 2017 р. [16].
Послуги з перевезення пасажирів автобусами загального
користування по внутрішньо міському сполученні становить
основну частку із загального обсягу перевезення, що пов‘язано в
першу чергу з більшою щільністю населення всередині міст.
Значний попит на даний вид послуг загострив конкуренцію
серед автотранспортних підприємств (далі АТП), що
займаються перевезеннями. Пасажири можуть вибирати
підходящий варіант пересування, віддаючи перевагу більш
якісним, швидким і безпечним варіантів. АТП, в свою чергу,
необхідно забезпечити послугу перевезення пасажирів згідно з
правилами перевезення своєчасно, якісно, безпечно, комфортно
і в повному обсязі, отримати максимальний прибуток, на основі
встановленого тарифу, крім того, якщо говорити про регулярні
міських перевезеннях, забезпечити безперебійну роботу
протягом усього робочого дня. Більшість приватних
перевізників використовують автобуси малого і особливо
малого
класів
для
забезпечення
більшої
зручності
обслуговування пасажирів за рахунок зменшення часу
очікування на зупинці.
В даний час високі вимоги до якості перевезення
пасажирів громадським транспортом висуваються ще на стадії
оцінки і зіставлення заявок на участь у відкритому конкурсі на
право здійснення перевезення на маршруті [10, 12, 13].
Оцінка і зіставлення заявок на участь у відкритому
конкурсі здійснюються за наступними критеріями: 1) кількість
ДТП з вини перевізника, які спричинили за собою людські
жертви або заподіяння шкоди здоров‘ю громадян; 2) досвід
компанії по здійсненню регулярних перевезень; 3)
характеристики
транспортних
засобів,
пропонованих
перевізником, що впливають на якість перевезень; 4)
максимальний термін експлуатації транспортних засобів, що
пропонуються перевізником для здійснення регулярних
перевезень протягом терміну дії свідоцтва про здійснення
перевезень за маршрутом регулярних перевезень. Раніше
вимоги були схожі: характеристики транспортних засобів,
умови зберігання, наявність власної ПТБ, досвід перевізника і
кількість ДТП з вини перевізника. Таким чином, можна
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виділити дві основні умови, які впливають на прийняття
рішення у відкритому конкурсі: досвід успішної діяльності
компанії та наявність сучасного рухомого складу (далі-РС).
Термін служби автомобіля до списання – один з факторів,
що впливають на вікову структуру парку. Вікова структура
парку в свою чергу впливає на показники ефективності роботи
парку в цілому і потрібних ресурсах: собівартості, коефіцієнті
технічної готовності і продуктивності автомобілів, потреби в
робочій силі і базі, запасних частинах, тобто вікова структура
парку впливає на роботу інженерно-технічної служби та АТП в
цілому. Все це прямо впливає на рівень собівартості
експлуатаційної діяльності і, відповідно, на величину тарифу на
перевезення пасажирів.
Тому, з метою підвищення фінансового стану АТП,
підвищення економічної ефективності перевезень необхідно
вдосконалювати
методику
тарифоутворення,
ретельно
планувати, прогнозувати і оптимізувати роботу служби
експлуатації, обслуговування та ремонту. Так система
управління технічною експлуатацією на АТП впливає на
перевізний процес і ступінь задоволеності клієнтів. Різну
кількість резервних автобусів, якість і швидкість виконання ТО і
поточного ремонту (ТР), дбайливість експлуатації багато в чому
визначають підсумкові показники роботи АТП. Якість
перевезення можна оцінювати кількісними методами.
При зміні термінів служби змінюються експлуатаційні
витрати і капіталовкладення. Так, при скороченні встановлених
термінів служби зменшуються витрат на ТО і ремонт, потреба в
персоналі і ПТБ для ТО і ремонту, потреба і витрати на запасні
частини, скорочується їх номенклатура. Але одночасно
збільшується постачання нових автомобілів, а відповідно і
витрати на їх придбання. В цілому до 50% собівартості
перевезень залежить від якості і ефективності технічної
експлуатації автомобілів, в тому числі від управління парком РС
на АТП.
Основна особливість перевезень полягає в тім, що
продукція транспорту використовується всіма галузями
економіки. Тарифи на перевезення входять складовою частиною
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в ціни кожного з видів продукції промисловості й впливають на
економіку регіону і країни в цілому.
Економічне обґрунтування рівня плати (тарифу) за
користування продукцією транспорту є складним завданням, що
вимагає проведення глибоких теоретичних досліджень і
розробки методичних підходів і комплексних рішень.
Проблема визначення рівня плати за користування
продукцією транспорту може бути вирішена на основі розподілу
витрат по операціях перевізного процесу, зв‘язку їх (залежних і
умовно-постійних) з різними вимірниками й показниками
роботи рухомого складу і вдосконалювання методології
розрахунку.
Існуюча на автомобільному транспорті звітність дозволяє
визначити тільки середню собівартість на одиницю
транспортної роботи. Для тарифних цілей собівартість повинна
розраховуватися за тими ж ознакам, по яких диференційована
тарифна система (відстань, тип рухомого складу, його
приналежність і пасажиронаселенність й інш.). Спосіб
розрахунку собівартості перевезень для тарифних цілей
ґрунтується на використанні методу видаткових ставок, при
цьому застосовується система укрупнених ставок з поділом по
операціях перевізного процесу (початково-кінцева – ПКО й
рухома – РО). Цим методом можна розподіляти витрати,
пов‘язані з роботою рухомого складу й утримання, ремонтом і
амортизацією, тобто як залежні, так і умовно-постійні витрати.
У багатьох випадках необхідно застосовувати, поряд з методом
укрупнених видаткових ставок елементи прямого рахунку по
окремих видах робіт, зв‘язаних зі специфікою перевезень.
Модель визначення витрат підприємств міського
транспорту для обґрунтування рівня плати за транспортні
послуги повинна розроблятися відповідно до загальної моделі
розрахунку собівартості перевезень для тарифних цілей.
Основними параметрами моделі розрахунку собівартості
перевезень є:
- визначення величини укрупнених видаткових ставок
(УВС) на основі існуючої звітності за річний період, зведених
даних калькуляцій по видах перевезень і по операціях
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перевізного процесу, а також даних про експлуатаційні
показники роботи рухомого складу;
- вибір вимірників, від яких залежить величина витрат на
обслуговування рухомого складу та інфраструктурного
комплексу з його утримання;
- розробка методики визначення складу витрат, що
відносяться на відповідні вимірники й, включаються до УВС
відповідно:
а) по операціях перевізного процесу;
б) по перевезеннях у відповідних типах рухомого
складу;
г) по використанню інфраструктурного комплексу з
утримання та обслуговування рухомого складу;
Алгоритм розрахунку собівартості перевезення пасажирів
може бути представлений у вигляді:

C  Cï ê  C ðóõ * L * KL
де C ï ê – собівартість початково-кінцевих операцій,
грн./рухомий склад;
C ðóõ – собівартість рухомих операцій, грн./р.с.-км;
L – тарифна відстань перевезення, км;
K L - коефіцієнт, що коректує вартість рухомої операції
залежно від відстані.
Параметрична модель визначення собівартості перевезень
при підстановці відповідних числових значень постійних
параметрів і нарахування необхідного рівня рентабельності
перетвориться у формулу тарифної системи.
Процес розподілу витрат по операціях перевізного
процесу – трудомістке завдання. Складність калькулювання
витрат полягає в тому, що більшість статей витрат, пов‘язаних з
виконанням різних операцій, ураховується спільно. Таким
чином, тільки за допомогою спеціальних розрахункових
прийомів можна розподілити прямі та непрямі витрати по
операціях перевізного процесу.
Виконаний розподіл витрат інфраструктури по операціях
перевізного процесу може бути використаних для тарифних
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цілей і для розрахунку плати за користування продукцією
міського транспорту.
Окремі автори [8] пропонують розділяти всі витрати на
експлуатацію автомобіля (рухомого складу) на 3 категорії: 1)
Питомі експлуатаційні витрати, що зростають із збільшенням
терміну служби автомобіля. 2) Питомі експлуатаційні витрати,
які не змінюються з ростом терміну служби автомобіля. 3)
Питомі накопичені витрати. Амортизація.
Сума цих трьох складових – спільні сумарні витрати.
Однак в методі не враховується зміна технічних і
експлуатаційних характеристик машини, також неможливе
застосування методики для автобусів, придбаних в лізинг, тому
що розрахунок проводиться від зниження ринкової вартості
транспортного засобу.
В основі тарифу на перевезення лежить детальне вивчення
структури собівартості експлуатаційної діяльності. Транспортні
підприємства, які в повному обсязі використовують сучасні
транспортні засоби, технології експлуатаційної діяльності,
адекватно і повно враховують залежні і незалежні від розмірів
руху витрати, у своїй діяльності реалізують стратегію лідерства
у витратах. Це дозволяє раціонально знизити експлуатаційні
витрати,
підвищити
рівень
конкурентоспроможності,
прибутковість і прибутковість підприємства. В основі такої
стратегії лежить вдосконалення методології тарифоутворення на
основі детального вивчення витрат транспортного підприємства.
Для того, щоб більш детально вивчити питання
визначення раціонального використання транспортного засобу
необхідно розкласти витрати підприємства на складові. У
розгорнутому вигляді сумарні питомі сукупні витрати на
експлуатацію автобусів С можна представити у вигляді виразу.

C

Âï .â.  Âï ì ì  Âø  Âà.â.  Âç.ï .  Âò .î .  Âï . ð.  Âä.î .  Âç.÷.
L

де Âï .â. - постійні витрати (накладні витрати);

Âï ì ì - змінні витрати, пов‘язані з витратами на паливо і
мастильні матеріали,
Âø – витрати на шини;
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Âà.â. – амортизаційні відрахування;
Âç.ï . – витрати на заробітну плату водіїв і кондукторів;

Âò .î . – витрати на технічне обслуговування;

Âï . ð. – витрати на поточний ремонт;
Âä.î . – витрати на діагностику та обслуговування;
Âç.÷. – витрати на запасні частини і матеріали;
L – напрацювання автобуса за розрахунковий період, км.
Враховуються тільки витрати пов‘язані з витратами на
рухомий склад, але не враховується ще цілий ряд таких
показників, як витрати на комунальні або орендні платежі,
послуги сторонніх організацій (в тому числі і мийка, якщо
підприємство не обладнане відповідним устаткуванням) і т.д.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших наукових напрацювань у даному напрямку.
Описуючи характер динаміки експлуатаційних витрат і
доходів міських автобусів, використовується модель, що
описується поліноміальною залежністю. В роботі не
розглянутий вплив терміну служби автобуса на показники
ефективності парку АТП. Фінансові втрати сучасних автобусів
пов‘язані також з сходами і невихід на лінію через технічного
стану, проте дане питання не розглядається в роботі. На вибір
стратегії заміни рухомого складу також впливають ціни на
новий рухомий склад. Як зазначалося вище, напрацювання РС з
початку експлуатації істотно впливає на продуктивність
автомобіля, потреба матеріальних і трудових ресурсах.
Стратегія заміни рухомого складу залежить від безлічі факторів.
Купуючи РС в лізинг, основними факторами є умови укладення
договору лізингу і завдання АТП в області технічної
експлуатації (наприклад, збільшення коефіцієнта технічної
готовності, зниження середнього часу простою в ТО і ТР,
зниження середньої кількості сходів з лінії рейсового автобуса і
т.д.) .
Для різних термінів служби машини розраховуються
мінімальні витрати і відповідні їм оптимальні терміни служби.
Доцільно застосування методики для планування запасних
частин, для планових показників поточних витрат, визначення
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оптимальної вікової структури парку машин для різних періодів
експлуатації.
Вищевикладене є основою для вдосконалення методології
тарифоутворення, що в перспективі дасть можливість
підприємствам міського транспорту покращити рівень
задоволення споживачів пасажирських транспортних послуг,
підвищити рівень конкурентоспроможності і, як наслідок,
фінансовий стан.
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Набиев Махайад Анвар оглы
СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ
Статья посвящена некоторым вопросам исследования
финансового риска, который обеспечивает безопасность любой
коммерческой фирмы, ее элементов, операций и сделок.
Отмечается, что эти меры направлены на предотвращение
событий, угрожающих фирме, собственности, инфраструктуре,
уменьшая их вероятность и сводя к минимуму неблагоприятные
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последствия. Автор, подчеркивая подобное поведение фирм,
отмечает, что финансовые риски являются для них
неотъемлемой частью их предпринимательской деятельности.
Так
же,
автор
отмечает,
что
риск
потери
платежеспособности фирмы характеризуется нарушением
баланса между движением положительных и отрицательных
денежных потоков фирмы в результате снижения уровня
ликвидности текущих активов. Обращая внимания на то, что
согласно
финансовым
результатам,
риск
потери
платежеспособности является одной из самых опасных
ситуаций для фирмы.
Таким образом, автор отмечает, что платежеспособность
характеризует
текущее
состояние
активов,
пассивов,
обязательств, доходов, расходов и счетов фирмы.
Оценивая платежеспособности фирмы, автор обращает
внимание на то, что на определении постоянных факторов и
анализе текущего и будущего финансового положения как в
экономике, так и в фирме должна прогнозироваться
платежеспособность, проведенная на анализе происходящих
процессов и ориентацией на будущее.
Автор,
анализируя
платежеспособность
фирмы,
попытался охарактеризовать способность исполнения своих
текущих денежных обязательств перед кредиторами с момента
начала исполнения и выполнение в течение одного месяца
обязательств по уплате обязательных платежей. В таком случае,
акцент сделан на некоторые аспекты инвестиционных рисков.
Поскольку все типы инвестиционных рисков связаны с
возможностью потери капитала фирмы, доказано, что они
входят в наиболее уязвимую группу финансовых рисков.
Отмечая тот факт, что этот тип риска обычно характеризует
вероятность финансовых потерь в процессе инвестирования
компании, согласно видам их инвестиционной деятельности.
Подчеркивается существование двух типов инвестиционного
риска – риск реальных инвестиций и риск финансовых
инвестиций.
Обращается внимание на то, что для эффективной
деятельности фирмы, руководитель должен своевременно
выявлять и оценивать риски, а также принимать эффективные
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меры по их минимизации.
Ключевые слова: финансовые риски, виды финансовых
рисков, анализ финансовых рисков, методы оценки финансовых
рисков, инвестиционные риски, минимизация.
Набієв Махайад Анвар огли
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ
РИЗИКІВ І МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ
Стаття присвячена деяким питанням дослідження
фінансового ризику, який забезпечує безпеку будь-якої
комерційної фірми, її елементів, операцій і угод. Відзначається,
що ці заходи спрямовані на запобігання подій, які загрожують
фірмі, власності, інфраструктурі, зменшуючи їх ймовірність і
зводять до мінімуму несприятливі наслідки. Автор,
підкреслюючи подібну поведінка фірм, зазначає, що фінансові
ризики є для них невід'ємною частиною підприємницької
діяльності.
Також
автор
підкреслює,
що
ризик
втрати
платоспроможності фірми характеризується порушенням
балансу між рухом позитивних і негативних грошових потоків
фірми в результаті зниження рівня ліквідності поточних активів.
Звертає увагу на те, що згідно з фінансовими результатами,
ризик втрати платоспроможності є однією з найнебезпечніших
ситуацій для фірми.
Таким чином, автор зазначає, що платоспроможність
характеризує поточний стан активів, пасивів, зобов'язань,
доходів, витрат і рахунків фірми.
Оцінюючи платоспроможності фірми, автор звертає увагу
на те, що на визначенні постійних факторів і аналізі поточного й
майбутнього фінансового становища як в економіці, так і в
фірмі повинна прогнозуватися платоспроможність, проведена на
аналізі процесів, що відбуваються з орієнтацією на майбутнє.
Автор, аналізуючи платоспроможність фірми, спробував
охарактеризувати здатність виконання поточних грошових
зобов'язань перед кредиторами з моменту початку виконання і
виконання протягом одного місяця зобов'язань по сплаті
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обов'язкових платежів. В такому випадку, акцент зроблений на
деякі аспекти інвестиційних ризиків. Оскільки всі типи
інвестиційних ризиків пов'язані з можливістю втрати капіталу
фірми, доведено, що вони входять до найбільш вразливої групи
фінансових ризиків. Відзначається той факт, що цей тип ризику
зазвичай характеризує ймовірність фінансових втрат в процесі
інвестування компанії, відповідно до видів їх інвестиційної
діяльності. Підкреслюється існування двох типів інвестиційного
ризику – ризик реальних інвестицій і ризик фінансових
інвестицій.
Звертається увага на те, що для ефективної діяльності
фірми, керівник повинен своєчасно виявляти і оцінювати
ризики, а також вживати ефективних заходів з їх мінімізації.
Ключові слова: фінансові ризики, види фінансових
ризиків, аналіз фінансових ризиків, методи оцінки фінансових
ризиків, інвестиційні ризики, мінімізація.
Nabiyev Mahayad Anwar oglu
ESSENCE AND CLASSIFICATION OF FINANCIAL
RISKS AND THEIR ASSESSMENT METHODS
The article is devoted to some issues of the study of financial
risk, which ensures the security of any commercial firm, its elements,
operations and transactions. It is noted that these measures are aimed
at preventing events that threaten the company, property,
infrastructure, reducing their likelihood and minimize the adverse
effects.
The author, underlining the similar behavior of firms, notes
that financial risks are an integral part of their business for them.
Also, the author emphasizes that the risk of loss of solvency
of the firm is characterized by a violation of the balance between the
movement of positive and negative cash flows of the firm as a result
of reducing the level of liquidity of current assets. Attention is drawn
to the fact that, according to financial results, the risk of loss of
solvency is one of the most dangerous situations for the firm.
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Thus, the author states that solvency characterizes the current
state of assets, liabilities, liabilities, income, expenses and accounts
of the firm.
Evaluating the solvency of the company, the author draws
attention to the fact that the determination of the constant factors and
analysis of the current and future financial situation both in the
economy and in the company should predict solvency, conducted on
the analysis of processes that occur with an orientation to the future.
The author, analyzing the solvency of the company, tried to
characterize the ability to fulfill current monetary obligations to
creditors from the moment the commencement and execution of
obligations for payment of obligatory payments took place within
one month. In this case, the emphasis is on some aspects of
investment risk. Since all types of investment risks are related to the
possibility of a company's loss of capital, it is proved that they are
among the most vulnerable group of financial risks. It is noted that
this type of risk usually characterizes the likelihood of financial
losses in the process of investing the company, according to the types
of their investment activity. Emphasizes the existence of two types of
investment risk - the risk of real investment and the risk of financial
investment. Attention is drawn to the fact that for the effective
operation of the firm, the manager must timely identify and assess
the risks, as well as take effective measures to minimize them.
Key words: financial risks, types of financial risks, analysis
of financial risks, methods of assessing of financial risks, investment
risks, minimization.
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Постановка
проблемы.
Научно
обоснованная
классификация общего финансового риска позволяет точно
идентифицировать каждый компонент риска в общей системе и
обеспечивает
эффективный
способ
применения
соответствующих методов управления рисками. Доступность
информации об общем финансовом риске и его особенностях
имеет большое значение в управлении рисками и в
практической деятельности. В свою очередь, для оценки
финансового риска необходимо иметь четкую классификацию
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рисков на основе оценки их компонентов.
Анализ последних исследований и публикаций, в
которых начато решения по данной проблеме и на которые
опирается автор. Финансовые риски фирмы были изучены
многими экономистами [1-3]. Финансовый риск возникает в
процессе взаимоотношений между финансовыми институтами
фирмы (банки, страховые компании, финансовые компании,
фондовые биржи, инвестиционные компании и т. д.).
Основными причинами финансовых рисков являются колебание
цены, колебания обменного курса, увеличение процентных
ставок, снижение цен на ценные бумаги и т. д.
Тем не менее, остаются нерешенные ранее части общей
проблемы, связанные с некоторыми вопросами исследования
финансового риска, который обеспечивает безопасность любой
коммерческой фирмы, ее элементов, операций и сделок.
Основной задачей исследования выступило изучение
сущности и классификации финансовых рисков, а также
исследование методов их оценки.
Изложение основного материала исследования.
В современной науке о рисках существует множество
различных классификаций, но чаще всего финансовые риски
делятся на следующие виды:
1. Риск нарушения финансовой устойчивости фирмы;
2. Риски, связанные с изменением покупательной
способности денег (риск ликвидности);
3. Инвестиционные риски;
4.Прочие виды финансовых рисков (структурные риски,
криминогенные риски).
Риск финансовой стабильности компании может быть
связан с риском снижения финансовой устойчивости фирмы, а
также риском потери платежеспособности фирмы.
Риски,
связанные
с
изменением
покупательной
способности денег, включают:
• инфляционные и дефляционные риски, возникающие в
результате снижения и увеличения покупательной способности
денег;
• валютные риски, связанные с изменением обменного
курса валюты.
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В рыночной экономике широко распространены
инвестиционные риски, считающиеся неотъемлемой частью
финансовых рисков. К инвестиционным рискам относятся
следующие риски: потери прибыли, снижения дохода, прямых
финансовых потерь.
Рассмотрим основные виды финансовых рисков фирм:
• Риск финансовой устойчивости фирмы. Этот риск
характеризуется превышением объема отрицательных денежных
потоков над положительными из-за несовершенной структуры
капитала (чрезмерная доля обязательств по долгам). Этот вид по
степени опасности играет ведущую роль в финансовых рисках.
•
Риск
потери
платежеспособности
фирмы.
Платежеспособность фирмы является одним из ключевых
индикаторов ее финансовой устойчивости, а способность
компании балансировать денежные потоки с течением времени
также обеспечивает стабильность и качество (рентабельность,
резервы адекватных запасов и основного капитала). Другими
словами, должен быть соблюден баланс обязательств и активов,
т. е. объем чистых активов, является общим критерием
платежеспособности фирмы.
Риск потери платежеспособности фирмы характеризуется
нарушением баланса между движением положительных и
отрицательных денежных потоков фирмы в результате
снижения уровня ликвидности текущих активов. Согласно
финансовым результатам, риск потери платежеспособности
является одной из самых опасных ситуаций для фирмы.
Таким образом, платежеспособность характеризует
текущее состояние активов, пассивов, обязательств, доходов,
расходов и счетов фирмы.
Оценка платежеспособности фирмы основывается на
определении постоянных факторов и анализе текущего и
будущего финансового положения. Как в экономике, так и в
фирме прогнозировать платежеспособность возможно, проведя
анализ прошедших и будущих процессов.
В некоторых случаях платежеспособность фирмы
характеризуется способностью исполнения своих текущих
денежных обязательств перед кредиторами с момента начала
исполнения и выполнение в течение одного месяца своих
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обязательств по уплате обязательных платежей.
• Инвестиционные риски.
Этот тип риска характеризует вероятность финансовых
потерь в процессе инвестирования компании. Согласно видам
инвестиционной
деятельности
существует
два
типа
инвестиционного риска – риск реальных инвестиций и риск
финансовых инвестиций. Все финансовые риски, упомянутые в
связи с инвестиционной деятельностью, связаны со сложными
рисками разных типов. В результате в реальный
инвестиционный риск входят следующие риски:
- риск невыполненных в срок проектно-конструкторских
работ;
- риск невыполненных в срок строительно-монтажных
работ;
- риск невыполненного в срок финансирования
инвестиционного проекта;
- риск потери инвестиционной привлекательности проекта
из-за снижения эффективности и т. д.
Поскольку все типы инвестиционных рисков связаны с
возможностью потери капитала фирмы, они входят в наиболее
уязвимую группу финансовых рисков.
К факторам финансового риска относятся:
- Риск потери прибыли – это вероятность незначительных
финансовых потерь, возникающих во время страхования,
хеджирования и других операций.
- Риск снижения доходности – это вероятность потери,
которая может возникнуть в результате снижения процентных
ставок по депозитам, портфельным инвестициям и кредитам.
• Депозитный риск.
Депозитный риск отражает вероятность невыплаты
депозитных вкладов в банках. С этим видом риска встречаются
сравнительно реже, что связано с неправильной оценкой и
неудачным выбором коммерческого банка в проведении
депозитных операций. Тем не менее, риск возникновения
депозитного риска наблюдается во многих странах.
• Кредитный риск в финансовой деятельности фирмы –
это риск возможного непогашения задолженности за кредит,
выдающийся на готовую продукцию.
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Заемная компания сталкивается с риском того, что долг
может быть не погашен своевременно, а это может привести к
банкротству фирмы. Риск заемщика зависит, главным образом,
от срока кредитования: краткосрочные и долгосрочные
кредитные операции могут повлиять на степень кредитного
риска. Краткосрочный кредит получить всегда легче, он
выдается в течение нескольких минут и количество процентных
платежей относительно невелико.
В то же время,
краткосрочный кредитный риск для заемщика больше по
сравнению с долгосрочным кредитным риском. Это связано с
тем, что:
- долгосрочный кредит позволяет компании планировать
свою деятельность на длительный период;
- долгосрочный кредит дает возможность фирме
заработать больше денег и управлять ею более эффективно, а
также дает время для принятия решения о погашении кредита;
- долгосрочный кредит позволяет фирме принять меры
против возможного банкротства.
• иск изменения процентных ставок – это неожиданное
изменение процентной ставки (как депозита, так и кредита) на
финансовом рынке. Причиной возникновения процентного
риска является изменение конъюнктуры финансового рынка в
результате денежно-кредитной политики ЦБ (в дополнение к
изменению вышеупомянутого уровня цен), увеличения или
уменьшения предложения свободных денежных средств и
других факторов. Негативные финансовые результаты
процентного риска возникают, когда фирма выпускает акции и
облигации, в его дивидендной политике, в краткосрочных
финансовых вложениях и других финансовых операциях.
Поскольку цены в экономике постоянно меняются, риск
инфляции (дефляция) характеризуется как независимый
финансовый риск. Этот риск можно разделить на два типа: на
риск инфляции и на риск дефляции.
Из-за низкой покупательной способности денег в
условиях инфляции фирмы сталкиваются с возможностью
снижения реальной покупательной способности денег. Во время
дефляции в результате падения цен фирмы сталкиваются с
риском снижения доходов и активов.
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Следовательно, инфляционный риск характеризуется
вероятностью обесценения ожидаемой прибыли от деятельности
фирмы, а риск дефляции характеризуется обесцениванием
стоимости капитала и активов. В современных условиях,
поскольку цены постоянно меняются и, следовательно,
сопровождают все финансовые операции фирмы, финансовый
менеджмент постоянно сосредоточивается на риск инфляции.
Согласно сложности исследования:
1) простой финансовый риск – это риск, у которых нет
подразделений на другие составляющие. Примером такого
риска является инфляционный риск;
2) сложный финансовый риск – это финансовый риск,
который содержит различные простые риски. Примером
сложного финансового риска может быть риск инвестиционного
риска (например, риск инвестиционного проекта).
Согласно источникам риск отличается на [1-5]:
1) иностранный или рыночный риск присущ всем
участникам финансовой деятельности и всем финансовым
операциям. Это происходит в том случае, когда меняются фазы
экономического цикла и конъюнктура финансового рынка. Эта
группа рисков может включать инфляционный риск,
процентный риск, валютный риск, налоговый риск и частично
инвестиционный риск (при изменении макроэкономической
инвестиционной среды);
2) внутренний или специфический риск – зависит от
деятельности фирмы. Этот риск может быть связан с факторами,
аналогичными непрофессиональному финансовому управлению,
неэффективной структуре активов и капитала, чрезмерному
риску высокодоходных (агрессивных) финансовых операций,
неправильной оценки экономических партнеров, которые могут
быть значительно устранены за счет эффективного управления
финансовыми рисками.
Согласно финансовым результатам риск распределяется
на [4]:
1) риск, ставший причиной экономических потерь.
Финансовые последствия компании, сталкивающихся с таким
риском, могут быть только отрицательными (доход или потеря
капитала);
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2) риск потери прибыли. Он отражает вероятность того,
что фирма по каким-либо объективным или субъективным
причинам
не
сможет
осуществить
запланированную
финансовую операцию (например, если кредитный рейтинг
низкий, фирма не сможет продлить кредит и расширить его);
3) риск, влекущий доход и экономические убытки, – этот
риск связан со спекулятивными финансовыми операциями.
Однако этот риск не относится исключительно к спекулятивным
финансовым операциям (например, в период эксплуатации, если
риск реального инвестиционного проекта ниже или выше
расчетного уровня).
Согласно проявлению во времени финансовый риск
бывает [4]:
1) постоянный – этот финансовый риск характерен для
всех периодов финансовых операций и связан с постоянными
факторами. Примером такого вида является риск изменения
процентной ставки, валютный риск и т. д.;
2) временный – это риск, который возникает на
определенных этапах финансовых операций и носит
постоянный характер. Примером такого риска является риск
потери платежеспособности, эффективно функционирующей
фирмы.
Согласно степени допустимости финансового риска
рассматривается [4]:
1) допустимый – характеризует риск финансового убытка,
не превышающий сумму финансовой сделки;
2) окончательный или критический – характеризует риск
того, что финансовый убыток не будет выше суммы выручки,
предусмотренной финансовыми операциями;
3) катастрофический – риск того, что финансовый убыток
частично или полностью утрачен капиталом, такой риск также
может сопровождаться потерей долга.
Согласно возможности предвидения риск относится [4]:
1) к прогнозируемым финансовым рискам (риск,
характеризуемый развитие периодов экономики, изменения
конъюнктуры рынка, развития непредвиденной конкуренции).
Это может быть также инфляционный риск, риск процентной
ставки и т.д.
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2) к непрогнозируемым финансовым рискам относятся
непредвиденные риски. Например, форс-мажорные ситуации и
налоговые риски.
Согласно возможности страхованию риски выделяют на
[4]:
1) страхуемые финансовые риски. Эти риски, которые
могут быть покрыты страховыми компаниями. В классификации
страховой деятельности страхование финансовых рисков
подразумевает полную или частичную компенсацию ущерба
субъекту предпринимательской деятельности со стороны
страховой компании. Страхование осуществляется с целью
компенсации ущерба, вызванного следующими событиями:
- в результате определенных событий приостановление
производства или сокращение его объемов;
- банкротство;
- несоблюдение контрактных обязательств договорного
кредита
контрагентом
перед
застрахованным
лицом
(неправильное соблюдение);
- судебные издержки застрахованного лица;
- другие события.
2) не страхуемые финансовые риски. К этим рискам
относятся риски, не предлагаемые соответствующими
страховыми продуктами на страховом рынке.
Существует два метода оценки финансового риска:
оценка качества и количества риска [1].
Оценка качества риска проводится, когда нет достаточной
статистической базы данных, и является экспертной оценкой,
позволяющей создать структуру риска. Анализ качества риска
определяет источники и причины риска, а также этапы,
связанные с этим риском.
Преимущество такого подхода заключается в том, что на
начальном этапе анализа руководитель компании визуально
оценивает уровень риска по количественному составу рисков и
на данном этапе может отказываться от определенных
операций. Окончательный результат анализа качества риска,
дает исходную информацию для количественного анализа, а это
означает, что руководство оценивает только риски прошедшие
этап оценки качества [2, c. 36].
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На этапе количественного анализ риска рассчитывается
единица индивидуальных и всех рисков. Также определяются
возможные потери, и оценивается ценность риска и, наконец, на
последнем этапе количественного анализа, разрабатывается
система мер по борьбе с риском и рассчитывается их стоимость.
Во время количественного анализа рисков используют методы
теории
вероятностей,
математической
статистики
и
инструменты теории исследования операций. Из широко
используемых методов количественного анализа рисков можно
упомянуть аналитический, статистический, экспертный метод
оценки и аналоговый [3, с. 111].
Выводы. В результате проведенных исследований
определено, что финансовые риски являются частью деловой
активности и могут привести как потерям, так и прибыли.
Только комплексное использование количественной и
качественной оценки финансовых рисков обеспечивает их
эффективное
управление.
Рассмотрены
существующие
классификации финансовых рисков позволят уменьшить
вероятность их проявления и сводят к минимуму
неблагоприятные последствия. Методы оценки финансовых
рисков на коммерческих фирмах требуют принятия
эффективных мер по их минимизации.
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Поліщук Володимир, Несененко Павло
ДО ПРОБЛЕМИ ВАРТОСТІ В ПРАЦІ Д. РІКАРДО
«НАЧАЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
ТА ОПОДАТКУВАННЯ» (1817)
Стаття присвячена аналізу одного з ключових
теоретичних питань політичної економії – теорії вартості
розглянутих в площині твору Давида Рікардо «Начала
політичної економії та оподаткування». У зв‘язку з цим показані
тлумачення вченим предмету та методу дослідження політичної
економії, як встановлення законів розподілу «продукту землі»
між трьома основними класами суспільства: власниками землі,
власниками грошей або капіталу, необхідного для її обробітку
та робітниками, працею яких вона впорядковується і виступає
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на поверхні у вигляді основних доходів – ренти, прибутку і
заробітної плати, а, також, його теорії вартості (цінності), а
потім і дедуктивного методу через призму якого досліджена
фундаментальна проблема вартості.
Головна увага статті торкається тлумачення автором
книги, мінової вартості (цінності). Причому, мінова вартість
розглядається не тільки з точки зору Давида Рікардо, а й з точки
зору представників інших напрямків, таких як марксизм та
маржиналізм. Так, коли перші вважали, що в основі мінових
вартостей лежить праця, втілена в товарах, а їх рідкість є
елементом мінової вартості, то представники ж маржиналізму
вважали, що в основі її лежить корисність.
В основу обміну Д. Рікардо включив не лише витрати
праці, але й рідкість (хоча це добре не виписав), яка дозволили
йому вийти на дію такого фактора утворення цінності як земля,
що детально виявлено в аналізі питань земельної ренти.
В роботі показано, що науковими здобутками Д. Рікардо
у тлумаченні проблеми вартості є: по-перше, зведення до
мінової цінності корисних благ з двох джерел – рідкості та
кількості праці; по-друге, дозволила поглибити питання з точки
зору процесу виробництва, що спирався на двофакторну модель
створення багатства – працею та землею; по-третє, поглибила
дослідження вартості з боку з‘ясування законів обміну, які
принципово відрізнялись від законів виробництва, який
здійснюється не стільки за витратами праці, а й за законами
відшкодуванням витрат капіталу.
Творчість Д. Рікардо показала важливість чіткого
слідування логіки розкриття проблем, з‘ясування принципів
науки та прив‘язки їх до вирішення конкретних питань практики,
які, при всій глибіні постановок, вченому чітко провести не
вдалось. Для цього знадобився геній А. Маршалла, який показав
їх глибину, вибудував логіку подачі, дав висновки з неї та
продемонстрував її важливість для науки.
Ключові слова: предмет, метод, політична економія,
мінова вартість, цінність, обмін, рента, заробітна плата, теорія
вартості, прибуток, капітал.
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Полищук Владимир, Несененко Павел
К ПРОБЛЕМЕ СТОИМОСТИ В КНИГЕ Д. РИКАРДО
«НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ И
НАЛОГОВОГО ОБЛОЖЕНИЯ» (1817)
Статья посвящена анализу одного из ключевых
теоретических вопросов политической экономии - теории
стоимости рассмотренных в плоскости произведения Давида
Рикардо «Начала политической экономии и налогообложения».
В связи с этим показаны толкования ученым предмета и метода
исследования политической экономии, как установление
законов распределения «продукта земли» между тремя
основными
классами
общества:
владельцами
земли,
собственниками денег или капитала, необходимого для ее
обработки и рабочими, трудом которых она упорядочивается и
выступает на поверхности в виде основных доходов - ренты,
прибыли и заработной платы, а также его теории стоимости
(ценности), а затем и дедуктивного метода, через призму
которого исследована фундаментальная проблема стоимости.
Главное внимание статьи касается толкования автором
книги, меновой стоимости (ценности). Причем, меновая
стоимость рассматривается не только с точки зрения самого
Давида Рикардо, но и с точки зрения представителей других
направлений, таких как марксизм и маржинализм. Так, когда
первые считали, что в основе меновой стоимости лежит труд,
воплощенный в товарах, а их редкость является элементом
меновой стоимости, то представители маржинализма считали,
что в основе ее лежит полезность.
В основу анализа обмена Д. Рикардо включил не только
затраты труда, но и редкость (хотя это толком не выписал),
которая позволила ему выйти на действие такого фактора
образования ценности как земля, которые выявлены в анализе
вопросов земельной ренты.
В работе показано, что научными достижениями Д.
Рикардо в раскрытии проблемы стоимости являются: во-первых,
сведение к меновой ценности полезных благ из двух источников
- редкости и количества труда; во-вторых, позволила углубить
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вопрос с точки зрения процесса производства, который
опирался на двухфакторную модель создания богатства - трудом
и землей; в-третьих, углубила исследование стоимости со
стороны
выяснения
законов
обмена,
принципиально
отличавшихся
от
законов
производства,
который
осуществляются не столько по затратам труда, сколько по
законам возмещения затрат капитала.
Творчество Д. Рикардо показало важность четкого
следования логики раскрытия проблем, выяснение принципов
науки и привязки их к решению конкретных вопросов практики,
которые при всей глубине постановок, ученому четко провести
не удалось. Для этого понадобился гений А. Маршалл, который
показал их глубину, выстроил логику подачи, дал выводы из нее
и продемонстрировал еѐ важность для науки.
Ключевые слова: предмет, метод, политическая
экономия, меновая стоимость, ценность, обмен, рента,
заработная плата, теория стоимости, прибыль, капитал.
Polishchuk Vladimir, Nesenenko Pavel
TO THE PROBLEM OF COST
IN THE BOOK D. RICARDO «THE BEGINNING OF
POLITICAL ECONOMY AND TAX EXCHANGE» (1817)
This article describes analysis of one of the key political
economy theoretical questions, the theory of value based on ‗The
Beginning of Political Economy and Taxation‘ by David Ricardo.
According to this we show author‘s interpretation of the subject and
political economy method of studying as the establishment of «earth
product» laws distribution between the three main society groups:
landlords, owners of money or the capital required for its processing
and workers who makes it in order and create basic income such as
rent, profit and wages. Also we look through his theory of value
(value) as well as analyze the fundamental problems of value through
the prism of deductive method.
The article is focused on the author‘s interpretation of the
exchange value (value). Exchange value is considered not only from
the point of David Ricardo‘s view but also from the point of view of
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some other trends representatives such as Marxism and marginalism.
So, when the first ones believed that labor embodied in goods lays in
the basis of exchange value and their rarity is an element of exchange
value, the others were sure that it was based on utility.
D. Ricardo included both, labor costs and rarity into his basis
of the exchange analysis (although he did not describe it clearly).
These allowed him to come to the effect of such a factor in the value
formation as land what was revealed in the analysis of land rent
issues.
The work shows that D. Ricardo‘s scientific achievements
are the problem of value: first, the reduction to exchange value of
useful benefits from two sources - rarity and quantity of labor;
secondly, it allowed to deepen the issue from the point of view of the
production process, which was based on the two-factor model of
wealth creation - labor and land; thirdly, it deepened the study of
value on the part of ascertaining the laws of exchange, which were
fundamentally different from the laws of production, which are
carried out not so much in terms of labor costs, as in the laws of
capital cost recovery.
The creative work of D. Ricardo showed the importance of
clearly following the logic of disclosing problems, clarifying the
principles of science and linking them to solving specific practical
issues that, for all the depth of productions, the scientist could not
clearly carry out. This required the genius of A. Marshall, who
showed their depth, built the logic of supply, drew conclusions from
it and demonstrated its importance for science.
Keywords: subject, method, political economy, exchange
value, value, exchange, rent, wage, theory of value, profit, capital.
DOI: 10.32680/2409-9260-2018-9(261)-129-146
Постановка
проблеми.
Актуальність
теми
дослідження. З моменту проголошення незалежності, весь
історичний період існування нашої країни чітко окреслив коло
проблем, які все більш детальніше демонструють наростання в її
економіці негативних тенденцій. Пережиті державою нелегкі
часи почалися з катастрофічного розвалу економіки на початку
90-х років, потім її стабілізації й навіть зростання, починаючи з
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кінця 90-х років минулого століття. Однак, треба зазначити, що
досягнуте Україною економічне і соціальне зростання, навіть у
сприятливі роки, було, на жаль, нетривалим і нестабільним і не
призвело до кардинальних змін у вітчизняній економіці на
краще.
Інструментарій сучасних провідних економічних теорій
неокласичного (монетарного), кейнсіанського й, у певній мері,
інституціонального підходів, елементи якого намагалися
використати для стабілізації вітчизняної економіки, не дали
очікуваних результатів ні в осмисленні дійсності ні в рішенні
практичних завдань. У зв'язку з цим досить згадати фіаско
спроби застосування рецептів сучасного американського
монетаризму.
Це
викликає
необхідність
більш
глибокого
опрацьовування досягнень світової економічної науки та
досвіду господарської практики минулого. Сучасна Україна, на
відміну від розвинених країн, переживає процес пожвавлення
адекватних ринку вартісних форм, у зв'язку з чим має сенс
повернутися до джерел становлення наукового етапу
економічної думки, а саме – англійської класичної політичної
економії та її здобутків. Цей напрямок економічної думки, який
став історією для високорозвинених постекономічних систем і
представляє для них скоріше історико-економічний інтерес, має
велике значення для суспільств з більш низьким рівнем
розвитку, до яких можна віднести й нашу державу.
На жаль, в Україні наукова спадщина минулого ще й по
сьогодні знаходиться в розділі історії економічної думки, що
виконує більш пізнавальну ніж практичну функцію, а
дослідження транзитивної економіки, у кращому разі, раніше
виділялось в окрему дисципліну. Причому загальноекономічні
предмети, як економічна теорія, економіка та економічна історія
між собою, практично, не стикуються, і, зрозуміло, не
використовуються для вирішення проблем як одне ціле. Тому
погляд на теоретичні й практичні досягнення попередніх шкіл
економічної думки й порівняння їх з українським сьогоденням
використовується, на жаль, дуже рідко, а тому актуальність
даного дослідження сумнівів не викликає.
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Крім того, у колишньому СРСР, за часів наукової
монополії марксизму, практично були відсутні не тільки
серйозні фундаментальні дослідження спадщини класичної
школи, але й створені достатні умови, по зрозумілим причинам,
для цих досліджень. У зв‘язку з цим, виникає необхідність
«подивитись» на фундаментальні економічні проблеми очами
самих авторів (у даному випадку самого Д. Рікардо), а не з
позиції ортодоксального марксизму.
Це дозволить зрозуміти, з одного боку, ті проблеми, які
позначають нам шлях нашого руху до розвиненого капіталу, а
іншого вийти на інструментарій економіки як науки, що виріс із
західного її варіанту політичної економії. Особливо важливими
тут будуть тлумачення предмету науки, її методу та теорії
вартості, що виклав Д. Рікардо у своїй основній роботі,
подивитись новим поглядом на його досягнення та тлумачення
по фундаментальним проблемам.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У нашій
державі та деяких інших країнах, що виникли на теренах
колишнього СРСР, останнім часом з'явився ряд наукових
досліджень та навчальних видань, у яких, у тій чи іншій мірі,
автори намагалися звертатися до наукової спадщини Д. Рікардо
та інших представників класичного напряму. Однак, у повній
мірі, розкрити глибину та складність проблем, що поставила
господарська практика та спробувати їх вирішити його
представникам так і не вдалося. Дослідженням наукової
спадщини класичного напряму займалися такі видатні
вітчизняні та зарубіжні науковці, як A.B. Анікін [1], М. Блауг
[2], Є. М. Майбурд [6], К. Маркс, [8], С. В. Мартиновський [9]
А. Маршалл [10], та інші.
Цілі та задачі статті. Проаналізувати проблему вартості
і такі ключові проблеми, як предмет і метод дослідження
політичної економії, що були розглянуті у творі Д. Рікардо
«Начала політичної економії та оподаткування» та показати їх
значення для розвитку економічної науки та господарської
практики.
Виклад основного матеріалу. Процес промислового
перевороту розпочався у Великобританії у кінці XVIII століття і
характеризувався заміною мануфактурного виробництва
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фабриками з їх бурхливим розвитком. Основний конфлікт
суспільства у ті часи відбувався між класом буржуазії та
лендлордами. Швидкими темпами поширювалася наймана
праця та посилення експлуатації найманих робітників. У період
з 1812-1813 рр. з‘являється перший рух стихійного протестного
характеру пролетаріату проти буржуазії – луддизм. Як відомо,
його прихильники вбачали погіршення свого становища у
суспільстві з розвитком масового машинного виробництва, а
тому направляли свій гнів та ненависть на пошкодження або
знищення дорогого обладнання.
У своєму розвитку капітал Великої Британії перебував у
лещатах «хлібних законів», що обмежували імпорт дешевого
хліба. У зв‘язку з цим, ціни на хліб постійно зростали, при умові,
що він був основним продуктом харчування пролетаріату. У
зв‘язку з цим, капіталісти вимушені були платити більш високу
зарплату та постійно її підвищувати, для того, щоб
компенсувати витрати на відтворення фізіологічних потреб
робітників, чим, відповідно, збільшували кошти на виробництво.
При цьому, земельні власники привласнювали собі
частину коштів, штучно підтримуючи орендну плату за
користування земельними ділянками на більш високому рівні,
яку сплачували капіталісти-орендатори, що були зайняті в
аграрній сфері.
Цей історичний період піднесення та активного
розгортання промислового перевороту співпав з життям та
активною творчою діяльністю Давида Рікардо (1772-1823),
одного з найбільш видатних представників англійської
класичної політичної економії.
У 1817 році виходить у світ його фундаментальна робота
«Начала політичної економії та оподаткування». У ній вчений
формулює основне завдання сучасної політичної економії як
встановлення законів розподілу «продукту землі» між
основними класами суспільства: власниками землі, власниками
грошей або капіталу, необхідного для її обробітку, і
робітниками, працею яких вона впорядковується і виступає на
поверхні у вигляді основних доходів – «ренти», «прибутку» і
«заробітної плати». [1, с. 399] Звідси першорядне завдання
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політичної економії та її предмет дослідження він визначив як
з‘ясування законів, які управляють розподілом багатства.
Методом дослідження, яким він скористався, був
дедуктивний, тобто рух від абстрактного до конкретного.
Причому акцент був зроблений на з'ясування відповідності тих
чи інших економічних форм певним, абстрактним, об'єктивним
принципам, в основу яких було покладено визначення вартості
товарів робочим часом. На подібний підхід вплинуло те, що до
цього Д. Рікардо захоплювався природничими науками. Однак
метод не був зведений лише до природно-аналітичних прийомів
аналізу. Він виявився набагато глибшим. У своєму дослідженні
вчений використавши «метод наукової дедукції залишив
нащадкам питання про причини відрази до індукції» яку пізніше
розкрив А. Маршалл. [10, т. 3, с. 195]
Останній пояснив, що «відраза до індукції та його
захоплення перед абстрактними доказами є результат його»
єврейського походження. Тож не дивно, що у цієї нації багато її
представників стали видатними фінансистами, банкірами, так як
з малечку у них була вихована повага до такого абстрактного
багатства як гроші у якості головного мірили цінності усього
оточуючого. Зрозуміло, що його накопичення і ефективне
використання було головним сенсом життя більшості цих людей.
Грошове середовище стало для них внутрішнім світом, який,
зрозуміло, стимулював появу значної кількості видатних
економістів у минулому і тепер, як лауреатів нобелівської премії
по економіці. На цю рису нації, до речі, пізніше ще раз вкаже В.
Зомбарт, тлумачачи значення наявності євреїв у Німеччині, як
важливу складову піднесення ринку на зразок дріжджів для
сходження тіста.
А. Маршалл вкаже на філігранне використання Д.
Рікардо дедукції, хоча й констатує, що його послідовники так і
не змогли виявити значення цього методу для розкриття
напрямку та мети його роботи.
Робота видатного дослідника складається з 32 глав. Із
них основи політичної економії були викладені в 7 розділах, 14 з
них – присвячені проблемам податків, а останні 11 аналізували
теорії інших видатних економістів того часу, таких як А. Сміт,
Ж. Б. Сей, Т. Р. Мальтус та інших.
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Одним із головних питань дослідження Д. Рікардо, на
якому слід особливо зосередити свою увагу, є питання про
мінову вартість (цінність). Спочатку він цитує положення А.
Сміта про «цінність», який розрізняв її дві сторони для:
1. Споживання;
2. Обміну.
На основі цього він робить власні висновки про те, що
«товари, що мають корисність, черпають свою мінову вартість
із двох джерел: своєї рідкості і кількості праці потрібної для їх
виробництва». [12, с. 402]
На думку вченого, приступаючи до з‘ясування першого
джерела він вказує, що існують товари, вартість яких
визначатися лише їх рідкістю, а кількість праці, необхідної для
виробництва цих товарів немає значення. Вона змінюється в
залежності від зміни багатства і схильностей осіб, які бажають
їх придбати. Це такі товари, як стародавні монети, картини
видатних художників, рідкісні книги та коштовності, займають
незначну частину теперішнього ринку. Більшість речей до таких
не належать, оскільки вони можуть бути у разі потреби
відтворені працею. Звідси, кажучи про мінову вартість і закони,
що її регулюють, маються на увазі товари, кількість яких може
бути збільшена людською працею.
Надалі підхід, який використовував Д. Рікардо, був
поставлений під сумнів, з одного боку – марксизмом, а з іншого
– маржиналізмом.
Представники марксизму вважали, що в основі мінових
вартостей лежить праця, втілена в товарах, а їх рідкість є
елементом мінової вартості. Звідси, рідкість впливає на мінову
вартість не прямо, а через зміну у кількості праці. Наприклад,
діаманти є рідким товаром, тому що задля їх знаходження
потрібно багато часу та сил, тому виходячи з цього вони
коштують багато.
А ось представники маржиналізму вважали, що в основі
мінових цінностей лежить корисність. Вона, у свою чергу,
залежить від кількості благ, котрі є наявними у індивіда, та,
відповідно, залежить від багатьох обставин, у тому числі і від
кількості праці, необхідної для їх виробництва. Так, якщо праці
потрібно багато, то кількість створених благ буде меншою, а
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значить – гранична корисність товарів буде високою і ціна,
відповідно, зросте. Таким чином, праця впливає на мінову
пропорцію товарів, але не прямо, як вважав Маркс, а побічно,
через зміну кількості вироблених благ.
Наприкінці 90-х років ХІХ століття фундатор
кембриджської школи А. Маршалл, видав роботу «Принципи
економічної науки», де захистив теорію Д. Рікардо, і на основі
напрацювань класичної політичної економії встановив її
близькість до теорій, які сьогодні покладена в основу
переважної більшості сучасної класики. Дане положення
знайшло своє відображення у визначенні предмета, утвореного
на базі політекономії як науки про багатство, що розширила свої
рамки за рахунок уведення в предмет дослідження відносин
попиту та пропозиції, поклавши початок нової науки –
економіки.
Таким чином, можна зробити висновок, що мінова
цінність або вартість згідно Д. Рікардо має два джерела: рідкість
і витрати праці. Однак на відміну від теорії А. Сміта, ним більш
чітко було проведено розмежування між вартістю (важкістю або
легкістю виробництва) та багатством (кількістю споживчих
благ). Це, як вказав А. Маршалл, було зроблено для вирішення
проблеми про різницю між граничною і загальною корисністю
де під багатством він розуміє загальну корисність, а граничну
розглядав як приріст остатньої порції товару. Цим констатується
факт того, що будь яке збільшення пропозиції збільшує
граничну і зменшує загальну корисність товару. Хоча так чітко
це положення Д. Рікардо не формулює.
Розглядаючи сторону пропозиції він не виділяє і різний
рівень віддачі як такої, що зменшується, постійна та така, що
зростає.
Це добре видно з Додатку І третьої книги А. Маршалла
«Теорія вартості Рікардо» [10, т. 3, с. 273-284] де він пояснює, ті
причини які викликали неточності та перекручення в тлумаченні
основних положень вченого його нащадками, які виникли у
розумінні важливих проблем, і перш за все, його теорії вартості,
після публікації ним головного твору.
По-перше, А. Маршалл звернув увагу читача на те, що
автор не збирався її публікувати і писав для з‘ясування
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економічних питань самому собі, і видав книгу тільки під
сильним тиском друзів. По-друге, у рукопису він зосередив
основну увагу на ті проблеми які були не досить ґрунтовно
розроблені і тому питання впливу на формування вартості праці
та її вплив на витрати виробництва стали центральним пунктом
книги у першій її главі та її відділах.
Формування ж вартості рідкістю він глибоко та ретельно
не виписав так як виходив із глибокого знання практики яку він
мав, що до цієї проблеми, як і політичні діячі та практики
справи того часу, на яких він орієнтувався і яка для нього
питань не викликала. Він вважав, що корисність «абсолютно
властива» (нормальній вартості), хоча не її мірі; Тоді як вартість
речей «кількість яких дуже обмежена, залежить від багатства і
схильності тих, хто бажає мати їх» [10, т. 3, с. 273]. У зв‘язку з
цим у пересічного читача, і як з‘ясувалось пізніше, не тільки,
склалось враження, що формує вартість тільки праця. Саме це
положення і взяв потім на своє озброєння К. Маркс в «Капіталі».
В-четвертих, Д. Рікардо у листі своєму найближчому
другу Т. Р. Мальтусу писав, що він «слабкий майстер слова». Це
видно із того, що деякі важливі положення він не розвиває, а
зразу ж переходить до іншої проблеми, не пояснюючи зв'язок
між ними. «Його виклад – писав А. Маршалл, – настільки
заплутаний, наскільки глибокий; він використовує слова в
штучних значеннях, які не пояснює і яким він не слідував потім;
і переходить від одного речення до іншого, не помічаючи цього».
[10, т. 3, с. 273]. Хоча мету своєї роботи Д. Рікардо знову таки Т.
Мальтусу чітко визначив як роз‘яснення принципів та показ їх
дії на конкретних практичних прикладах.
Д. Рікардо підтримував А. Сміта в його поясненні
цінності працею і критикував за її визначення «працею, що
купується». Правда, не сприймає вчений і тлумачення А. Смітом
цінності як суми доходів.
У нього цінність є первинною величиною, що
визначається працею і розподіляється на доходи. Водночас Д.
Рікардо заявляє, що на цінність товарів впливає не лише праця, а
й капітал, тобто праця, витрачена на знаряддя, інструменти,
будівлі, що беруть участь у виробництві. У данному випадку,
Д. Рікардо, як і А. Сміт, ототожнює капітал із засобами
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виробництва. Проте (на відміну від А. Сміта) він трактує цю
категорію позаісторично. У нього все, що бере участь у
виробництві, навіть знаряддя первісної людини, вже є капіталом.
Що ж стосується обміну, то Д. Рікардо включив в його
основу не лише витрати праці, але й рідкість, яка визначає
кількість благ через дію ще одного фактора цінності – землі.
Рідкість визначала б вартість товару якби це робили тільки
споживачі. Однак покупці менше всього формують ціну товару.
Це робить конкуренція виробників. Пропозиція регулює
вартість, а саму пропозицію регулюють витрати виробництва.
Грошові витрати виробництва дає нам вартість як праці так і
прибутку. Таким чином, пропозиція слідує за попитом по п‘ятам
і бере управління цінами у свої руки і в процесі цього
управління попит визначається витратами виробництва» [10, т. 3,
с. 281].
Обмін, на думку вченого, зводить складну працю до
простої, тобто до її відновлення, яке отримувало вимір у
робочому часі. Вартість товару або кількість іншого товару, на
який він обмінюється, залежить від відносної кількості праці,
необхідної для його виробництва, а не від винагороди, яка
сплачується за неї.
У вартості товару Д. Рікардо виділив не тільки живу
працю, втілену у ньому, але і минулу, витрачену на знаряддя
праці, будівлі, інструменти та інше, що було необхідно було
враховувати в умовах промислового перевороту, під час якого
значно збільшувалася частка фонду відтворення у первісних
доходах основних класів суспільства. Цим він непомітно
вводить в аналіз елемент часу, що впливає на вартість. Так якщо
витрати праці на виробництво машин будуть потребувати
більший його проміжок для свого відтворення вартість зросте.
Таким чином час очікування є таким же елементом утворення
вартості як і праця.
Новизна дослідження Д. Рікардо полягала в тому, що він,
поставивши питання про нормальне відтворення у суспільстві,
вийшов на необхідність визначення частки первісних доходів,
що дозволяли б забезпечити оптимальне відтворення факторів
виробництва, де стрижневе
співвідношення вбачав у
співвідношенні між зарплатою і прибутком. Виходячи з цього,
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вчений встановив, що зміна величини зарплати у фонді нової
вартості змінить співвідношення між нею і прибутком, але не
призведе, в кінцевому рахунку, до зростання вартості товарів.
Цим був виявлений антагонізм між працею і капіталом, який
згодом отримав завершення у теорії норми додаткової вартості
К. Маркса, за що Д. Рікардо був несправедливо звинувачений
представниками західної класики в розпалюванні класової
ворожнечі.
Завершуючи розгляд проблеми вартості, слід відзначити
трактування у Д. Рікардо товару як продукту, насамперед, як
результату людської праці, і лише тільки тоді, коли він
масовидний і відтворюваний. На відміну від нього, за К.
Марксом, який саме його, а не А. Сміта, вважав своїм вчителем,
тлумачення умов перетворення продукту праці на товар
відмінне. Продукт лише тоді стає товаром, коли він масовидний
і відтворюваний. Наприклад, оригінали картин Леонардо да
Вінчі, Тіціана Вечелліо або Рембрандта не товар, тому що вони
не є масовидними і не відтворюваними, хоча і є результатом
людської праці.
Таким чином, ключовими науковими здобутками Д.
Рікардо стосовно проблеми вартості стали: по-перше, зведення
мінової цінності корисних речей до двох джерел – рідкості та
кількості праці; по-друге, поглиблення проблеми з точки зору
процесу виробництва, що спирався на двофакторну модель
створення багатства – працю та землю; по-третє, дослідження
проблем вартості з боку процесу виробництва як створення
відповідних умов для глибокого з‘ясування законів обміну, які
принципово відрізнялись від законів виробництва, де обмін
здійснюється не за витратами праці, а за відшкодуванням затрат
капіталу. Тому у західній класичній політекономії дана теорія
називається не трудовою теорією вартості (як за К. Марксом), а
теорію витрат виробництва, одним із представників якої і був Д.
Рікардо.
Аналіз земельної ренти за Д. Рікардо є другою
проблемою, що визначає такий фактор товару як цінність.
Вчений ставить питання таким чином чи: «…не викличе
перетворення землі у власність і послідуюче за цим утворення
ренти яких-небудь змін відносної вартості товарів незалежно від
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кількості праці необхідної для їх виробництва». [1, с. 432] Одна
ця складна проблема може бути розглянута вже як питання
окремої статті.
Висновки. У даній статті було досліджене таке
фундаментальне питання як теорія вартості Д. Рікардо. Для
цього була показана важливість визначення предмета політичної
економії, який є головною метою будь якої науки,
проаналізована причина прийняття ним дедуктивного методу з
усіма його плюсами та мінусами, який дозволив автору вийти на
джерела утворення мінової вартості як рідкості та праці.
Перший з них повинен бути терміново взятий на озброєння
Україною з метою збереження плодючості землі, як нашого
головного багатства, від її хижацького знищення та вивезення за
кордон. Для цього треба визнати землю капіталом як і засоби
виробництва і суворо слідкувати за її нормальним відтворенням.
Що стосується англійської класичної школи політичної
економії то вона заклала фундамент західного класичного
напрямку, який став основою для поглиблення її надбань
послідовниками такого специфічного відгалуження як
марксизму, а пізніше маржиналізму. Якщо К. Маркс побудував
на її ученні трудову теорію вартості з метою змінити світ то
маржиналізм поглибив фундаментальні основи західної класики
для практичних напрацювань, як неокласики, що дозволила
створити таку науку як Економіка.
Життя показало, що більшість актуальних проблем
сучасної економіки не були б вирішені без вкладу англійської
класичної політичної економії де найбільш яскравою зіркою
став шотландець А. Сміт. Інші вчені, поглибили його теорію.
Одним із таких був Д. Рікардо, напрацювання якого покладені в
основу аналізу його сучасниками та послідовниками. Таким
чином, економічна теорія Д. Рікардо, в тій чи іншій мірі,
вплинула на подальший розвиток багатьох напрямків
економічної науки. Однак якщо К. Маркс взяв з неї за основу
працю, назвавши Д. Рікардо своїм вчителем, чим перетворив
економічну науку на інструмент зміни світу, то маржиналісти
відточили на ній свій метод як В. Ст. Джевонс, взявши мінову
вартість за основу вирішення безпосередніх практичних завдань,
які потім блискуче завершив А. Маршалл.
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THEORETICAL ASPECTS OF STRATEGIC ANALYSIS OF
ENTERPRISES COMPETITIVENESS
Theoretical aspects of the strategic analysis of the enterprises
competitiveness are a component of an unified organic system of
theoretical and methodological foundations of strategic analysis,
which correspond to modern scientific concepts, the realities of the
business environment and the practical needs of the economic
entities functioning. Reducing the degree of uncertainty and being
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the basis for the adoption of well-grounded management decisions,
strategic analysis provides the development of recommendations for
achieving the strategic goals of the business entity in the specific
conditions of its functioning, ensures effective implementation of the
organization's development strategy, and also increases the efficiency
and effectiveness of the business. The well-grounded and
competently implemented strategy of an enterprise allows to
neutralize or minimize risks, to effectively use the opportunities
provided, to develop the growth potential, to reduce the negative
effects of threats and to transform the weaknesses into advantages, to
manage resources efficiently and, on this basis, to increase the
manageability, efficiency and real impact of business in the long run.
In the conditions of modern realities of Ukrainian business,
the relevance of the issues of strategic analysis as an integral
instrument of an effective, balanced and truly active strategic
management of enterprises is steadily increasing. The prerequisites
for increasing the relevance of strategic analysis in relation to
companies are different in nature and etymology.
An increasing number of the most advanced progressive
managers of enterprises are aware of the truly urgent need to develop
a strategy, implement strategic management, and actively apply the
methodology and tools of strategic analysis in the process of
substantiating and evaluating strategic management decisions. In this
regard, the construction, implementation and practical
implementation of the potential of an effective model of information
and analytical support for strategic management are indispensable
conditions for the prosperity of each enterprise in modern conditions.
Key words: development tendencies, competitiveness,
strategy, competition, strategic management, management decisions,
strategic goals.
Поповський Юрій, Керекеша Ольга
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Теоретичні аспекти стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств є складовою єдиної органічної
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системи теоретико-методичних основ стратегічного аналізу, які
відповідають сучасним науковим уявленням, реаліям ділового
навколишнього
середовища
і
практичних
потреб
функціонування підприємств. Стратегічний аналіз, знижуючи
ступінь невизначеності і будучи основою прийняття всебічно
обґрунтованих управлінських рішень, забезпечує вироблення
рекомендацій для досягнення стратегічних цілей підприємства в
конкретних умовах його функціонування, забезпечує ефективну
реалізацію стратегії розвитку організації, а також підвищує
ефективність та результативність бізнесу.
Обґрунтована і грамотно реалізована стратегія
підприємства дозволяє нейтралізувати або мінімізувати ризики,
ефективно використовувати надані можливості, розвивати
зростання потенціалу, знижувати негативний ефект загроз і
трансформувати слабкі сторони в переваги, раціонально
розпорядитися наявними ресурсами і на цій основі підвищити
керованість, ефективність і реальну результативність бізнесу в
довгостроковій перспективі.
В умовах сучасних реалій українського бізнесу
актуальність
проблематики
стратегічного
аналізу
як
невід'ємного інструменту ефективного, зваженого та дійсно
працюючого
стратегічного управління підприємствами
неухильно зростає. Передумови актуалізації стратегічного
аналізу по відношенню до компаній мають різний характер і
етимологію. Все більшу кількість найбільш сучасних
прогресивно мислячих керівників підприємств усвідомлюють
справді нагальну потребу в розробці стратегії, реалізації
стратегічного менеджменту та активному застосуванні методики
та інструментів стратегічного аналізу в процесі обґрунтування
та оцінки стратегічних управлінських рішень. У зв'язку з цим
побудова, впровадження і практична реалізація потенціалу
ефективної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення
стратегічного управління виступають неодмінними умовами
процвітання кожного підприємства в сучасних умовах.
Ключові слова:
тенденції розвитку, стратегія,
конкурентоспроможність, конкуренція, стратегічне управління,
стратегічні цілі, управлінські рішення.
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Поповский Юрий, Керекеша Ольга
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Теоретические
аспекты
стратегического
анализа
конкурентоспособности предприятий являются составляющей
единой органичной системы теоретико-методических основ
стратегического анализа, которые соответствуют современным
научным представлениям, реалиям деловой окружающей среды
и практических нужд функционирования предприятий.
Стратегический анализ, понижая степень неопределѐнности и
будучи основой принятия всесторонне обоснованных
управленческих
решений,
обеспечивает
разработку
рекомендаций
для
достижения
стратегических
целей
предприятия в конкретных условиях его функционирования,
обеспечивает эффективную реализацию стратегии развития
предприятия,
а
также
повышает
эффективность
и
результативность бизнеса.
Обоснована и грамотно реализована стратегия
предприятия позволяет нейтрализовать или минимизировать
риски, эффективно использовать предоставленные возможности,
развивать рост потенциала, снижать негативный эффект угроз и
трансформировать
слабые
стороны
в
преимущества,
рационально распорядиться имеющимися ресурсами и на этой
основе повысить управляемость, эффективность и реальную
результативность бизнеса в долгосрочной перспективе.
В условиях современных реалий украинского бизнеса
актуальность проблематики стратегического анализа как
неотъемлемого инструмента эффективного, взвешенного и
действительно работающего стратегического управления
предприятиями неуклонно растет. Предпосылки актуализации
стратегического анализа по отношению к компаниям имеют
различный характер и этимологию.
Все большее количество наиболее современных
прогрессивно мыслящих руководителей предприятий осознают
действительно насущную необходимость в разработке стратегии,
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реализации стратегического менеджмента и активном
применении методики и инструментов стратегического анализа
в процессе обоснования и оценки управленческих решений. В
связи с этим построение, внедрение и практическая реализация
потенциала
эффективной
модели
информационноаналитического обеспечения стратегического управления
выступают непременными условиями процветания каждого
предприятия в современных условиях.
Ключевые слова: тенденции развития, стратегия,
конкурентоспособность,
конкуренция,
стратегическое
управление, стратегические цели, управленческие решения.
DOI: 10.32680/2409-9260-2018-9(261)-146-162
Researches and publications analysis of recent years. A
number of works of both domestic scientists and scientists from other
countries is devoted to the problem of constructing the concept of
strategic analysis and competitiveness of enterprises. In particular,
R.Grant, T.Ambler, Nuzhna O.A., Revutskaya N.V., Nemtsov V.D.,
Dovgan L.S. [1-5].
The purpose of the article is to theoretically generalize the
concept of the basic provisions of the strategic analysis of
enterprises' competitiveness.
Presentation of the main research material. R. Grant
defined the role of strategic analysis as follows: "Regardless of
whether the strategy formulation is formal or informal, whether
strategies are well thought out or emergent (random), systematic
analysis is a vital contribution to the strategic process. In the absence
of analysis, strategic decisions are becoming a victim of the struggle
for power, the desires of individuals and their inclination to wishful
thinking" [1].
Considering the crucial importance of strategic analysis in
the system of strategic management of the enterprise, the theoretical
aspects of strategic analysis are closely related to both the basic
concepts of financial management (preservation and increase of
capital, cash flows, entrepreneurial risk), as well as with modern
aspects of strategic accounting and strategic management , including:
balanced scorecard, BSC, total performance scorecard (TPS), process
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management (PM), business performance management (BPM), value
based management (VBM), Hoshin planning, tableau de bord
methodology, efficiency prism [7].
When carrying out a strategic analysis of the enterprise's
activities it is necessary to take into account its specificity, which is
specified in number of aspects. The main ones among them, in our
opinion, are the following features, schematically represented in the
figure "1":
1. Form of ownership and organizational-legal form of the
enterprise;
2. Type of enterprise (specialized or diversified);
3. Branch of the enterprise (seasonality of work);
4. Dimensions and organizational structure of the enterprise;
5. Existing control system at the enterprise.
Objects of strategic analysis can be: the strategy of enterprise
development; strategic climate of the enterprise; strategic potential of
the enterprise; strategic position of the enterprise; strategic
alternatives; strategic performance indicators; strategic management
decisions [4].
Form of ownership and
organizational-legal
form of the enterprise

Branch of the
enterprise (seasonality
of work)

Type of enterprise
(specialized or
diversified)

Dimensions and
organizational structure
of the enterprise

Existing control system at
the enterprise

Figure 1. Features of the economic entity that need to be
taken into account when conducting a strategic analysis
The strategy is a long-term, well-founded and quantitatively
defined direction of enterprise development, concerning the sphere,
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form and sources of its activities, the system of relations within the
enterprise, as well as the position of the enterprise in the environment
that leads it to its goals. The emphasis on the need for formalizing
the strategy assumes that the strategy is to be described with the help
of target strategic indicators of activity, which is the basis for further
evaluation of following the chosen strategy by enterprise, the
compliance of the basic strategy in the constantly changing
conditions of the external and internal business environment of the
enterprise, as well as the degree of achievement of strategic goals,
which are the basis of enterprise strategy [4].
An important method for assessing the competitiveness of
enterprises is the strategic planning and management methodology,
which is based on strategic balance (SWOT-analysis).
The SWOT method (translated from English - strength,
weakness, opportunities, and threats) is based on an approach that
allows you to explore together the external and internal environments
of the enterprise. With this method, you can establish the
relationships between the strength and weakness that are inherent in
the enterprise, and external threats and opportunities. The main
advantages of SWOT-analysis include: systematization of knowledge
about internal and external factors influencing the process of
strategic planning; definition of competitive advantages and
formation of strategic priorities; periodic diagnostics of the market
and resources of the firm [3].
V.D. Nemtsov and L.S. Dovgan distinguish a number of
methodological approaches to assessing the competitiveness of the
enterprise, which essentially differ in its essence and the basis of the
formation of competitiveness indicators and, depending on the
specifics of the industry and the specialization of the enterprise, their
application is possible in different variations. These methods are: a
method based on the theory of effective competition; approaches to
the assessment of the competitiveness of the enterprise, which
associate its level with the indicators of quality (competitiveness) of
the manufactured products; methods based on the theory of
competitive advantage; benchmarking method or competitive
analysis method. [5]
This method determines the level of competitiveness by the
following parameters: the share of the enterprise in the market;
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capital productivity; profitability of selling products; level of labor
productivity; the share of the cost price of the manufactured product
in the proceeds from its sale; price segment However, we believe that
it is important to adapt this method to the specifics of enterprises,
adding indicators that are important for the evaluation of their
activities.
Evaluating the effectiveness of the enterprise, it is necessary
to determine the influence of factors determining its competitiveness.
According to the theory of effective competition, the most
competitive enterprises are the enterprises with the best organized
work of all units and services. Evaluation of the effectiveness of each
unit involves an effectiveness evaluation of using the resource
potential of the enterprise. According to O.A. Nuzhnoi, the method is
based on the evaluation of four group indicators or competitiveness
criteria [5].
The content of a strategic analysis is the study of the use of
scientific methods of cognition of strategically important information
about the functioning of a strategically oriented enterprise in order to
make optimal management decisions. Taking into account the
specifics of the objects of strategic analysis, its information base,
along with the traditionally used financial information, including also
significant non-financial data, in the aggregate providing the
formation of the most holistic and objective representation of the
investigated enterprise [1].
The subjects of strategic analysis are: financial analysts,
financial and strategic managers of companies, external and internal
auditors, arbitration managers, financial advisers [6].
An important subject of strategic analysis, in our opinion,
can be the state represented by the financial authorities. Formed by
the results of the strategic analysis, analytical information will be
highly valuable for generating macroeconomic generalizations,
developing forecasts, assessing the potential and prospects for
development of the spheres of the economy, industries, regions and
the state as a whole. When conducting a strategic analysis by
external audit firms and independent auditors, it serves as an auditrelated service [6].
In general, it should be noted that in recent years there has
been an increase in the role and significance of the analytical
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component of audits. This is due to the expansion of the tasks solved
by the auditors and the development of other services related to the
audit work, first of all, consulting services, which involve
intensification of the use of analytical procedures that enable us to
understand the causes of the situation in the enterprise, in which the
audit is held and evaluate the possibilities of its optimization,
including the company's development strategy. [2]
At the same time, we would like to note that the analytical
procedures used in the audit have certain specificity and are related
to the detection and evaluation of the admissibility of certain
deviations that do not cause significant inaccuracies, distorting the
accounting statements and violating its reliability. In this regard, in
our opinion, a clear demarcation line should be drawn between the
strategic analysis and its analytical procedures, on the one hand, and
the audit, on the other hand. The theoretical aspects of the strategic
competitiveness analysis are presented in Figure 2.
An analysis of the strategic climate, strategic potential and
strategic position of the enterprise allows us to implement a
systematic and situational approach to assessing the nature and
extent of the impact of external and internal factors of nterprise's
strategic development.
The main objects of strategic analysis cover the strategic
climate, the strategic potential and the strategic position of the
enterprise and, together with them, the strategy of the enterprise that
is developed and evaluated on the basis of their research, the
strategic alternatives and strategic management decisions that are
determined by them, as well as the strategic indicators describing
them A strategic analysis process may be necessary and appropriate.
The paramount importance of the strategic climate, the strategic
potential determined within the framework of their joint
consideration, as well as the development strategy of the
organization, associated with their identification and consideration as
priority objects of strategic analysis of the economic activities of
enterprises.
The object of strategic analysis determines its targets, which
are an integral list of the most important tasks of strategic analysis,
which include: analyzing the strategic climate of an enterprise,
analyzing the strategic potential of an enterprise, analyzing the
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strategic position of an enterprise, analyzing the strategy of an
enterprise and evaluating the effectiveness of its implementation,
analyzing strategic alternatives, analysis and monitoring of critical
success factors and key business performance indicators. In
accordance with the specified priority objects of strategic analysis,
the main elements include:
1) analysis of the strategic climate, including an analysis of
the overall business environment, and the specific business
environment;
2) analysis of strategic potential, involving the analysis of
resources, competencies, business processes and competitive
advantages of the enterprise;
3) analysis of the strategic position, forming a generalizing
assessment of the external and internal business environment of the
actual or proposed strategy of the enterprise;
4) analysis of the enterprise strategy, including analytical
substantiation of the strategy, strategic goals and strategic
management decisions.
The development of the theoretical and methodological
foundations of a strategic analysis of competitiveness is due to the
objective requirements and prerequisites inherent in the emergence
of any new branch of scientific knowledge, and also due to the fact
that the relevant range of practical issues becomes important,
independent and requires in-depth scientific study. Strategic analysis
is an independent direction of analysis with its goals, objectives,
functions, principles, and methods of analysis.
The idea of strategic analysis serves as a guiding principle in
research activities and makes it possible to present this line of
analysis as an integral system in the complex characteristic and
logical interrelation of its elements.
But without an adequate goal building, the company will not be
able to develop properly. The strategic goals can be defined as the main
goals that influence the direction of development and the viability of the
structure as a whole. Strategic goals should act as the main activity of the
enterprise, leading to the fulfillment of its mission.
In this case, in our opinion, it is possible to distinguish two
levels of the strategic goals of enterprises, these are private and
general.
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Theoretical provisions of strategic analysis

Research and solving problems of
generalization of terminology of strategic
analysis, determination of its essence and
content

Determining the role and place of strategic
analysis in the system of strategic
management

Methodological basis of strategic analysis

Identification of objects, subjects and characteristic features of strategic
analysis of enterprises' competitiveness.

Justification of the concept of strategic analysis of enterprises' competitiveness on the basis
of system, process, situational, balanced and strategic scientific approaches

Descriptive
model of
strategic
analysis

Principles of
conducting
strategic
analysis

Principles of
construction of
effective strategic
oriented system of
indicative estimation of
enterprise activity

Principles of formation
of an effective system
of information
provision of strategic
analysis

Strategic Analysis Tools

System of methods of strategic
analysis

System of indicators of strategic
analysis

Methodological Approaches to Strategic Analysis

Methodology for
analyzing the strategic
climate of the
enterprise

Methodology for
analyzing the strategic
potential of the
enterprise

Methodology for
analyzing strategic
discontinuities

Figure 2. Theoretical aspects of strategic analysis of enterprises'
competitiveness [Figure developed by the author]
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The private strategic goals include the development of new
products and the supply of new services, the creation of new and
expansion of existing capacities, the introduction of new
technologies, the training of personnel, the attraction of additional
capital, the improvement of the organizational structure, the
development of new markets, the increase in market shares and the
creation of new distribution channels and etc.
The overall strategic objectives reflect the intentions of
business owners and their senior management representatives
regarding business development prospects and expected business
results. Depending on this, strategic objectives can be: growth of the
company's market value, increase in return on investment, balanced
growth, stable profit, etc. So, if owners consider an enterprise as an
asset for resale, then the strategic analysis will focus on a strategic
indicator of the company's market value; if the company is one of the
investment projects, then the strategic ROI (return on investment)
will be analytically valuable; and if the company serves as the main
source of income for the shareholders who work in it, then the
central strategic indicator will be profit.
As the most important generalizing objects of strategic
analysis, it is necessary to consider the scientific categories ―strategic
climate‖, ―strategic potential‖ and ―strategic position‖, reflecting the
situational approach to assessment in the process of its conduct
external and internal conditions of economic activity, taking into
account their impact on the company's strategy.
The strategic climate is the state of the external business
environment that influences the achievement of the organization‘s
strategic goals; generalizing characteristic of the set of political,
economic, social, technological and other factors external to the
enterprise that determine the possibility, feasibility of
implementation, as well as key parameters of the enterprise strategy.
Strategic potential is a measure of the ability and willingness
of an enterprise to accomplish tasks that ensure the achievement of
its strategic goals, that is, the internal potential for the
implementation of an enterprise strategy.
Strategic position - a characteristic that is determined by a
joint analytical study of the internal and external business
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environment of the implementation of the strategy, that is, the
strategic potential and strategic climate of the enterprise.
Analysis of the strategic climate, strategic potential and
strategic position of the company allows implementing a systematic
situational approach to assessing the nature and degree of influence
of external and internal factors of the company's strategic
development.
A strategic alternative is a variant of the development of
events that may occur as a result of the adoption of certain strategic
decisions.
In turn, it is possible to define strategic decisions as
management-oriented decisions made in the framework of
implementing or adjusting the adopted strategy of a company in
order to achieve strategic success.
In the identification and selection of strategic alternatives, as
well as in the evaluation of strategic management decisions, an
important role is played by strategic analysis.
Reasonable and well-reasoned strategy of an enterprise
allows neutralizing or minimizing risks, effectively using the
opportunities provided and developing growth potential, reducing the
negative effect of threats and transforming weaknesses into
advantages, rationally managing available resources and, on this
basis, improving long-term manageability and efficiency .
In this regard, the construction and practical realization of
the potential of an effective model of information and analytical
support for strategic management are indispensable conditions for
the prosperity of each company. And if the essence of the strategy is
―to build a position strong enough (and flexible enough) for an
organization to achieve its goals despite all unforeseen interventions
of external forces‖, then the role of strategic analysis, in our opinion,
is to regular monitoring, testing, diagnostics and evaluation of a
combination of diverse and significant factors to ensure the strategic
management of the system of timely warning about the need to adopt
or correct certain strategies, strategic solutions in order to achieve the
company's strategic success. Through strategic analysis, uncertainty
is significantly reduced, always accompanying projects to develop
and implement a strategy.
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Regarding the prerequisites of a microeconomic nature that
influence the development of the strategic analysis, it can also be
noted that the results of the functioning of enterprises is currently a
serious problem. This, in particular, is evidenced by the massive
nature of bankruptcies of enterprises in the most diverse sectors of
the economy. This can only partly be explained by the consequences
of the global financial and all-Ukrainian crisis, since the
phenomenon of insolvency of enterprises with varying degrees of
intensity has been observed throughout the entire period of
development of market relations.
Development prerequisites associated with the traditional
methodology of economic analysis are in its non-compliance with
modern requirements for the evaluation of activities and the
performance of enterprises. For the traditional approach to the
analysis of indicators of enterprise activity, the concentration is
mainly on financial indicators, that is, on indicators reflected in
financial statements or calculated on the basis of data presented in
financial statements of the company or applications and explanations
for it. At the same time, non-financial indicators that have received
wide recognition in recent years as the most important signal
indicators of the activities of enterprises are not diagnosed. However,
«the main performance indicators of companies are not limited to a
set of financial indicators. Quality, customer satisfaction, innovation,
market share — such criteria often reflect the state of affairs of an
enterprise and its growth prospects better than the declared profit».
A set of traditionally researched indicators often does not correspond
to the most important principle of analysis - the principle of
consistency, since the business environment, customers, competitors,
components of the value chain remain outside the analytical
evaluation. In order to make optimal strategic management decisions,
the management of enterprises should, along with external financial
reporting, obtain internal strategic-oriented management information
that allows them to analyze and evaluate the system of financial and
non-financial indicators of the external and internal environment of
the enterprise. «A modern company needs a system of indicators
based on both financial and non-financial information, which takes
into account changes in the external environment».
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The practice of analyzing the management of enterprises also
translates the prerequisites for the development of strategic analysis,
which consist in a strategic gap between the need for strategic
analysis and the possibilities of its practical implementation on a
permanent basis in the company's management system. The specified
strategic gap, depending on the factors causing it, can be divided into
the following types:
- the methodical gap associated with the fact that the
methodic tools of the strategic analysis are not perfect, require
development and elaboration of specific practical recommendations;
- institutional gap, manifested in the lack of development
of market institutions of information-analytical profile, limiting the
ability of the company to use the necessary and reliable information
about external conditions.
- the managerial gap, which consists in the static nature of
the mentality and conservative thinking of many executives and
various levels of management personnel of companies using the old,
non-innovative approaches in the new economic conditions;
- financial gap, which consists in the lack of adequate
financial resources of the organization, to create its own unit that
performs the functions of permanent information and analytical
support for the process of strategic management of the company.
Thus, in the conditions of modern Ukrainian realities, along
with the prerequisites for stimulating the development of strategic
analysis, there are also factors - disincentives that create at this stage
certain difficulties in the wide practical application of strategic
analysis in the management of enterprises that require finding
constructive, relevant and effective ways to overcome them.
Conclusions: Thus, the formed theoretical aspects of
strategic analysis of enterprises' competitiveness include the
theoretical basis of strategic analysis, methodological provisions,
methodological approaches and tools. The indicated components of
the concept are depicted in Figure 2, in terms of their constituent
elements.
The theoretical provisions of the strategic analysis are based
on the decision of generalization of the terminology of strategic
analysis problems, identification of its essence and content, as well
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as the identification of the role and place of strategic analysis in the
system of strategic management.
Methodological bases of strategic analysis include the
substantiation of the concept of strategic analysis of enterprises'
competitiveness on the basis of systemic, process, situational,
balanced and strategic scientific approaches; as well as a descriptive
model of strategic analysis, the principles of strategic analysis,
principles of constructing an effective strategically orientated system
of indicative evaluation of enterprises, principles of formation of an
effective system of information provision of strategic analysis.
Strategic analysis tools integrates a system of strategic
analysis methods and a system of indicators of strategic analysis.
Methodological provisions of the strategic analysis are based on the
methodology for analyzing the strategic climate of enterprises, a
methodology for analyzing the strategic potential of enterprises,
combining their methodology for analyzing strategic positioning of
an enterprise, as well as methods for analyzing strategic gaps that
arise in the process of strategic management of an enterprise.
The theoretical aspects of strategic analysis are based on its
key role in the process of development and implementation of the
enterprises' strategy, which is based on analytical substantiation,
analytical support and analytical assessment of the strategy, and in
this regard, makes it necessary to implement, in the process of
strategic analysis, such modern scientific approaches to management
as systemic, procedural, situational, balanced and strategic
approaches.
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Слободяник Юлія
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ
МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Розкрито специфіку функціонування підприємств
міського пасажирського транспорту на сучасному етапі.
Визначено, що ефективність їх діяльності підтримує соціальноекономічний розвиток території. Виявлено, що в Україні
підприємства міського пасажирського транспорту переживають
глибоку кризу, що проявляється у недостатності фінансових
ресурсів, неспроможності підтримання стабільної роботи,
старінні рухомого складу, погіршенні якості обслуговування
населення. Обґрунтовано важливість оцінки достовірності
доходів підприємств міського пасажирського транспорту.
Проаналізовано порядок формування доходів комунальних
підприємств міського пасажирського транспорту, визначено їх
структуру. Аргументовано, що для забезпечення соціальної
функції галузі доцільно застосування регульованих тарифів, які
мають бути економічно виправданими. Досліджено проблему
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правильності розрахунку кількості перевезених пасажирів.
Проаналізовано вплив розрахунку виконаної транспортної
роботи на достовірність оцінки доходу. Визначено механізм
встановлення місцевими органами влади співвідношення
кількості платних та пільгових категорій пасажирів на підставі
проведених обстежень пасажиропотоків. Аргументовано, що
контроль доходів комунальних підприємств міського
пасажирського транспорту має обов‘язково включати оцінку
достовірності кількості перевезених пасажирів за категоріями та
економічну обґрунтованість чинного тарифу. Рекомендовано
органам місцевої влади запроваджувати автоматизовані системи
обліку пасажирів та здійснення оплати, побудувати ефективну
систему внутрішнього контролю на комунальних підприємствах
міського пасажирського транспорту.
Ключові слова: міський пасажирський транспорт,
комунальне підприємство, доходи, фінансові результати,
компенсація, контроль, аудит.
Слободяник Юлия
ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Раскрыта специфика функционирования предприятий
городского пассажирского транспорта на современном этапе.
Определено, что эффективность их деятельности поддерживает
социально-экономическое развитие территории. Выявлено, что в
Украине предприятия городского пассажирского транспорта
переживают глубокий кризис, который проявляется в
недостаточности финансовых ресурсов, несостоятельности
поддержания стабильной работы, старении подвижного состава,
ухудшении качества обслуживания населения. Обоснована
важность оценки достоверности доходов предприятий
городского пассажирского транспорта. Проанализирован
порядок формирования доходов коммунальных предприятий
городского пассажирского транспорта, определена их структура.
Аргументировано, что для обеспечения социальной функции
отрасли целесообразно применение регулируемых тарифов,
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которые
должны
быть
экономически
оправданными.
Исследована проблема правильности расчета количества
перевезенных пассажиров. Проанализировано влияние расчета
выполненной транспортной работы на достоверность оценки
дохода. Определен механизм установления местными органами
власти соотношения количества платных и льготных категорий
пассажиров на основании проведенных обследований
пассажиропотоков. Аргументировано, что контроль доходов
коммунальных
предприятий
городского
пассажирского
транспорта должен обязательно включать оценку достоверности
количества перевезенных пассажиров по категориям и
экономической
обоснованности
действующего
тарифа.
Рекомендовано
органам
местной
власти
вводить
автоматизированные
системы
учета
пассажиров
и
осуществления оплаты, построить эффективную систему
внутреннего контроля на коммунальных предприятиях
городского пассажирского транспорта.
Ключевые слова: городской пассажирский транспорт,
коммунальное предприятие, доходы, финансовые результаты,
компенсация, контроль, аудит.
Slobodyanik Yulia
PECULIARITIES OF THE CONTROL OF THE URBAN
PASSENGER TRANSPORT ENTERPRISES REVENUE
The specifics of the functioning of the urban passenger
transport enterprises at the present stage are revealed. It is
determined that the effectiveness of their activities supports the
socio-economic development of the territory. It has been revealed
that in Ukraine the urban passenger transport enterprises are
experiencing a deep crisis, which is manifested in the lack of
financial resources, the failure to maintain stable work, the aging of
vehicles, and the deterioration of the quality of public services. The
importance of estimating the reliability of the revenue of urban
passenger transport enterprises is substantiated. The procedure for
generating the revenue of public utilities companies of urban
passenger transport has been analyzed, their structure has been
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determined. It is argued that to ensure the social function of the
industry, it is advisable to use regulated tariffs, which should be
economically justified. The problem of the correct calculation of the
number of carried passengers is investigated. The influence of the
calculation of the performed transport work on the accuracy of the
revenue estimate is analyzed. A mechanism has been defined for the
local authorities to establish the ratio of the number of paid and
preferential categories of passengers based on surveys of passenger
traffic. It is argued that the control of the revenue of public utilities
companies of urban passenger transport should include an
assessment of the reliability of the number of carried passengers by
category and economic feasibility of the current tariff. It was
recommended to local authorities to introduce automated accounting
systems for passengers and payment, to form an effective system of
internal control at public utilities companies of urban passenger
transport.
Key words: urban passenger transport, public utility
company, revenue, financial results, indemnification, control, audit.
DOI: 10.32680/2409-9260-2018-9(261)-162-177
Постановка проблеми. Децентралізація влади та
реформування місцевого самоврядування, що відбуваються
останніми роками в Україні, спрямовані на забезпечення сталого
розвитку регіонів і створення комфортного та безпечного
середовища для життя громадян. Ефективний розвиток
територій напряму залежить від наповнення бюджету, реалізації
інфраструктурних проектів, що значно підвищує зацікавленість
у прибутковості місцевих суб‘єктів господарювання, зокрема
комунальних підприємств. Утім аналіз функціонування
вітчизняних комунальних підприємств свідчить про відсутність
дієвих механізмів забезпечення їх прибутковості та
неефективність управління власністю громади у цілому [1].
Особливу роль для життя громади відіграють
підприємства міського пасажирського транспорту, адже їх
належне функціонування підтримує соціально-економічний
розвиток території. Визнано, що кількість часу, витраченого на
проїзд до роботи та у зворотньому напрямку, якість та
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комфортність перевезення впливають на продуктивність праці.
Крім того, пасажирський транспорт виконує соціальну функцію
– в результаті зменшення часу на переміщення суспільство
може приділити більше часу освіті, розвитку творчої діяльності
тощо.
Специфіка галузі міського пасажирського транспорту в
Україні полягає у плановій збитковості комунальних
підприємств, що надають відповідні послуги. І хоча така
ситуація суперечить ринковим методам господарювання, слід
зазначити, що аналогічна практика існує у багатьох країнах. Так,
доходи, отримані від плати за перевезення складають 97 % у
США, а в країнах Західної Європи найбільший рівень доходів
отримують у Швейцарії (72 %), найменший – у Нідерландах
(22 %) [7]. Крім того, деякі міста пропонують безоплатні поїздки
громадським транспортом – Таллінн (Естонія), Бухарест
(Румунія), Ченду (Китай), Обань (Франція). До недавнього часу
до цього переліку входив бельгійський Хасельт, але
безкоштовний проїзд скасували після шістнадцятирічного
періоду дії, оскільки бюджет міста не витримав фінансового
навантаження. При цьому правом безкоштовного проїзду
можуть скористатися як всі пасажири без обмежень, так і лише
ті, що є постійними жителями міста, офіційно працевлаштовані
та сплачують податки у місцевий бюджет.
Отже, уряди країн розуміють і підтримують соціальну
функцію міського пасажирського транспорту. Водночас рівень
його розвитку в різних державах різниться. В Україні, на жаль,
підприємства міського пасажирського транспорту, насамперед
комунальні, переживають глибоку кризу, що проявляється у
недостатності
фінансових
ресурсів,
неспроможності
підтримання стабільної роботи, старінні рухомого складу,
погіршенні якості обслуговування населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення
невирішених раніше проблем. Проблемам функціонування
підприємств міського пасажирського транспорту присвячені
праці багатьох вітчизняних науковців, зокрема, В. Величка,
О. Високої, С. Голованенка, Л. Докіля, О. Єдіна, О. Зборовської,
М. Осипової,
О. Паланта,
В. Постнікова,
А. Редзюка,
О. Тєлєтова, О. Філліпової, В. Штанова та багатьох інших.
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У публікаціях дослідники приділяють увагу питанням
фінансування поточних і капітальних витрат транспортних
підприємств, аналізу зарубіжного досвіду у сфері організації
перевезень та можливостям його імплементації, створенню
інтермодальних транспортних систем у містах, запровадженню
автоматизованих систем оплати проїзду, розробці механізмів
оновлення
рухомого
складу,
енергоефективності
та
екологічності різних видів транспорту, аналізу методик оцінки
пасажиропотоків, маркетинговим дослідженням міського
пасажирського транспорту, аналізу ефективності окремих його
видів та проблемам конкуренції між ними. Разом з тим питання
оцінки
достовірності
доходів
підприємств
міського
пасажирського
транспорту
залишається
недостатньо
висвітленим і лише побіжно згадується при дослідженні джерел
фінансування.
Мета статті полягає в аналізі проблем, що виникають в
процесі контролю формування доходів підприємств міського
пасажирського транспорту, а також у формулюванні пропозицій
щодо їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. З початком
ринкових перетворень підприємства міського пасажирського
транспорту опинилися у кризовому стані, який був обумовлений
як загальними факторами, що вплинули на всі галузі
промисловості та економіку в цілому, так і специфічними.
Недостатність
фінансових
ресурсів,
різке
зниження
платоспроможного попиту на послуги, недоліки нормативноправового регулювання, застарілі та неефективні форми та
методи господарювання призвели до банкрутства багатьох
суб‘єктів господарювання. Разом з тим існували і галузеві
особливості, що спровокували кризу, а саме планова збитковість
пасажирських перевезень; державне регулювання тарифів на
послуги пасажирського транспорту; законодавчо закріплене
безумовне зобов‘язання перевізників щодо надання послуг
пільговим категоріям громадян на безоплатній основі; суттєво
занижений розмір відповідних компенсацій з бюджету тощо.
За даними Міністерства інфраструктури України, за
останній звітний рік у міському сполученні перевезено 5 407
млн. пасажирів, з яких: автобусами 2 575 млн. (47,6 %),
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тролейбусами 1 300 млн. (24,1 %), трамваями 757 млн. (14,0 %),
метрополітеном 775 млн. (14,3 %) [5]. При цьому розподіл видів
перевезень відбувається таким чином:
 автобусні перевезення здійснюються переважно
перевізниками приватної форми власності; лише в окремих
містах комунальні підприємства пасажирського транспорту
мають незначну кількість маршрутів, що обслуговуються
автобусами;
 міський електричний транспорт функціонує у 51 місті
України (53 підприємства);
 метрополітен функціонує лише у трьох містах
України – Києві, Харкові та Дніпрі.
Щорічно послугами міського електротранспорту
(трамвай, тролейбус) користується понад 2 млрд. пасажирів, з
яких 67 % складають громадяни пільгових категорій.
Відшкодування
витрат
підприємств
міського
електротранспорту, пов‘язаних з перевезенням пільгових
категорій громадян, здійснюється за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з
послуг зв‘язку, інших передбачених законодавством пільг та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
[5]. Інформацію про кількість громадян-пільговиків за окремими
категоріями контролює Міністерство праці та соціальної
політики, при якому створено відповідну інформаційну базу
(реєстр) пільговиків. При цьому місцеві органи влади мають
повноваження щодо розподілу отриманої з бюджету субвенції.
Також Міністерство інфраструктури зазначає, що за
розрахунками підприємств потреба в компенсації складає
близько 1 800,0 млн. гривень, проте як фактичний обсяг
компенсації становить близько 46-50 % від собівартості послуг.
Такий низький рівень фінансування галузі призвів до
неможливості більшості підприємств своєчасно проводити
заміну зношеного рухомого складу, невідкладні капітальні
ремонти та / або реконструкції трамвайних колій та об‘єктів
енергопостачання.
Описані чинники обумовлюють значне скорочення
парку трамвайних вагонів і тролейбусів, суттєві енерговитрати,
невідповідність вимогам щодо експлуатації, порушення безпеки
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перевезень, а, отже, і низьку якість транспортних послуг, що
надаються такими підприємствами населенню.
На перший погляд, ситуація достатньо зрозуміла –
нестача коштів в бюджеті призводить до збитковості
підприємств галузі. Проте, на нашу думку, механізми, що
спричиняють збитковість підприємств міського пасажирського
транспорту, потребують глибшого аналізу, особливо в частині
формування доходів.
Насамперед, слід зауважити, що ринок міських
пасажирських перевезень ділять між собою приватні
перевізники, що здійснюють автомобільні перевезення (в
більшості випадків автобусами малої та середньої місткості у
режимі маршрутних таксі), та підприємства комунальної форми
власності, що надають послуги міського електричного
транспорту та, частково, автомобільні перевезення (автобусами
середньої та великої місткості у звичайному режимі). Детальний
аналіз такого поділу ринку не є предметом даного дослідження,
проте зауважимо, що перевізники, що здійснюють міські
автомобільні
перевезення,
конкурують,
найчастіше
у
недобросовісний спосіб, з комунальними підприємствами і є
рентабельними. Це обумовлено різними підходами в
оподаткуванні, дублюванням рейсів, значною економією витрат
за рахунок відсутності реальної технічної бази для ремонтів,
неофіційним працевлаштуванням тощо. Крім того, всі приватні
перевізники галузі, що перестають отримувати хоча б незначний
прибуток, йдуть з ринку.
Натомість комунальні підприємства пасажирського
транспорту продовжують функціонувати, навіть в умовах
тривалого отримання збитків. Аналіз статутів комунальних
підприємств галузі доводить, що власник при їх створенні
закладав, в першу чергу, соціальну мету – задоволення потреб
територіальної громади у виконанні робіт та наданні послуг,
пов‘язаних
з
перевезенням
пасажирів
тролейбусним,
автомобільним транспортом. Отримання прибутку передбачене,
проте стоїть на другому місці [4]. Разом з тим такі підприємства
не є неприбутковими, тому їх функціонування має
забезпечуватися ринковими механізмами.
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Проаналізуємо
порядок
формування
доходів
комунальних підприємств міського пасажирського транспорту.
Отже, як наголошувалося вище, доходи від платних пасажирів
коливаються в межах 33-35 % в структурі загального
очікуваного доходу від надання послуг. Водночас фактичні
доходи від перевезення пільгових категорій населення на
половину менші від очікуваних через неповне фінансування з
бюджету компенсацій за безкоштовне перевезення пасажирів.
Схематично структура очікуваних і фактичних доходів
представлена на рисунку 1.
Структура користувачів
транспортних послуг у
міському сполученні

Структура доходів
комунальних підприємств
міського пасажирського
транспорту від
перевезень

Пільгові категорії
пасажирів

Компенсація з
бюджету за
пільговиків
Доходи від платних
пасажирів

Платні пасажири

Рис. 1. Порівняльна структура очікуваних і фактичних
доходів комунальних підприємств міського пасажирського
транспорту
Отже, існує стабільна частина доходу від платних
пасажирів та компенсація з бюджету за пільговиків, розмір якої
постійно коливається (на рисунку зображено пунктиром).
Далі маємо акцентувати абсолютно неринковий підхід у
ціноутворенні комунальних підприємств міського пасажирського
транспорту. Так, зазвичай ціна послуги складається з собівартості,
закладеної норми рентабельності та обов‘язкових податків і зборів.
У міському пасажирському транспорті існує багаторічна практика
встановлення регульованого тарифу, який за своєю сутністю
відрізняється від ціни і більше відповідає адміністративним методам
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регулювання економіки. З огляду на соціальну функцію галузі,
застосування регульованих тарифів обґрунтовано, але, на наш
погляд, має бути економічно виправданим. Роз‘яснимо цю тезу.
Сьогодні в Україні діють різні тарифи на проїзд
електричним транспортом у різних містах. Наприклад, на
момент написання статті найнижча вартість проїзду в
тролейбусі склалася у м. Суми (2,50 грн.), а найвища – у м. Київ
(8,00 грн.). Як зазначалося вище, питаннями встановлення
тарифів на проїзд і розподілу компенсацій опікується місцева
влада. На практиці перегляд розміру тарифів на проїзд завжди є
болючим соціальним питанням, що іноді перетворюється навіть
на інструмент політичної боротьби. Тому влада на місцях
намагається врахувати вимоги громади, що часто ідуть в розріз з
економічною доцільністю.
Виходячи з особливостей оплати послуг міського
транспорту, підвищення тарифу цікавить виключно платні
категорії пасажирів, оскільки пільговики не відчувають жодних
змін вартості проїзду. Водночас тримання низької вартості
проїзду в громадському транспорті все одно впливає, хоч і
непрямо, на містян, оскільки збитки підприємств комунального
транспорту у будь-якому випадку перекриватимуться за рахунок
коштів місцевого бюджету. Отже, платники податків
сплачуватимуть за надану транспортну послугу непрямо через
перерозподіл бюджетних коштів. А це означає, що в умовах
існуючого обмеження ресурсів відбудеться недофінансування
інших важливих для громади напрямів, наприклад охорони
здоров‘я чи освіти.
Таким чином, навіть не усвідомлюючи цього, місцева
громада зацікавлена у правильності визначення доходів
підприємств пасажирського транспорту та забезпеченні їх
рентабельності.
Наступна проблема, що виникає при розрахунку доходу
від надання транспортної послуги, – це правильність визначення
виконаної роботи, тобто кількості перевезених пасажирів.
Зауважимо, що ця проблема наразі майже повністю нівелюється
існуючою системою фінансування діяльності комунальних
підприємств пасажирського транспорту. Так, в умовах вільного
ціноутворення на послуги пасажирського транспорту
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собівартість мала б розраховуватися шляхом ділення витрат на
кількість перевезених пасажирів. У такий спосіб визначалася б
собівартість перевезення 1 пасажира. Ціна послуги, своєю
чергою, мала б включати розраховану собівартість та норму
рентабельності. До речі, навіть в умовах державного
регулювання тарифів собівартість є основою для встановлення
економічно обґрунтованих тарифів, на чому наполягають не
лише практики, але й науковці.
Також важливе значення має контроль та аналіз витрат
підприємств, без чого неможливе функціонування будь-якого
суб‘єкта господарювання. Крім того, відсутність контролю за
рівнем собівартості провокує відсутність стимулів для розвитку
підприємства, а отже, загрожує перетворенням такого суб‘єкта
господарювання на тягар для громади без найменших
перспектив для розвитку.
Вищевикладене виявляє наступну проблему –
правильність визначення виконаної транспортної роботи, тобто
кількості перевезених пасажирів. На жаль, треба визнати, що
наразі жодне вітчизняне комунальне підприємство міського
пасажирського транспорту не має абсолютно точних даних
стосовно цього. Причини такі:
 наявність пільгової категорії пасажирів, облік яких не
ведеться безпосередньо перевізником під час поїздки
(відсутність спеціальних карт чи талонів, що посвідчують
наявність пільги і здійснення поїздки);
 відсутність
автоматизованої
системи
обліку
перевезених пасажирів, застосування на практиці приблизних
методів обрахунку пасажиропотоку;
 наявність пасажирів, які не належать до категорії
пільговиків, проте не сплачують за надану послугу (безбілетні
пасажири).
То у який же спосіб визначається співвідношення
платних і пільгових категорій пасажирів, про які звітує
Міністерство інфраструктури? Хто і як вирішує, скільки
фактично було перевезено пасажирів?
Місцеві органи влади, згідно з вимогами чинного
законодавства, реєструють громадян, які користуються
пільгами. Відповідно до такого реєстру обраховують середню
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кількість поїздок кожним пільговиком протягом місяця (року), а
на підставі отриманих даних розраховують кількість коштів, що
необхідно передбачити в бюджеті на фінансування витрат на
перевезення пільгових категорій населення. Категорії
пільговиків так само встановлюються місцевою владою з
урахуванням загальнодержавних пільг. Так, у середньому
визначають 27-30 пільгових категорій пасажирів, додаючи до
державних гарантій людей пенсійного віку незалежно від
наявності додаткових пільгових ознак (наприклад, інвалідності
чи участі у ліквідації аварії на ЧАЕС, у бойових діях тощо).
Крім того, місцеві органи влади мають право
встановлювати своїми рішеннями співвідношення кількості
платних та пільгових категорій пасажирів на підставі
проведених обстежень пасажиропотоків. Щодо останніх, то
сьогодні відомі декілька різних методик розрахунку перевезених
пасажирів, які можна розділити на такі групи:
1) обстеження пасажиропотоку, що проводяться
всередині транспортного засобу шляхом застосування
табличного, талонного, таблично-опитувального, візуального та
автоматизованого методів;
2) обстеження пасажиропотоку, що проводяться на
зупинках шляхом застосування візуального та автоматизованого
методів;
3) анкетний метод вивчення попиту на перевезення,
наприклад аналіз руху робочої сили чи аналіз руху населення
певного району [6].
Будь-яке
обстеження
пасажиропотоку
потребує
залучення додаткової робочої сили та витрат часу,
характеризується неточністю результатів на тривалому
часовому проміжку, адже потрібно враховувати особливості
окремих рейсів, сезонність, коливання попиту на перевезення
протягом доби (часи-пік), наявність навчальних закладів,
туристичних локацій, великих промислових підприємств і
графік їх роботи тощо. На підставі проведеного обстеження
місцева влада має право встановити коефіцієнт співвідношення
платних і пільгових пасажирів, за яким протягом наступного
фінансового періоду буде розраховуватися компенсація з
бюджету.
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Більшість фахівців, що займаються дослідженнями цього
питання, вважають, що лише введення автоматизованих систем
обліку пасажирів та проведення оплати дозволить забезпечити
точність розрахунків, а, отже, і достовірність даних щодо
фактично перевезених пасажирів.
Враховуючи описаний механізм визначення виконаної
транспортної роботи, слід акцентувати проблему достовірності
розрахунків сум компенсації за безкоштовний проїзд пільгових
категорій, що подаються безпосередньо підприємствами та
розраховуються множенням кількості перевезених пільговиків
на чинний тариф.
Саме на це звертають увагу аудитори при оцінці
достовірності фінансової звітності підприємств пасажирського
транспорту. І хоча на сьогодні кількість суб‘єктів, що
замовляють незалежний аудит у цій сфері, мізерно мала, але
результати та наслідки таких аудитів дозволяють прогнозувати
їх поступове збільшення. Так, аудитор, що проводив аудит
фінансової
звітності
комунального
підприємства
«Київпастранс»
зауважив
таке:
«Система
обліку
пасажироперевезень не дозволяє здійснювати дієвий контроль
за обсягом перевезень внаслідок відсутності автоматизованого
контролю кількості пасажирів. Відповідно, цей фактор створює
суттєвий властивий ризик і для визнання виручки, як одного з
найсуттєвіших показників діяльності Підприємства, в частині її
повноти» [2].
Таким
чином,
контроль
доходів
комунальних
підприємств
міського
пасажирського
транспорту
має
обов‘язково
включати оцінку
достовірності
кількості
перевезених пасажирів за категоріями та економічну
обґрунтованість чинного тарифу. В протилежному випадку
розмір доходу від наданих послуг з перевезення пасажирів, а
також фінансовий результат підприємства можна поставити під
сумнів.
Висновки.
Проведене
дослідження
дозволяє
сформулювати такі висновки.
1) Комунальні підприємства міського пасажирського
транспорту є важливою складовою сталого розвитку
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територіальних громад, оскільки виконують вагому соціальноекономічну функцію.
2) У правильності та прозорості механізму визначення
доходів підприємств міського пасажирського транспорту мають
бути зацікавлені всі сторони процесу – місцева влада, як
представник власника – територіальної громади, населення та
керівництво підприємств. Від об‘єктивності визначення доходу
залежить фінансовий стан комунального підприємства –
перевізника, а також його перспективи функціонування та
розвитку. Громада зацікавлена у поступовому збільшенні якості
та безпеки міських перевезень, що неможливо досягти без
забезпечення
ефективного
функціонування
відповідних
підприємств.
3)
Контроль
доходів
підприємств
міського
пасажирського транспорту має обов‘язково включати оцінку
достовірності виконаної роботи – кількості фактично
перевезених пасажирів за категоріями. З цією метою органам
місцевої влади, як представникам власника, необхідно
спрямувати зусилля на впровадження і підтримання
функціонування автоматизованих систем обліку пасажирів та
здійснення оплати.
4) Достовірність оцінки доходів підприємств міського
пасажирського транспорту впливає на їх фінансовий результат,
а також на наявність стимулів для розвитку при отриманні
фінансування з бюджету, збільшення продуктивності.
Збитковість підприємств ставить під загрозу безперервність їх
діяльності у майбутньому. Враховуючи важливість проблеми,
доцільно побудувати ефективну систему внутрішнього
контролю на підприємстві, що була б здатна визначити кількість
виконаної роботи і отриманих доходів.
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Сментина Наталія, Гейко Людмила, Байрам Рамазан
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
У статті розглянуто питання впровадження реформи
децентралізації влади в Україні. Доведено, що сильна
спроможна громада може забезпечити на власній території
гідний рівень життя населення, що сьогодні головним є питання
– як об‘єднатися, щоб стати успішними, задоволеними власним
добробутом, комфортним та змістовним життям. Відповіді на ці
питання може дати стратегія розвитку об‘єднаної територіальної
громади.
Визначено, що розробка стратегій розвитку об‘єднаних
територіальних громад є в Україні новим явищем як в
теоретичному, так і практичному сенсі і доведено необхідність
розробки стратегій розвитку новостворюваних об‘єднаних
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територіальних громад, які мають показати громаді шлях до
гідного рівня життя.
Важливим поняттям у процесі стратегічного планування
територіальних громад є поняття сталого розвитку, яке
розглядається як розвиток, що задовольняє потреби
теперішнього часу, проте не ставить під загрозу здатність
майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. У статті
зазначено, що до цього часу єдиного визначення поняття
сталого розвитку немає.
Показано, що стратегічне планування соціальноекономічного розвитку має спиратися на відповідну правову
базу. Попри відсутність в Україні окремого закону,
присвяченого стратегічному плануванню, окремі положення
щодо нього містяться в низці нормативно-правових
та
законодавчих актів. Європейським Союзом запропонована
методологія стратегічного планування розвитку об‘єднаних
територіальних громад, яка адаптована до сучасних
економічних умов України і яка розглядає сталий розвиток і
соціальну інтеграцію як основні принципи місцевого розвитку.
На прикладі Визирської об‘єднаної територіальної
громади розглянуто процес розробки стратегії розвитку
територіальної громади, показано необхідність проведення
SWOT-аналізу, який дозволяє сформулювати стратегічні
напрямки розвитку громади.
Ключові
слова:
децентралізація,
об‘єднана
територіальна громада, методологія, стратегічне планування,
сталий розвиток, SWOT-аналіз, стратегія
Сментына Наталья, Гейко Людмила, Байрам Рамазан
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД
В статье рассмотрены вопросы внедрения реформы
децентрализации в Украине. Доказано, что сильная самодостаточная
громада может обеспечить на своей территории достойный уровень
жизни населения, что сегодня главный вопрос – как объединиться,
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чтобы стать успешными, довольными собственным благополучием,
комфортной и содержательной жизнью. Ответы на эти вопросы
может дать стратегия развития объединенной территориальной
громады.
Показано, что для Украины разработка стратегий
развития объединенных территориальных громад - это новое
явление как в теоретическом, так и практическом смысле, и
доказана необходимость разработки стратегий развития
создаваемых объединенных территориальных громад, которые
должны показать громаде путь к достойному уровню жизни.
Важным понятием в процессе стратегического
планирования территориальных громад является понятие
устойчивого развития, рассматриваемое как развитие,
обеспечивающее потребности сегодняшнего времени, но при
этом не ставящее под угрозу способность будущих поколений
обеспечивать свои собственные потребности. В статье показано,
что до сегодняшнего времени единого определения устойчивого
развития нет. Показано, что стратегическое планирование
социально-экономического развития должно опираться на
соответствующую правовую базу. Но в условиях отсутствии в
Украине самостоятельного закона, посвященного стратегическому
планированию, отдельные положения в отношении него содержатся
в ряде нормативно-правовых и законодательных актах. Европейским
Союзом предложена к использованию методология стратегического
планирования развития объединенных территориальных громад,
адаптированная к современным экономическим условиям
Украины, рассматривающая устойчивое развитие и социальную
интеграцию как основные принципы местного развития.
На примере Визирской объединенной территориальной
громады рассмотрен процесс разработки стратегии развития
объединенной
территориальной
громады,
показана
необходимость проведения SWOT-анализа, позволяющего в
конечном итоге сформулировать стратегические направления
развития громады
Ключевые слова: децентрализация, объединенная
территориальная
громада,
методология,
стратегическое
планирование, устойчивое развитие, SWOT-анализ, стратегия
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Smentyna Natalija, Geiko Liudmyla, Bairam Ramazan
METHODOLOGICAL ASPECTS OF STRATEGIC
PLANNING DEVELOPMENT OF UNIONED TERRITORIAL
GROUPS
The article deals with the issues of implementation of the
decentralization reform in Ukraine. It is proved that a strong capable
community can provide decent living standards in its own territory,
which today is the main issue of how to unite in order to become
successful, satisfied with their own welfare, comfortable and
meaningful life. The answers to these questions can be given by the
strategy of the development of a united territorial community.
It is determined that the development of strategies for the
development of united territorial communities is a new phenomenon
both in theoretical and practical sense in Ukraine and the necessity of
developing strategies for the development of newly formed united
territorial communities, which should show the community the way
to a decent standard of living, is proved.
An important concept in the strategic planning of the united
territorial communities is the notion of sustainable development,
which is regarded as a development that satisfies the needs of the
present, but does not compromise the ability of future generations to
meet their own needs. The article states that by this time there is no
single definition of the concept of sustainable development.
It is shown that strategic planning of socio-economic
development should be based on the appropriate legal basis. Despite
the absence of a separate law devoted to strategic planning in
Ukraine, certain provisions on it are contained in a number of
normative and legal acts. The European Union proposes a
methodology for strategic planning of the development of united
territorial communities that is adapted to the current economic
conditions of Ukraine and considers sustainable development and
social integration as the main principles of local development.
As an example of the Vizirsky United Territorial Community,
the process of developing a strategy for the development of the
territorial community is considered, and the need for SWOT-analysis,
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which allows formulating the strategic directions of community
development, is shown.
Keywords: decentralization, united territorial community,
methodology, strategic planning, sustainable development, SWOT
analysis, strategy
DOI: 10.32680/2409-9260-2018-9(261)-177-193
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні
в Україні реформа децентралізації знаходиться в активній фазі:
втілюється ідея самоврядності, новоутворені громади
переймають цілий ряд компетенцій від державних інституцій,
проходить реорганізація функціонування різних сфер діяльності
громад. Ідея самоврядності означає право і спроможність
органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати
регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ,
під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення.
Тому процес стратегічного планування розвитку об‘єднаних
територіальних громад, який втілюється в розроблення Стратегії
розвитку об‘єднаної територіальної громади набуває велике
значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка в
Україні стратегій розвитку об‘єднаних територіальних громад є
новим явищем як в теоретичному, так і практичному сенсі. При
цьому слід зауважити, що дослідженням питань стратегічного
планування
соціально-економічного
розвитку територій
займаються такі українські вчені як Берданова О.В, Вакуленко
В.М., Дармограй В.І., Лаврів Л.А., Парасюк І.Л., Прокопенко
О.Ю., Сментина Н.В. Тертичко В.В. та інші. Але в їх
дослідженнях переважно розглядаються питання стратегічного
планування розвитку областей та міст. Тому проблемні питання
стратегічного планування розвитку об‘єднаних територіальних
громад потребують подальшого дослідження і вирішення.
Виклад не вирішених раніше частин загальної
проблеми. Стратегічне планування соціально-економічного
розвитку має спиратися на відповідну правову основу. Попри
відсутність у країні окремого закону, присвяченого саме
стратегічному плануванню, окремі положення, що стосуються
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стратегічного планування містяться в низці нормативноправових та законодавчих актів. При цьому одні науковці
говорять про існування системи стратегічного планування в
Україні а, інші відмічають недостатню сформованість
нормативно-правової бази у сфері стратегічного управління. Не
до кінця вирішені і методологічні питання структури стратегії
розвитку об‘єднаних територіальних громад та зміст поняття
«сталий розвиток».
Мета дослідження полягає у дослідженні результатів
реформи децентралізації в Україні, динаміки створення
добровільно об‘єднаних територіальних громад та вивченні
проблематичних питань методології стратегічного планування
розвитку об‘єднаних територіальних громад.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Територіальна організація влади, яка має вирішувати певні
проблеми та завдання життєдіяльності суспільства, сприяти
культурному, соціально-економічному, політичному розвитку,
транспортної інфраструктури, забезпечувати надання якісних
адміністративних послуг населенню, відіграє надзвичайно
важливу роль у державі. Проте на сьогодні переважна більшість
територіальних громад в Україні, маючи право вирішувати
питання місцевого значення, неспроможна їх виконувати через
брак власних коштів, занепад або відсутність інфраструктури, а
також брак кадрів відповідної кваліфікації. Тому значна частина
питань місцевого значення не вирішується належним чином. У
зв‘язку з цим об‘єднання територіальних громад є реальним
кроком до територіального розвитку.
Сильна спроможна громада може забезпечити на власній
території гідний рівень життя населення. На рівні потужної
громади вирішуватимуться питання місцевого економічного
розвитку, планування розвитку територій, утримання місцевої
інфраструктури, забудови, благоустрою території, соціальної
допомоги, культури, первинної ланки охорони здоров‘я,
середньої, дошкільної та позашкільної освіти, муніципальної
поліції, пасажирських перевезень на території громади,
житлово-комунальних послуг, утримання об‘єктів комунальної
власності. Сьогодні вже не стоїть питання – варто об‘єднуватися
чи ні. Головним є питання – як об‘єднатися, щоб стати
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успішними, задоволеними власним добробутом, комфортним та
змістовним життям. Відповіді на ці питання може дати стратегія
розвитку об‘єднаної територіальної громади.
Дослідженню
сутності
категорії
«стратегічне
планування» в науковій літературі поділяється досить багато
уваги. Але визначення категорії доволі неоднозначні. На думку
Сментини Н.В., під стратегічним плануванням слід розуміти
неперервний процес планової діяльності органів місцевого
самоврядування щодо визначення цілей, пріоритетів та завдань
розвитку соціально-економічної системи на середньострокову та
довгострокову перспективу з одночасним формуванням основ
механізму їх реалізації та прогнозних значень економічних та
соціальних показників, які здатні охарактеризувати результати
впровадження планових стратегічних заходів, що дозволять
відстежити заплановані заходи,
та в разі
необхідності
відкоригувати їх на шляху досягнення стратегічної мети [1, с.54].
Важливим поняттям у процесі стратегічного планування
територіальних громад є поняття сталого розвитку. Появу
терміну «сталий розвиток» (sustainable development) пов'язують
з ім'ям прем'єр-міністра Норвегії Г. Брундланд, яка
сформулювала його в звіті «Наше спільне майбутнє», що був
підготовлений і опублікований у 1987 р. Брундланд визначила
його як розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу,
проте не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь
задовольняти свої власні потреби [2, с.17]. Але слід зауважити,
що до цього часу єдиного визначення поняття сталого
розвитку немає. Проте, використовуючи цей термін обов‘язково
мається на увазі баланс між економічним, соціальним та
екологічним розвитком.
Сталий розвиток територіальних систем не є їх
теперішнім станом, це перспектива або пріоритет, до якого
необхідно прагнути:
а) стратегічної мети функціонування територіальних
соціально-економічних систем;
б) динамічної рівноваги;
в)
збалансованості
сталого
розвитку,
тобто
оптимального співвідношення якісних та кількісних
характеристик;
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г) гармонійності сталого розвитку, тобто взаємозв'язку
між соціальною, економічною та екологічною сферами;
д) стабільності, а саме підтримання протягом тривалого
часу позитивних параметрів розвитку;
е) конкурентоспроможності та активізації потенційних
можливостей
системи
нарощувати
та
ефективно
використовувати конкурентні переваги у соціальній,
економічній та екологічній сферах;
з) безпеки сталого розвитку, тобто здатності до
самовідтворення та недопущення дії дестабілізуючих чинників.
За таких обставин, головним способом реагування
органів влади на виклики сьогодення має стати відмова від
стихійного розвитку територіальних соціально-економічних
систем та перехід на використання стратегічного планування.
Стратегічне
планування
соціально-економічного
розвитку має спиратися на відповідну правову основу.
Попри відсутність в Україні окремого закону, присвяченого
стратегічному плануванню, окремі положення, щодо нього
містяться в низці нормативно-правових та законодавчих
актів, які, власне й регламентують цей процес в нашій
державі. Саме з огляду на останній факт, одні науковці
говорять про «існування системи стратегічного планування в
Україні» [3,
с.11],
інші
відмічають
«недостатню
сформованість нормативно-правової бази
у сфері
стратегічного управління» [4, с.54], щоправда останнє
висловлювання стосується лише регіонального рівня.
Брусак Л.Р. виділяє чотири блоки у правовому полі
стратегічного планування [5, с.7], а саме: загально-методичні
документи, які регламентують загальну методику опрацювання
стратегій; документи, за якими формуються стратегічні плани на
загальнодержавному рівні; правові акти, що спрямовані на
опрацювання і реалізацію стратегій регіонального розвитку та
територіальних громад та нормативні документи на
регіональному рівні та на рівні місцевого самоврядування.
Дещо з іншого боку до проблеми поділу
законодавства підходять вітчизняні фахівці сфери регіонального
та місцевого управління Берданова О., Вакуленко В., Терличка
В. Вони вважають, що за критеріями масштабності правове поле
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зі стратегічного планування соціально-економічного розвитку в
Україні доцільно розглядати в розрізі трьох загально-змістових
блоків: законодавство макрорівня, мезорівня та макрорівня [6,
с.12]. При цьому блок нормативно-законодавчих актів, дія яких
поширюється на стратегічне планування макрорівня, повинен
обов‘язково визнавати та регламентувати необхідність
запровадження цього процесу та окремі його специфічні
особливості на інших рівнях управління економікою – мезорівні
та макрорівні.
Щодо правового забезпечення стратегічного планування
об‘єднаних територіальних громад, то слід зауважити, що
Європейським союзом запропонована методологія стратегічного
планування розвитку об‘єднаних територіальних громад, яка
адаптована до сучасних економічних умов України.
Методологія розглядає сталий розвиток і соціальну інтеграцію
як основні принципи місцевого розвитку. Ці принципи
представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Принципи місцевого розвитку та результати їх впровадження
Принципи
Результати впровадження
місцевого
розвитку
1
2
Відповідальне
 покращення
обізнаності
щодо
управління
обмежених природних ресурсів та
навколишнім
небезпеки для середовища проживання
середовищем та
 поліпшення середовища проживання,
раціональним
важливі природні ресурси зберігаються
використанням
для майбутніх поколінь
природних
ресурсів
Здорова і
 забезпечення різних потреб усіх
справедлива
громадян через сприяння особистому
громада
благополуччю та соціальній інтеграції
 забезпечення рівних шансів для всіх
Стала економіка
 створення сильної, динамічної і сталої
економіки, яка забезпечує процвітання
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1

Практика
належного
управління

Продовж. табл. 1
2
 створення
рівних економічних
можливостей для всіх. Екологічні втрати
компенсують ті,
хто їх спричиняє.
Ефективне
використання
ресурсів
стимулюється

постійне вдосконалення
ефективного управління із залученням
творчості та енергії громадян

Методологія передбачає, що процес розробки Стратегії
розвитку об‘єднаної територіальної громади включає такі дії
(етапи):
а) діагностику стану соціально-економічного розвитку
громади,
б) проведення аналізу чинників зовнішнього і
внутрішнього середовища (SWOT-аналіз),
в) ідентифікацію бачення майбутнього громади,
г) визначення стратегічних та операційних цілей
Стратегії,
е) окреслення показників впливу та результатів
імплементації Стратегії,
з) визначення контурів взаємозв‘язків між Стратегією
розвитку громади з іншими стратегічними документами,
и) ідентифікацію потенціальних джерел фінансування
завдань Стратегії,
к) опрацювання системи втілення та моніторингу
реалізації Стратегії разом із визначенням підходу до актуалізації
документу,
л) розроблення детального плану дій у межах
короткострокової перспективи.
І вже на першому етапі виникають певні складнощі.
Складність аналізу соціально-економічних тенденцій, і, тим
більше, їх прогнозування, для новоутворених об‘єднаних
територіальних громад полягає у тому, що громади як цілісні
соціально-економічні системи поки що не мають своєї спільної
«історії», хоча кожен населений пункт громади має свою окрему
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«історію». Тому, вивчаючи соціально-економічні тенденції
новоутвореної ОТГ, слід розуміти певну умовність тих даних,
які складає математична сукупність даних населених пунктів –
суб‘єктів нової ОТГ. Наприклад, при підсумку статистичних
демографічних даних по громаді частково «губиться» специфіка
якогось села, проте виходимо на певні узагальнення картини по
всій громаді. Така методологія дослідження ретроспективи
соціально-економічних процесів, які відбувалися на території
ОТГ до її юридичного визначення і фактичного становлення,
доволі умовна, але іншої не існує. Тому такий аналіз
«сукупності даних», не будучи у строгому сенсі науковим, все ж
дозволяє побачити певну загальну картину, а відтак – і
побудувати певні прогнози на період планування.
Проведемо діагностику стану однієї із створених в
Одеській області ОТГ – Визирської. Визирська об‘єднана
територіальна громада утворена 28 березня 2017 року (Рішення
Визирської сільської ради Лиманського району Одеської області
№ 432-УІІ). До складу громади увійшли населені пункти: с.
Визирка, смт. Нові Біляри, с. Сичавка, с. Любопіль, с.
Першотравневе. Адміністративним центром громади є с.
Визирка Лиманського району Одеської області. Економічна база
об‘єднаної територіальної громади Визирки формується за
рахунок підприємств/установ, що представляють різні види
економічної діяльності: від туристично-відпочинкової до
сільського господарства та портово-промислового комплексу.
Більшість населення громади зайняте в промисловості,
сільському господарстві, будівництві. Достатня кількість
населення громади працює в сфері охорони здоров‘я, освіти,
транспорту та зв‘язку. Отже, основними роботодавцями громади
є
підприємства
промисловості,
сільськогосподарські
підприємства та підприємства будівництва.
Освітній сектор Визирської об‘єднаної територіальної
громади складає 4 дошкільні та 5 загальноосвітніх навчальних
закладів. Мережа закладів охорони здоров‘я налічує 5
лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини
та 3 фельдшерсько-акушерські пункти. Для задоволення
культурних потреб мешканців в різних населених пунктах
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Визирської об‘єднаної територіальної громади діють 4 будинку
культури, які всі обладнані бібліотеками.
Загальна
характеристика
Визирської
об‘єднаної
територіальної громади дозволяє зробити висновок, що громада
має значний потенціал розвитку в розрізі економічного,
соціального, культурного напрямків.
Важливим етапом у процесі обґрунтування стратегії
розвитку ОТГ є проведення аналізу чинників зовнішнього і
внутрішнього середовища (SWOT-аналіз). SWOT-аналіз виявляє
взаємозв‗язки сформульованих факторів через матрицю SWOT
та дозволяє визначити, як саме виявлені комбінації факторів
впливають на вибір тої чи іншої стратегії, які «точки зростання»
формують ті чи інші «кластери» комбінацій факторів SWOT, які
конкурентні переваги території та зовнішні виклики мають
стратегічне значення для об‘єднаної територіальної громади.
Саме ці взаємозв‗язки дозволяють сформулювати порівняльні
переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного
вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей
розвитку громади на довгострокову перспективу.
В процесі дослідження були визначені конкурентні
переваги та зовнішні виклики, що мають стратегічне значення
для Визирської об‘єднаної територіальної громади (табл. 2).
В результаті аналізу сильних сторін і можливостей
перевагами Визирської ОТГ можна вважати такі:
1) близькість до транспортних артерій, вдале географічне
розташування; наявність приватних підприємств в селах
громади; наявність соціальної інфраструктури; наявність
сільськогосподарських угідь; наявність достатньої кількості
кваліфікованих трудових ресурсів; наявність рекреаційного
потенціалу в громаді стимулюють розвиток на даній території
промислового комплексу, сільськогосподарського сектору та
рекреаційної зони;
2) зростання попиту на продовольство на світовому
ринку може привабити інвесторів в аграрний сектор на
сільських територіях громади, стимулюватиме розвиток наявних
у громаді підприємств виробників та переробників
агропродукції, а також харчової промисловості.
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Таблиця 2
SWOT-аналіз Визирської об‘єднаної територіальної
громади (побудовано за [7])
Сильні сторони

Слабкі сторони

- близькість до транспортних артерій,
- - вдале географічне розташування
- наявність приватних підприємств в
селах громади
- наявність соціальної інфраструктури
(школи, дитячі садки, школа
мистецтв, будинки культури,
бібліотеки, фельдшерсько-акушерські
пункти, аптеки) та спортивнооздоровчої інфраструктури
- наявність пам‘яток історії,
архітектури, археології
- наявність сільськогосподарських
угідь
- наявність достатньої кількості
- кваліфікованих трудових ресурсів
- наявність рекреаційного потенціалу
в громаді

- відсутність залізничної станції
- недостатнє фінансування соціальної
інфраструктури
- відсутність побутової каналізації, очисних
споруд
- відтік робочої сили, в т.ч. молоді; щорічне
природне скорочення населення
- підготовка кадрів відбувається в інших
населених пунктах, слабке використання
системи дистанційного навчання
- нерозвинена медична інфраструктура
- відсутність сортування та переробки сміття
- відсутність обладнаних відпочинкових зон,
- низький рівень організації дозвілля громади;
відсутність готелів
- відсутність кооперації та інтеграції малих
сільськогосподарських виробників
- екологічні проблеми: забруднення
атмосферного повітря; незабезпеченість
якісною питною водою
- незадовільний стан доріг
Загрози

Можливості
- участь у міжнародних грантових
програмах розвитку сільських
населених пунктів та громад.
- отримання фінансування
Міністерства регіонального розвитку,
ЖКГ та будівництва на реалізацію
міжрегіональних проектів.
- розвиток сфери комунальних
послуг.
- залучення потенційних інвесторів на
вільні ділянки.
- розвиток підприємницької
діяльності, малого та середнього
бізнесу.
- розвиток фермерської кооперації.
- створення переробних підприємств
сільськогосподарського профілю.
- задіяння механізму державноприватного партнерства для
будівництва та реконструкції
соціальних об‘єктів.
- розвиток туризму та рекреації.
- розвиток органічного землеробства.

- нестабільна політична та економічна
ситуація в країні.
- продовження або заморожування
військового конфлікту на сході України.
- захоплення вільної території великими
агрохолдингами.
- фінансова залежність від районного та
обласного бюджетів.
- погіршення матеріального стану громадян.
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3) розвиток коопераційних зв‘язків між підприємцями
громади та прилеглих територій та розвиток фермерської
кооперації,
створення
переробних
підприємств
сільськогосподарського профілю дозволить вирішити питання
відсутності
кооперації
та
інтеграції
малих
сільськогосподарських виробників та їх подальшого розвитку.
4) участь у міжнародних грантових програмах розвитку
сільських населених пунктів та громад та отримання
фінансування Міністерства регіонального розвитку, ЖКГ та
будівництва на реалізацію міжрегіональних проектів дозволить
фінансувати соціальну, медичну, комунальну інфраструктуру
громади, вирішити екологічні проблеми.
Але в громаді є достатньо слабких сторін розвитку, які
формують певні виклики. Таким є:
1) погане забезпечення питною водою у більшості
сільських поселеннях громади, висока зношеність інженернотехнічних комунікацій, неналежна якість, або відсутність
дорожнього
покриття
між
населеними
пунктами
в
середньостроковій перспективі можуть бути частково усунуті
завдяки бюджетній підтримці, що надається для об‗єднаних
громад.
2) інвестиційна активність та покращання бізнес-клімату
може сприяти підвищенню підприємницької активності у
громаді. Водночас, активне використання механізмів державної
підтримки громад дозволить набути досвіду у залученні
позабюджетних коштів.
3) розвиток коопераційних зв‘язків між підприємцями
громади і прилеглих територій та розвиток фермерської
кооперації,
створення
переробних
підприємств
сільськогосподарського профілю дозволить вирішити питання
інтеграції малих сільськогосподарських виробників;
Проведений
SWOT-аналіз
дозволив
визначити
пріоритетні
напрямки соціально-економічного
розвитку
Визирської об‘єднаної територіальної громади (рис. 1).
Важливим питанням в процесі розробки стратегії
розвитку громади є залучення широкого кола громадян до
створення стратегічного плану розвитку ОТГ. Це дозволяє
знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади,
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забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою.
Розроблена таким чином стратегія відображає інтереси усіх
громадян, а тому краще сприймається громадою.
Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку Визирської об‘єднаної
територіальної громади

Соціальні пріоритети:
 Підвищення соціальних
стандартів, будівництво житла
для молоді, дитсадків.
 Покращення медичного
обслуговування.
 Розвиток культурного середовища,
підвищення рівня побуту
громади.
 Розвиток транспортної
інфраструктури (покращення
стану доріг, створення
залізничної станції,
оптимізація руху міжміського
транспорту).
 Покращення стану житловокомунального господарства













Економічні пріоритети:
Розвиток підприємництва,
створення нових робочих місць.
Розвиток переробних
підприємств
сільськогосподарського
профілю.
Організація системи
професійно-технічної освіти для
потреб містоутворюючих
підприємств.
Розвиток туризму та рекреації.

Екологічні пріоритети:
Забезпечення чистою питною водою.
Забезпечення вивозу сміття та його сортування з
метою подальшої переробки.
Розробка заходів з очистки повітря.
Будівництво каналізації в селах громади, де вона
відсутня.

Рис.1. Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку
Визирської ОТГ [7].
Висновки. Розробка в Україні стратегій розвитку
об‘єднаних територіальних громад є новим явищем як в
теоретичному, так і практичному сенсі.
Стратегічне
планування
соціально-економічного
розвитку має спиратися на відповідну правову основу. Попри
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відсутність у країні окремого закону, присвяченого саме
стратегічному плануванню, окремі положення, що стосуються
стратегічного планування містяться в низці нормативноправових та законодавчих актів.
Методологія
стратегічного
планування
розвитку
об‘єднаних територіальних громад, яка запропонована
Європейським союзом, вже адаптована до сучасних
економічних умов України. Методологія розглядає сталий
розвиток і соціальну інтеграцію як основні принципи місцевого
розвитку.
Важливим етапом у процесі обґрунтування стратегії
розвитку ОТГ є проведення аналізу чинників зовнішнього і
внутрішнього середовища, тобто SWOT-аналіз.
SWOT-аналіз виявляє взаємозв‗язки сформульованих
факторів та дозволяє визначити, як саме виявлені комбінації
факторів впливають на вибір тої чи іншої стратегії
Сьогодні вже не стоїть питання – варто об‘єднуватися чи
ні. Головним є питання – як об‘єднатися, щоб стати успішними,
задоволеними власним добробутом, комфортним та змістовним
життям. Відповіді на ці питання може дати стратегія розвитку
об‘єднаної територіальної громади.
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JEL Classification: Е690; О290; О510
Тарасенко Денис
ДОСВІД США ПРИ ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ
СКЛАДОВИХ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Актуальність
вивчення
досвіду
використання
зарубіжними країнами різноманітних інструментів для
впровадження концепції сталого розвитку зумовлена тим, що ця
концепція сьогодні є провідною при формуванні соціальноекономічного курсу України. У статті проаналізовано позитивні
результати формування соціальних складових політики сталого
розвитку Сполучених Штатів Америки з точки зору
імплементації корисного досвіду в Україні. Простежено
еволюцію економічної політики США – від ліберальної у 1980-х
роках до протекціоністської у другому десятилітті нинішнього
століття; визначено принципи екологічної політики цієї країни
(рівновага витрат і прибутку в механізмі екологічного
регулювання; здорова конкуренція суб‘єктів екологічного
бізнесу; екологічна відповідальність урядів штатів та
муніципальних органів) та джерела її забезпечення;
охарактеризовано ефективні інструменти американської
системи соціального забезпечення та ринку праці, зокрема
страхування та федеральні програми соціального захисту.
Визначено, що прийняті в США методи та підходи до
екологічної та соціальної проблематики для вітчизняного
становлення політики сталого розвитку можуть бути корисними
з позиції запровадження детально пропрацьованих інструментів
екополітики й механізмів вирішення соціальних та економічних
проблем на регіональному рівні. Адже США та Україна мають
різні вихідні умови впровадження концепції сталого розвитку.
Якщо теоретичною основою вирішення проблематики сталого
розвитку для США є концепції позитивної держави соціального
захисту й економікоцентричного підходу, за якими економічна
міць держави створює фінансові передумови вирішення
проблем соціального та природоохоронного характеру, то
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Україна з низьким економічним потенціалом лише
наближається до запровадження принципів концепції базових
потреб.
Ключові слова: сталий розвиток, соціальні складові,
економічна політика, соціальна політика, досвід США.
Тарасенко Денис
ОПЫТ США ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Актуальность
изучения
опыта
использования
зарубежными странами различных инструментов для внедрения
концепции устойчивого развития обусловлена тем, что эта
концепция сегодня является ведущей при формировании
социально-экономического
курса
Украины.
В
статье
проанализированы положительные результаты формирования
социальных составляющих политики устойчивого развития
Соединенных Штатов Америки с точки зрения имплементации
полезного опыта в Украине. Прослежена эволюция
экономической политики США - от либеральной в 1980-х годах
к протекционистской во втором десятилетии нынешнего века;
определены принципы экологической политики этой страны
(равновесие расходов и прибыли в механизме экологического
регулирования;
здоровая
конкуренция
субъектов
экологического бизнеса; экологическая ответственность
правительств штатов и муниципальных органов) и источники ее
обеспечения; охарактеризованы эффективные инструменты
американской системы социального обеспечения и рынка труда,
в частности страхование и федеральные программы социальной
защиты.
Определено, что принятые в США методы и подходы к
экологической и социальной проблематики для отечественного
становления политики устойчивого развития могут быть
полезными с точки зрения введения подробно проработанных
инструментов экополитики и механизмов решения социальных
и экономических проблем на региональном уровне. Ведь США
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и Украина имеют разные исходные условия внедрения
концепции устойчивого развития. Если теоретической основой
решения проблематики устойчивого развития для США
является концепции позитивной государственной социальной
защиты и економикоцентричного подхода, по которым
экономическая мощь государства создает финансовые
предпосылки
решения
проблем
социального
и
природоохранного характера, то Украина с низким
экономическим потенциалом лишь приближается к внедрению
принципов концепции базовых потребностей.
Ключевые слова: устойчивое развитие, социальные
составляющие, экономическая политика, социальная политика,
опыт США.
Tarasenko Denys
US EXPERIENCE IN FORMATION OF SOCIAL
STRUCTURAL POLICIES FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
The urgency of studying the experience of using foreign
countries to diversify the tools for implementation of the concept of
sustainable development is due to the fact that this concept is today
leading in shaping the socio-economic course of Ukraine. The article
analyzes the positive results of the formation of the social
components of the policy of sustainable development of the United
States in terms of implementation of useful experience in Ukraine.
The evolution of the US economic policy - from the liberal 1980s to
the protectionist in the second decade of this century - has been
traced, the principles of the country's environmental policy (balance
of costs and profits in the mechanism of environmental regulation,
healthy competition among environmental actors, environmental
responsibility of state governments and municipal authorities) and
sources of its provision; describes the effective tools of the American
social security and labor market system, including insurance and
federal social protection programs.
It is determined that the methods and approaches adopted in
the USA for environmental and social issues for the domestic
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development of sustainable development policy may be useful from
the point of view of the introduction of elaborated tools of
ecopolitics and mechanisms for solving social and economic
problems at the regional level. After all, the United States and
Ukraine have different starting conditions for the implementation of
the concept of sustainable development. If the theoretical basis for
addressing sustainable development issues for the US is the concept
of a positive state of social protection and an economic-centered
approach, under which the economic power of the state creates
financial prerequisites for addressing social and environmental
problems, then Ukraine with low economic potential is only
approaching the introduction of the principles of the concept of basic
needs.
Key words: sustainable development, social components,
economic policy, social policy, US experience.
DOI: 10.32680/2409-9260-2018-9(261)-194-208
Постановка проблеми в загальному вигляді. Однією з
успішних країн, яким вдалося напрацювати певний комплекс
правил, що дозволяє використовувати наявні ресурси
максимально ефективним способом без завдавання шкоди
природним екосистемам, є США. Отже, визначення позитивних
результатів, освоєння прогресивних методів та підходів у
формуванні соціальних складових політики сталого розвитку
Сполучених Штатів Америки може бути корисним з точки зору
імплементації корисного досвіду в Україні, що визначає
актуальність цього дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукове
опрацювання концепції сталого розвитку та досвід її
впровадження в США представлене роботами Дж.М. Занінетті
[1], Дж. Блюіта [2], Пітера Роджерса [3], А. Раггамбі та Ф.
Рубіка [4], які показують, як прийнятий у США після Другої
Світової війни спосіб життя на основі необмеженого
споживання землі, енергії та інших ресурсів досяг своїх меж і як
ідея збалансованого розвитку суспільства отримувала все
більше поширення і реалізовувалася у формуванні економічної,
екологічної та соціальної складових розвитку країни.
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Мета статті – дослідити позитивні результати
формування соціальних складових політики сталого розвитку
Сполучених Штатів Америки з точки зору імплементації
корисного досвіду в Україні.
Виклад основного матеріалу. Сполучені Штати
Америки – одна з найбільш етнічно строкатих і
мультикультурних країн у світі, що склалося історично
внаслідок великомасштабної імміграції з різних країн та
континентів [6]. США мають найбільшу у світі економіку з
найвищим ВВП, що становив у 2012 році $15,653 трильйона
(22 % номінального світового ВВП і понад 19 % глобального
паритету купівельної спроможності). За прибутком на одного
мешканця Штати посідають 11 місце у світі [7]. За даними
Індексу економічної свободи: ВВП (1999) — $ 8500 млрд. Темп
зростання ВВП (1999) — 4 %. ВВП на душу населення (1999) —
$ 31201. Прямі іноземні інвестиції (1999) — $ 119 млрд. Станом
на 2009 рік: ВВП складав $14.256 трлн, ВВП номінальний на
душу населення — $46,381. Індекс людського розвитку станом
на 2010 рік має коефіцієнт 0.902, це дуже високий показник, за
яким країна посідає 4 місце у світі [8].
Більша частина американського ВВП (78% у 2017 році)
створюється в галузях сфери послуг, куди передусім відносяться
освіта, охорона здоров'я, наука, фінанси, торгівля, різні
професійні та особисті послуги, транспорт і зв'язок, послуги
державних установ. На матеріальне виробництво (сільське
господарство, промисловість, будівництво), таким чином,
залишається 22% ВВП. У сфері сільського господарства
створюється близько 1 % ВВП, а промисловість та будівництва
дають сукупно 21% ВВП.
Зважаючи
на
такий
яскраво
виражений
постіндустріальний характер американської економіки та її
сконцентрованість на людському чиннику, сприйняття ідей
сталого розвитку у США відбулося майже відразу після
конференції в Ріо-92. Вже у цьому ж році в країні була створена
президентська рада зі сталого розвитку, а за короткий час
американському суспільству було запропоновано стратегію, яка
містить чотири ключових блоки: забезпечення економічного
росту як основи процвітання американської нації й підтримки
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економічних, соціальних та екологічних умов підвищення якості
життя
населення;
підвищення
конкурентоспроможності
американських товарів і послуг на світових ринках і на цій
основі закріплення позицій США у світовій економіці;
утримання лідируючих позицій із керування процесами
розробки й проведення політики сталого розвитку, стандартів
поведінки, торгівлі та зовнішньої політики; обґрунтування
правомірності використання подвійного стандарту в системі
міжнародних відносин, пов‘язаних із переходом до сталого
розвитку країн різних типів (індустріальних; тих, що
розвиваються; країн із перехідною економікою) [9, с.84].
Сталий розвиток у США розглядається не лише з позиції
забезпечення збалансованого різновекторного розвитку. Серед
стратегічних цілей виділяється і підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках, і закріплення
лідируючих позицій у глобалізаційних умовах. Ідеологія
американської стратегії базується на намаганні відігравати
провідну та керівну роль у розробці міжнародної політики
сталого розвитку, передумовою чого є її потужність, багатство
та технологічні можливості.
Особливе місце в концепції сталого розвитку США
належить регіональному (внутрішньодержавному) рівню
вирішення проблем. Вважається, що саме на цьому рівні можна
вирішити соціальні й екологічні проблеми, адже вони мають
прив‘язку до певної території. Стратегічними завданнями на
цьому рівні визнаються:
- оцінка економічної місткості та граничного
антропогенного навантаження на природне середовище
території;
- визначення регіональних потреб і наявних ресурсів для
їх забезпечення;
- розробка регіональних стратегій сталого розвитку;
- удосконалення системи місцевого самоврядування на
базі запровадження принципів сталого розвитку;
- залучення жителів регіону до розробки управлінських
рішень регіонального розвитку та реалізації стратегії сталого
розвитку, що передбачає розвиток освіти й науки,
запровадження екокультури та виховання екосвідомості [10].
199

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

Економічна політика. Сучасна економічна стратегія
США ґрунтується на ліберальній моделі; відповідно до неї уряд
здійснює економічну політику, теоретичною базою якої є
монетаризм і яка найбільш послідовно втілюється в практику,
починаючи з другої половини 70-х років минулого століття [18].
В основу базової ліберальної програми «Нові засади для
Америки», реалізація якої розпочалася з 1981 року
адміністрацією Р. Рейгана було покладено принципи всебічної
підтримки приватного підприємництва при одночасному
послабленні державного втручання в мікроекономічні процеси,
а також пріоритет стимулювання пропозиції. Головним
інструментом регулювання економіки було визначено податкову
політику. Відповідно до прийнятого у 1981 році Закону про
оподаткування до 28% знизився податок на доходи фізичних
осіб, з 70 до 50% скоротилася максимальна податкова ставка на
доходи з капіталу. У 1986 р. ці податки знову було знижено, а
найменш забезпечені громадяни взагалі звільнювалися від
сплати податків.
Застосування
монетаристських
заходів
надало
американській економіці нового імпульсу. Темпи зростання
реального ВВП підвищилися до 3–4% на рік, знизилася інфляція
й безробіття. У 80-х роках було створено 18 млн нових робочих
місць – удвічі більше, ніж створили за цей час країни Західної
Європи та Японії, разом узяті. Інвестиції в інформаційні
технології зростали щороку в середньому на 13%.
«Рейганоміка» діяла ефективно майже до кінця 80-х
років, коли виявився черговий спад в американський економіці.
Темпи зростання виробництва різко знизилися. Державний
бюджет зводився із значним дефіцитом (не в останню чергу –
через зниження надходжень податків), сформувалося велике
від'ємне сальдо платіжного балансу за поточними операціями.
Погіршилося становище найбідніших і незахищених верств
населення через скорочення витрат на соціальні потреби.
Інвестиційна активність у країні помітно впала [12].
Уряд Б. Клінтона повернув від монетаризму до політики,
яку називають «неокейнсіанством». Вона не передбачала такої
жорсткої регламентації економічної діяльності, як класичне
кейнсіанство, проте активізує роль уряду в економічній сфері.
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Головною метою уряду визначалося сприяння припливу
інвестицій в економіку. Зросли обсяги державних вкладень в
основний капітал країни. Основна увага приділялася
заохоченню інвестування в новітні галузі виробництва, які
визначають науково-технічний прогрес. Збільшилися соціальні
витрати держави, особливо на охорону здоров'я й освіту.
Водночас підвищилися податки.
Успіх неокейнсіанської політики продемонструвала
динаміка основних показників економіки в 90-х роках.
Наприкінці десятиріччя вперше з'явилася тенденція зменшення
державного боргу США – з 3,8 трлн дол. до 3,4 трлн дол. у 2000
р. [11]. Проте деякі експерти й політики висловлювали
побоювання щодо перспектив подальшого безхмарного
розвитку американської економіки. Її зліт у 90-ті роки, як
вважав багато хто з них, ґрунтувався на нечуваному «бумі»
інвестування в інформаційні технології. Коли цей «бум» мине
через насичення ринку інформаційною технікою, то темпи
американської економіки мають загальмуватися. Події 11
вересня 2001 р. (теракт) додали нервування й невпевненості
щодо її розвитку.
Наступний президент США Дж. Буш-молодший
повернувся до основних засад економічної політики свого
батька, який був прихильником монетаризму. Його програма,
яка також має назву «Нові засади», передбачала насамперед
зниження податків, скасування податку на спадщину, ставки
якого досягали 50%. Було встановлено податкові пільги на
наукові розробки й дослідження. Бюджетна програма
передбачала жорстку економію з метою подальшого скорочення
державного боргу. На відміну від «рейганоміки», адміністрація
Дж. Буша обережніше ставилась до скорочення витрат на
соціальні потреби. Набула підтримки пенсійна система й
система медичного обслуговування людей похилого віку
«Медікейр». Розроблена програма освіти для дітей з бідних
сімей.
Проте економічні програми уряду Дж. Буша не були
виконані повністю. У зв'язку з активною участю США у війнах
в Афганістані й Іраку різко зросли бюджетні витрати на армію.
В 2004 фінансовому році (закінчився у вересні) дефіцит
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американського бюджету став рекордним – 413 млрд доларів (у
той час як за уряду Б. Клінтона мав місце профіцит). В 2006 р.,
правда, цей дефіцит скоротився й становив 250 млрд дол.
Неприємним для подальшого розвитку американської економіки
стає демографічний фактор: наближається час масового виходу
на пенсію покоління так званого «бебі-буму» – людей, що
народилися в перші повоєнні роки і становлять велику кількість.
Вони вже не будуть сплачувати податки, але потребують
соціальних пільг. З кінця минулого століття в США відбувається
рішуча реструктуризація економіки. Енергійно форсується
розвиток інформаційних технологій і програмних продуктів.
Відбувається перехід до «індустрії інформації»; поряд з цим
вживаються терміни «деіндустріалізація» й «делокалізація»
стосовно американської економіки [12]. З одного боку, зростає
попит на людей розумової праці високої кваліфікації; з іншого
боку, постає проблема масової перекваліфікації робітників
переробної промисловості. Так, ще в 50-х роках минулого
століття в обробній промисловості працював кожний третій
працюючий американець, а нині – лише кожний дев‘ятий [12]. У
2007 р. промисловість США мала 20,6% частки ВВП, тоді як
послуги – 78,5%. Серед американських економістів і політиків
виникає побоювання, що індустрія поступово буде відходити з
території США («делокалізація») в країни, що більш динамічно
розвиваються (в НІК, БРІК), а американці будуть інформаційно
обслуговувати чужу економіку.
Наступному президентові США Бараку Обамі довелося
розпочати своє керування державою в умовах надзвичайно
глибокої світової економічної кризи, яка розпочалася саме з
американської фінансової сфери. Збанкрутувала низка великих
банків і страхових компаній (зокрема, «Фанні Мей», «Фрейді
Мак»); під загрозою банкрутства опинилися велетні
автомобільної індустрії – «Дженерал моторз», «Форд». Одним з
провідних напрямів виходу з кризи новий уряд вбачає
підсилення ролі держави в регулюванні економіки. Були
здійснені вливання значних державних коштів для рятування
«хворих» банків та фірм.
Нині діючий американський президент Дональд Трамп
– протекціоніст, що хоче захистити свою країну від конкурентів,
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тому ізолює її. Серед пріоритетів його політики – захист
вітчизняного виробника, а отже дотація найбільш важливих для
державної економіки галузей – автомобілебудування, сільського
господарства тощо; підвищення мита на закордонні товари;
такий популярний серед виборців захід як зниження податкових
ставок на доходи громадян. Застосування інструменту
зниженого оподаткування, у результаті чого держава не
дорахується мільярдів надходжень до бюджету, за задумом
команди Трампа, має компенсуватися поетапним підвищенням
податкових ставок на прибутки, отримані за кордоном, й зможе
закрити лазівки у податковому законодавстві.
Екологічна політика. Державна екологічна політика
США ґрунтується на ряді принципів: а) рівноваги витрат і
прибутку в механізмі екологічного регулювання, який означає,
що витрати на будь-які заходи не повинні перевищувати
одержувані вигоди; б) активізації основних ринкових механізмів,
який означає здорову конкуренцію суб‘єктів екологічного
бізнесу; в) децентралізацію державного регулювання, що
означає переведення екологічної відповідальності на уряди
штатів та муніципальних органів.
Згідно з останнім з названих принципів, у 1984 році
Національним агентством з питань охорони довкілля США була
розроблена концепція аудиту, на базі якою федеральні агентства
різних штатів розробили власні програми екологічного аудиту,
згідно яких екологічний аудит застосовується до підприємствпорушників екологічних норм, зокрема оцінюється: безпечність
виробництва, рівень відходів, наявність та поширеність
професійних захворювань, промислова гігієна, рівень
забруднення конкретної природної локації тощо. Оцінюючи
екологічний аудит США, дослідники зазначають, що він є не
просто інструментом контролю за дотриманням закону, але й
основою для розробки превентивних заходів, оскільки
спрямований не так на покарання, як на виявлення екологічного
правопорушення [11].
Основним джерелом фінансового забезпечення сталого
розвитку є витрати підприємств на охорону довкілля, які
становлять близько 60 % усіх природоохоронних витрат, частка
державних витрат має тенденцію до зменшення. Усі
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природоохоронні витрати консолідуються на т.зв екологічних
рахунках банків, і з них здійснюється фінансування заходів з
охорони довкілля й відновлення екосистем шляхом надання:
субсидій, дотацій, грантів, позик тощо [12].
Соціальна політика. Модель соціальної політики
Америки прийнято називати ліберальною [13] чи навіть
«ультраліберальною» [14], бо вона спирається на таку цінність,
як індивідуалізм, або «залишковою» (residual), бо держава надає
лише мінімальну допомогу [15]. При цьому ставлення до
отримувачів допомоги (нужденних) є доволі стигматизуючим,
тобто принижуючим. Відомий британський фахівець із
соціальної політики П. Спікер розцінює американську модель як
«плюралістичну» [16], оскільки вона поєднує різнопланові
державні, місцеві, комерційні та благодійні соціальні програми.
Структура уряду конкретного штату, котрий розробляє,
координує й фінансує як власні соціальні програми, так і
«адаптовані» до місцевих умов федеральні програми, певною
мірою повторює склад федерального уряду.
Громадська думка прихильна до передачі штатам і
органам місцевого самоврядування більших повноважень у
питаннях внутрішньої політики, зокрема у сфері середньої та
професійної освіти, боротьби зі злочинністю, тоді як за
федеральним урядом, на думку громадян США, варто залишити
захист прав громадян і зміцнення економіки [17].
Отже, притаманний США адміністративний федералізм
на практиці означає, що значну частину бюджету соціальних
програм контролюють штати. Тому, коли мова йде про так звані
«федеральні програми» («Медікер», «Медікейд», TANF тощо),
то насправді вони варіюються від штату до штату, який їх
адмініструє. Більше того, до адміністрування однієї й тієї ж
програми причетні різні відомства, як-от за соціальне
страхування відповідають і Адміністрація з питань соціального
забезпечення, і Міністерство фінансів, і Міністерство медичних
та соціальних послуг, і Міністерство праці тощо.
У цілому американські федеральні програми соціального
захисту поділяють на три групи: соціальне страхування,
державна допомога та охорона материнства й дитинства. Окрім
інструментів соціальної політики, властивих описаним раніше
204

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

європейським моделям, у США до соціального захисту
відносять допомогу з харчування та медичне забезпечення
вразливих груп населення. Після впровадження законодавства
про особисту відповідальність в останні роки суттєво посилили
вимоги щодо отримання інших видів допомоги, зокрема
продуктових талонів і виплат у рамках додаткового соціального
прибутку (SSI), медичного обслуговування для нужденних
(«Медікейд»).
Державна система соціального забезпечення фактично
ґрунтується на страхуванні. У її рамках підтримують добробут
майже 40 млн американців, – це найбільша у світі урядова
програма соціального страхування з річними виплатами у понад
360 мільйонів доларів [14]. Вона поки що має прибуток, однак
постаріння населення змушує фахівців і політиків обговорювати
ідею її реформування [13]. Адже попри численні поправки,
уточнення й доповнення, федеральні програми залишаються
такими, якими вони були створені кілька десятиріч тому, і не
зовсім відповідають соціально-економічній ситуації.
Щодо політики регулювання ринку праці, то варто
відзначити, що в США, де уряд мало втручається в економічні
аспекти діяльності підприємств і організацій, проголошено
«політику рівних можливостей» при наймі на роботу,
регулюють питання безпеки праці, заохочують роботодавців у
найменш розвинутих регіонах чи регіонах із високим рівнем
безробіття тощо. До характерних ознак американського ринку
праці (та й стилю життя в цілому) належать висока мобільність
робочої сили, часткова зайнятість, самозайнятість, а також
зайнятість на такій роботі, котра є нижчою за кваліфікацію
працівника з відповідно нижчою оплатою. Федеральному уряду
та урядам штатів доводиться враховувати при плануванні
соціальних програм таку своєрідність ринку праці. Втім, хоча
97 % усіх працюючих мають страховку від безробіття, 65
відсотків безробітних не отримувало допомоги в рамках
соціального забезпечення [14]. Такі дані певною мірою можна
вважати характеристикою ефективності цього різновиду
соціального страхування на випадок втрати роботи.
Переосмислення цінностей та практики реалізації
соціальної політики, яке відбувалося впродовж останніх
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десятиліть, полягало й у проголошенні ширшого залучення
релігійних і приватних організацій, зокрема до надання
соціальних послуг. 2001 року в адміністрації претендента Дж.
Буша було навіть сформоване спеціальне управління. Зараз
також активно обговорюють ідеї комерціалізації й приватизації
як соціальних служб, так і програми соціального забезпечення
(страхування) [13]. Такі пропозиції мають і прихильників, і
опонентів, котрі висувають різнопланові аргументи на користь
реформування існуючої системи, щоправда, у різних напрямах.
Висновки. Проводячи паралель між США й Україною у
вирішенні проблематики сталого розвитку, насамперед слід
відмітити різні їх вихідні умови. Якщо теоретичною основою
вирішення проблематики сталого розвитку для США є концепції
позитивної
держави
соціального
захисту
й
економікоцентричного підходу, за якими економічна міць
держави створює фінансові передумови вирішення проблем
соціального та природоохоронного характеру, то Україна з
низьким економічним потенціалом лише наближається до
запровадження принципів концепції базових потреб. Тому
досвід США може бути корисний для вітчизняного становлення
політики сталого розвитку з позиції запровадження детально
пропрацьованих інструментів екополітики й механізмів
вирішення
соціальних
та
економічних
проблем
на
регіональному рівні.
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Фіалковська Анастасія, Ковальчук Іван
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ
СПОРТИВНОГО ОДЯГУ
В наш час ступінь розвитку спортивних галузей
здійснює значний вплив на розвиток суспільства, рівень і якість
життя населення, соціальну та підприємницьку активність.
Спорт, як засіб соціально-економічного зміцнення країни,
проявляється майже в усіх сферах людської діяльності. Зокрема,
в економічній сфері це підвищення попиту на послуги
спортивних залів та фітнес-клубів, зростання продажів
спортивної атрибутики, спеціалізованих продуктів харчування,
спортивного одягу та взуття. Паралельно з цим постійно
з‘являються нові види спорту, а отже з кожним роком зростають
і спортивні потреби.
Зі структурного погляду, сегмент спортивного одягу
утримує найбільшу частку світового ринку спортивних товарів.
Для сучасної молоді популярність спортивного стилю одягу
пов‘язана вже не стільки з інтересом безпосередньо до спорту,
скільки з модою на здоровий спосіб життя та поширенням
відповідних тенденцій на ринок одягу.
Отже й портрет споживача на вітчизняному ринку
спортивного одягу сформувався під впливом таких чинників як
конкуренція між вітчизняними і закордонними виробниками,
збільшення впливу світової тенденції наслідування всесвітньо
відомих особистостей, паралельне існування різних модних
напрямів у різних соціальних групах.
Ринок спортивного одягу в Україні, незважаючи на всі
економічні негаразди, намагається утримувати поточні позиції.
Звичайно, фінансова криза останніх років та зростання курсу
долару унеможливила його розвиток. Проте для когось з
підприємців ця обставина стала причиною банкрутства, в той
час як для інших - поштовхом до активного розвитку. Зокрема,
якщо донедавна практично всі спортивні магазини були
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орієнтовані виключно на продаж дорогих спортивних товарів
відомих світових брендів, то в останні роки більшість продукції
вже належить до середнього цінового сегменту. Розвитку цієї
ніші також сприяє переміщення основної частки продажів з
ринків з великою кількістю контрафактної продукції у магазини.
Крім того, все більшим попитом користується продукція
вітчизняних виробників.
Ключові слова: аналіз кон‘юнктури, структура ринку,
попит, пропозиція, експорт, імпорт, ціна.
Фиалковская Анастасия, Ковальчук Иван
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
В настоящее время уровень развития спортивных
отраслей осуществляет значительное влияние на развитие
общества, уровень и качество жизни населения, социальную и
предпринимательскую активность.
Спорт,
как
способ
социально-экономического
укрепления страны, проявляется практически во всех сферах
человеческой деятельности. В частности, в экономической
сфере это повышение спроса на услуги спортивных залов и
фитнес-клубов, увеличение объѐмов продаж спортивной
атрибутики,
специализированых
продуктов
питания,
спортивной одежды и обуви. Параллельно с этим постоянно
появляются новые виды спорта, и, соответственно, с каждым
годом возрастают спортивные потребности.
С точки зрения структуры, сегмент спортивной одежды
занимает наибольшую часть мирового рынка спортивных
товаров. Для современной молодѐжи популярность спортивного
стиля одежды связана уже не столько с интересом
непосредственно к спорту, сколько с модой на здоровый способ
жизни и расширением соответствующих тенденций на рынок
одежды.
Следовательно, и портрет потребителя на отечественном
рынке спортивной одежды сформировался под влиянием таких
факторов как конкуренция между отечественными и
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зарубежными производителями, увеличение влияния тенденций
подражания всемирно известным личностям, параллельное
существование различных модных направлений в разных
социальных группах.
Рынок спортивной одежды в Украине, несмотря на
экономические проблемы, пытается удерживать текущие
позиции. Конечно, финансовый кризис последних лет и
повышение курса доллара сделал невозможным его развитие.
Однако для кого-то из предпринимателей это обстоятельство
стало причиной банкротства, в то время как для других –
толчком к активному развитию. В частности, если до недавних
пор,
практически
все
спортивные
магазины
были
ориентированы исключительно на продажу
дорогих
спортивных товаров известных мировых брендов, то в
последние годы большинство продукции уже принадлежит к
среднему ценовому сегменту. Развитию этой ниши так же
способствует перемещение основной части продаж с рынков (с
большим количеством контрафактной продукции) в магазины.
Кроме того, увеличивается и спрос на продукцию
отечественных производителей.
Ключевые слова: анализ конъюнктуры, структура рынка,
спрос, предложение, экспорт, импорт, цена.
Fialkovska Anastasiia, Kovalchuk Ivan
MODERN TRENDS IN DEVELOPMENT OF THE MARKET
SPORTS CLOTHING
As the title implies the article describes modern trends in
development of the market sports clothing. In our time, the degree of
development of sports industries has a significant impact on the pace
of development of society, level and quality of life of the population,
social and entrepreneurial activity. Sport, as a means of social and
economic strengthening of the country, manifests itself in almost all
spheres of human activity. In particular, in the economic sphere, this
is manifested in increasing demand for services for sports halls and
fitness clubs, sales of sports attributes, specialized food, sportswear
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and footwear. In parallel with this constantly there are new kinds of
sport. Therefore, every year, the sport needs grow.
From the structural point of view, the sportswear segment
holds the largest share of the world market for sporting goods. For
modern youth, the popularity of the sports style of clothing is bound
not so much with the interest directly to the sport. Besides with the
fashion for a healthy lifestyle and the spread of relevant trends in the
clothing market.
Consequently, the portrait of a modern consumer in the
domestic market of sportswear was formed under the influence of
such factors as competition between domestic and foreign producers,
increasing the influence of the global trend of imitation of worldfamous personalities, parallel existence of various fashion trends in
various social groups.
The sportswear market in Ukraine, despite all the economic
hardships, is trying to keep current positions. Of course, the financial
crisis of recent years and the growth of the dollar did not allow its
development. However, for some of the entrepreneurs, this
circumstance has become a cause of bankruptcy, while for others - an
impetus for active development. In particular, if until recently,
practically all sports shops were focused exclusively on the sale of
expensive sports goods of well-known world brands, then in recent
years, most products already belong to the middle price segment. The
development of this niche also contributes to shifting the bulk of
sales from markets with a large number of counterfeit products to
stores. In addition, domestic producers are increasingly in demand.
Keywords: analysis of market conditions, market structure,
demand, supply, export, import, price.
DOI: 10.32680/2409-9260-2018-9(261)-209-222
Постановка проблеми. Сучасний спорт став важливою
галуззю економіки багатьох країн, в тому числі й України. До
нього залучено значні фінансові кошти і велику кількість
робочої сили. Згідно даних соціологічних опитувань понад 20%
українців сповідують активний спосіб життя. Що стосується
спортивного одягу, він вже давно перестав бути затребуваними
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тільки у вузькому колі професійних спортсменів, а, навпаки,
стає частиною стилю життя будь – якої людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням
кон‘юнктурних досліджень на ринках товарів та послуг
присвячено труди таких вчених як А.В. Андрейченко, Т.В.
Зламанюк, Р.В. Грінченко та В. А. Карпов. Також окремо
особливості специфіки ринку спортивних товарів та сегменту
спортивного одягу знайшли відображення у наукових статтях
М. Беднарчук, Л. Цетнар, Л.В. Ткаченко.
Завданням
статті
є
визначення
основних
кон‘юнктурних тенденцій на ринку спортивних товарів,
зокрема, спортивного одягу, аналіз основних категорій
виробників та споживачів, окреслення шляхів збільшення
ефективності комерційної діяльності підприємств галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основними
принципами
організації
будь-якого
кон‘юнктурного
дослідження є:
– науковість, тобто опис, пояснення і пророкування
досліджуваних явищ і процесів на основі використання науково
обґрунтованої та апробованої методики;
– системність, тобто притаманна досліднику логічна
послідовність етапів і дій, певна структура і ієрархія елементів і
показників;
– комплексність вивчення різних аспектів і
закономірностей розвитку ринку в їх взаємозв‘язку і
взаємозумовленості;
– оперативність, гнучкість і перспективність, тобто
кон‘юнктурне дослідження має передувати всім кон‘юнктурним
операціями, супроводжувати їх і завершувати їх, поєднувати
короткострокові і довгострокові прогнози;
– ефективність - витрати на кон‘юнктурне дослідження
повинні окупатися і давати ефект (непрямий – у формі успіху
кон‘юнктурних операцій і прямий – у вигляді зростання
прибутку або доходу [1].
Внаслідок сприятливих кон‘юнктурних тенденцій обсяг
світового ринку спортивних товарів в 2017 році склав більш ніж
200 млрд. доларів, головним виробником при цьому є Китай, а
США та країни ЄС забезпечують найбільшу частку споживання.
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Найбільша частка світових продажів спортивних товарів
доводиться на сегмент спортивного одягу та взуття. Річна
ємність його складає 38-40 млрд. доларів, при цьому 70 % цих
товарів виробляють у Китаї, Індії та Туреччині, а частка країн
ЄС становить приблизно 15 %.
В контексті призначення спортивного одягу і взуття,
можна виділити два напрямки: для занять спортом та
повсякденного використання.
Наразі найбільш популярними видами спорту у світі є
футбол, біг, плавання, баскетбол, теніс, фітнес та деякі інші.
Відповідно, більшість великих компаній-виробників концентрує
свої зусилля на виробництві спортивного екіпірування саме для
групи найпоширеніших видів спорту. В сегменті спортивного
одягу та взуття на ринку виділяється група лідерів, яким
довіряють мільйони клієнтів в усьому світі (рис. 1).

Рис. 1 Частка найбільших виробників на світовому ринку
спортивного одягу [2, с. 35]
Насамперед, до них слід віднести наступні.
1. «Nike» - чи не найвідоміша і найбільша компанія в
світі, що виробляє спортивні товари. Продукція цієї компанії
випускається під такими брендами як Nike, Nike Golf, Total 90,
Air Jordan, та ін.. Так само Nike належать такі марки, як Umbro,
Cole Haan і Converse.
2. «Adidas» - німецька промислова компанія у своїй
продукції, яка застосовує тільки найсучасніші технології і
інновації, які максимально полегшують тренування спортсменів.
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3. «Kappa» – одна з найстаріших компаній, що
виробляють спортивний одяг та екіпіровку. Ця італійська
компанія була заснована ще в 1916 році.
4. «Lotto» - італійська компанія, яка була заснована у
1937 році. Спочатку її спеціалізацією був випуск тенісної
екіпіровки, однак надалі компанія зайнялася впуском практично
всіх існуючих спортивних товарів.
5. «Umbro» - британський виробник спортивного
екіпірування та одягу Umbro PLC є головним постачальником
спортивної амуніції самої «сильної футбольної ліги у світі –
Англійської прем'єр-ліги.
6. «Puma» німецька компанія з виробництва
спортивного одягу та інших товарів. Має велику кількість
дочірніх підприємств у багатьох країнах світу.
7. «Reebok» – це одна з відомих компаній з виробництва
спортивних аксесуарів, одягу і багатьох інших товарів. В даній
компанії відмінно розвинена рекламна діяльність. Про це
свідчать контракти з багатьма великими гравцями NBA, NHL.
Наразі є дочірнім підрозділом «Adidas».
8. «Joma» – компанія-виробник спортивного одягу. Була
заснована в Іспанії в 1965 році.
9. «Fila» на сьогоднішній день є найбільшим виробником
спортивного одягу в Південній Кореї. Компанія була заснована
в 1911 році в Італії, однак права на її володіння кілька разів
переходили до різних компаній, в результаті Fila була викуплена
південнокорейським концерном.
10. «New Balance» - це компанія заснована в 1906 році в
США в місті Белмонт. Її успіх пояснюється спеціальною
конструкцією опорної системи для взуття з інноваційним
супінатором, який створює опору п‘яткової частини ноги [2, с.
35].
З іншого боку деякі компанії свідомо вибирають
вузькоспеціалізовані ніші для завоювання лідерства в окремих
видах спорту: Arena – у плаванні, Callaway – у гольфі, Burton – у
сноуборді тощо.
В Україні ринок спортивного одягу до 2013 року
розвивався досить динамічно, щорічні темпи зростання
складали 10-20%. Цьому факту сприяли як макроекономічні
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тенденції (загострення конкуренції, посилення позицій великих
міжнародних компаній, розвиток регіональних ринків, зміна в
системі дистрибуції, формування ринкової інфраструктури), так
і внутрішні чинники (зростання інтересу з боку населення до
спорту та активного способу життя).
Але з 2014 року спостерігається різкий спад ринку
спортивного одягу, і вже у 2017-му році його обсяг склав менше
ніж 50 млн. дол. (рис. 2).
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Рис. 2 Динаміка зростання обсягів ринку
спортивного одягу [3]
Це можна пояснити тим, що девальвація національної
валюти вплинула на зниження ділової активності імпортерів,
оскільки ціни на їхні товари в гривневому еквіваленті
підвищилась. Також слід відзначити зменшення реальних
доходів громадян. Така ситуація склалася не лише через
зниження курсу національної валюти, але й через такі фактори,
як, наприклад, підвищення комунальних тарифів. Відтак
більшість пересічних українців скоротили обсяги споживання і
купують товари лише за необхідності [4].
На ринку спортивного одягу достатньо високий рівень
конкуренції. Частка ринку десяти найбільших мереж становить
менше ніж 10 %. Це, в свою чергу, надає змогу досить успішно
стартувати в цьому сегменті і новим підприємствам.
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До 90% спортивного одягу та взуття що продаються в
Україні, є імпортованими. А структура імпорту, в свою чергу,
визначає цінову сегментацію на ринку одягу. З цієї точки зору
виділяють одяг преміум - класу, середньої і низької цінових
категорій. Перший імпортується насамперед з європейських
країн (Італія, Франція) та США. В середній ціновій категорії
пропонується одяг вітчизняного виробництва, доступна
продукція європейських підприємств, а також якісна китайська
продукція. І, нарешті, більшість дешевого одягу імпортуються в
Україну з Китаю.
Що ж стосується експорту, українські спортивні товари
за кордоном майже не представлені, лише поодинокі українські
виробники вийшли на глобальний ринок. Річ у тім, що
пробитися на ринок Західної Європи можуть компанії, які готові
виробляти дуже якісний товар за конкурентною ціною, вкласти
гроші на сертифікацію, розраховуючи на продаж великих
обсягів продукції. Найбільші поставки українського одягу
здійснювалися до Туреччини - 25 %, до країн колишнього СРСР
- 20 %, Польщі та Італії - по 7 %.
Нажаль в Україні не створено сприятливих умов для
іноземного інвестування у національні бренди спортивного
одягу, тому всі вони, на 100 % є результатом капіталовкладень
українських бізнесменів. Відсутність інвесторів пояснюється
також невизначеністю політичної та економічної ситуації. Крім
того, труднощі в діяльності вітчизняних виробників
обумовлюються також проблемами постійним збільшенням
частки контрабандної та контрафактної продукції. Так, на думку
фахівців, на легальне виробництво одягу в Україні припадає
близько 20-30%, на контрафактну продукцію — близько 20-25%,
контрабанда і «сірий» імпорт, відповідно, займають 50-60%
українського ринку одягу. Головними каналами поширення
контрабандної та контрафактної продукції вважаються речові
ринки.
Потенційних покупців спортивного одягу можна
структурувати наступним чином:
1. Спортсмени - професіонали, яких цікавить дорога
продукція, при виготовленні якої застосовуються інноваційні
технології, використовуються особливі матеріали, враховуються
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особливості того чи іншого виду спорту. Крім професіоналів,
такий одяг купують клієнти дорогих спортивних клубів та
секцій.
2. Спортсмени-аматори, яких цікавить якісна продукція,
але значно дешевша, ніж одяг для професійних спортсменів.
3. Ті, хто постійно носить одяг спортивного стилю,
насамперед, для заміських поїздок, прогулянок біля моря та
інших видів активного відпочинку.
На рисунку 3 подано наглядна структуризація
потенційних покупців.

5%

Професіонали
30%
Аматори
Прихильники
спортивного стилю

65%

Рис. 3 Клієнтська структура у сегменті
спортивного одягу [5]
Виходячи з клієнтської специфіки, важливе значення має
формат закладу, де продається спортивний одяг. Це можуть
бути мультибрендові мережі, монобрендові фірмові магазини
відомих виробників, спеціалізовані магазини, які пропонують
професійне спорядження й орієнтовані на конкретний вид
спорту, елітні магазини «sport fashіon» де зібрані модні й
актуальні товари миру спортивної моди, а також одиночні
магазини й намети, що торгують спортивним товаром.
Деякі оператори прагнуть відкривати спортивні відділи в
торгових центрах. Як вважають фахівці, найбільш доцільний
формат магазина для торгового центру - монобрендова
торгівельна точка. Крім того, існують й інші канали збуту для
218

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.
2018. 9 (261). ISSN 2409-9260 (Print) ISSN 2415-3869 (Online).doc

менш вибагливих покупців: речові ринки, стокові магазини та
магазини «секонд-хенд» (рис. 4).
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Монобрендові магазини
Стокові магазини
Магазини "секонд-хенд"
Інше

Мультибрендові магазини
Речові ринки
Інтернет-магазини

Рис. 4 Структура каналів збуту на українському ринку
спортивного одягу [3]
Слід зазначити, що в останні роки значно збільшилась
частка Інтернет – магазинів у загальному обсязі продажів
спортивного одягу. В Інтернеті купують переважно спортивний
одяг середньої цінової категорії (вартість чека коливається в
межах 20 - 100 доларів). Клієнтами Інтернет – магазинів є
переважно мешканці великих міст.
З погляду регіональної спрямованості пріоритетними є
міста-мільйонники. Зокрема, донедавна безумовним лідером у
розповсюдженні спортивного одягу був Київ. За оцінками
фахівців, Київ щорічне зростання обсягів продажу в Києві
досягало 30–40%. І за цим параметром українська столиця
обігнала деякі великі міста Західної Європи та США. Далі
йдуть Одеська, Харківська та Львівська області. Однак все
більше
компаній
розглядають
варіанти
відкриття
спеціалізованих магазинів і у містах з населенням від 150-200
тис. мешканців [6]
Що стосується локального ринку м. Одеси, тут
функціонує декілька типів магазинів спортивного одягу.
Найбільшою популярністю користуються мультибрендові
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магазини де можна придбати весь спектр товарів для спорту.
Вони можуть бути соло – закладами або частиною мережі.
Серед перших можна виділити магазин «Амуніція», що
пропонує товари таких брендів як Adidas, Campri, Everlast, Green
Hill, Nike, Lonsdale, Reebok, Tapout, Top King, Venum, UFC. В
асортименті одяг, аксесуари, взуття, товари для тренерів,
манекени, татамі, тренувальна зброя, боксерські ринги,
продукція спортивної медицини.
Серед других – найбільшим є одеське представництво
мережі «Спортмастер», що пропонує все для спорту та
активного відпочинку - від найпростіших спорттоварів до
технологічного спорядження останнього покоління.
Окрему нішу займають спеціалізовані монобрендові
магазини такі як, «Adidas» чи «Columbia». Присутні на
одеському ринку і спеціалізовані спортивні магазини. Зокрема,
магазин «ГОЛ+ПАС» пропонує великий вибір товарів для
футболу провідних світових виробників, таких як футбольна
екіпіровка і аксесуари, спортивна форма та взуття для
професіоналів і любителів футболу. Можна придбати
спортивний одяг й у мультибрендових стокових магазинах,
таких як «Стокмаркет» або «Euro Style».
Паралельно з цим стало збільшується частка інших
форматів, за рахунок нових методів продажів які постійно
з‘являються. Сюди можна віднести Інтернет – аукціони на
кшталт «Amazon» чи «eBay», що дозволяють інтерактивно
пропонувати ціну в реальному масштабі часу, а також дошки
приватних оголошень по типу «OLX». Також в останні роки
набула поширення реалізація спортивного одягу фізичними
особами за допомогою сторінок у соціальних мережах. Мова
йде навіть про дропшиппінг, коли продавці спортивних
магазинів чекають на знижку, відбирають найкращі зразки – та
перепродають їх в мережі Інтернет за вищою ціною.
Висновки. На українському ринку наразі представлено
майже усі найбільш відомі бренди спортивного одягу «Nike»,
«Adidas», «Puma» та інші. При цьому, як в оригінальному
варіанті (хоча це можуть бути колекції минулих років), так й у
вигляді китайських або місцевих підробок. Паралельно до
продажу поступає одяг, в який одягаються менш забезпечені
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європейці – це одяг маловідомих (у всякому разі в Україні)
марок. Також поступово з‘являються на ринку вітчизняні
виробники.
Проте існує низка проблем розвитку ринку спортивного
одягу в Україні, зокрема: переповнення внутрішнього ринку
нелегальним імпортом; відсутність сприятливих умов для
закупівлі
вітчизняними
підприємствами
високоякісного
обладнання, яке не виробляється в Україні; значний вплив
фактору моди на вподобання споживачів; низький рівень
інвестицій у легку промисловість України з боку як іноземних
інвесторів, так і держави. До негативних факторів, здатних
обмежити зростання ринку спортивних товарів також варто
віднести демографічну кризу та низькі доходи населення.
Щодо прогнозів розвитку ринку спортивного одягу
України, досить імовірна поява нових магазинів різного
формату: від великих мультибрендових супермаркетів до
локальних монобрендових фірмових магазинів. Крім того при
подальшому розвитку конкуренції, швидше за все, будуть
затребувані стокові магазини, а при погіршенні рівня життя
населення – магазини «секонд-хенд».
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ
УДК 94(477): 930.85
Остащук Вера
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
ОДЕССКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПЕРИОД
РУМЫНСКОЙ ОКУПАЦИИ Г.ОДЕССЫ (1941-1944 ГГ.)
Публикация посвящена исследованию политики румынской
оккупационной администрации относительно научного развития
гуманитарных факультетов Одесского университета. Комплексного
исторического исследования посвященного отмеченным проблемам
на сегодня не существует. Научная новизна работы заключается в
выяснении особенностей мер румынской оккупационной
администрации в гуманитарной науке г. Одессы. Цель данной
работы рассмотреть во-первых, установление оккупационного
режима; во-вторых, открытие и деятельность Одесского
университета; в-третьих, научную и издательскую деятельность
историко-филологического и юридического факультетов.
За время оккупации не удалось восстановить
образовательную и научную сеть в еѐ довоенных масштабах, но
то, что удалось достигнуть в условиях военного времени тоже
имело большой успех.
Был открыт историко-филологический факультет, который
имел четыре отделения: классическое, романо-германское,
философское, русского языка и литературы. Были открытые
кафедры - русской, общей и древней истории. Здесь кроме
защиты диссертаций, проводилась научная работа по трѐм
секциями: литературная, лингвистическая и историческая. Она
заключалась в чтении докладов профессоров и преподавателей
на которые допускались и студенты. Была возобновлена
деятельность Общества истории и древностей. Возвращѐн из
небытия юридический факультет, на котором тоже достаточно
плодотворно проходила научная работа.
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Автор приходит к выводу, что румынская власть уделяла
достаточно большое внимание гуманитарной науке. Последнее было
обусловлено во-первых тем, что румынская оккупационная
администрация надеялась на поддержку местного населения, в том
числе одесситов; во-вторых, румыны исходили из того, что вся
территория Транснистрии является исконно румынской, именно это
стало главной концепцией которая разрабатывалась, так как имела
поддержку от власти. Это так сказать было государственным
заказом того времени.
Ключевые слова: румынская оккупация, гуманитарная
наука, образование, университет, историко-филологический
факультет, юридический факультет.
Остащук Віра
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГУМАНІТАРНИХ
ФАКУЛЬТЕТІВ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПЕРІОД
РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ М. ОДЕСИ (1941-1944 РР.)
Публікація присвячена дослідженню політики румунської
окупаційної адміністрації стосовно наукового розвитку
гуманітарних факультетів Одеського університету.
Комплексного історичного дослідження присвяченого
означеним проблемам на сьогодні не існує. Наукова новизна
роботи полягає у з'ясуванні особливостей заходів румунської
окупаційної адміністрації в гуманітарній науці м. Одеси. Мета
даної роботи розглянути по-перше, встановлення окупаційного
режиму; по-друге, відкриття та діяльність Одеського
університету; по-третє, наукову та видавничу діяльність
історико-філологічного та юридичного факультетів. Звичайно,
за умов окупації не вдалося відновити освітню та наукову
мережу в її довоєнних масштабах. Однак те, чого вдалося
досягти в умовах воєнного часу, також мало значний успіх.
Був відкритий історико-філологічний факультет, який мав
чотири відділення: класичне, романо-германське, філософське,
російської мови і літератури. Були відкриті кафедри –
російської, загальної і стародавньої історії. Тут окрім захисту
дисертацій, проводилася наукова робота за трьома секціями:
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літературна, лінгвістична і історична. Вона полягала в читанні
доповідей професорів і викладачів, на які допускалися і
студенти. Була відновлена діяльність Товариства історії і
старожитностей. Повернутий із небуття юридичний факультет,
на якому теж досить плідно проходила наукова робота.
Автор приходить до висновку, що румунська влада
приділяла досить велику увагу гуманітарній науці. Останнє було
обумовлено по-перше тим, що румунська окупаційна
адміністрація сподівалась на підтримку місцевого населення, в
тому числі одеситів; по-друге, румуни виходили з того, що вся
територія Трансністрії є споконвічно румунською, саме це стало
головною концепцією яка розроблялася, тому що мала
підтримку від влади. Це так би мовити було державним
замовленням того часу.
Ключові слова: румунська окупація, гуманітарна наука,
освіта,
університет,
історико-філологічний
факультет,
юридичний факультет.
Ostashchuk Vira
RESEARCH ACTIVITIES OF HUMANITARIAN
FUCULTIES OF ODESSA UNIVERSITY DURING THE
PERIOD OF THE ROMANIAN OCCUPATION OF ODESSA
(1941-1944).
The purpose of the artıcle is to study the policy of the
Romanian occupation administration of the scientific development of
humanitarian faculties of Odessa University. Complex historical
research sanctified to the marked problems it does not exist for
today. The scientific novelty of work consists in finding out of
features of events of Romanian of occupation administration in
humanitarian science of Odesa. Aim of this work to consider firstly,
establishment of the of occupation mode; secondly, opening and
activity of the Odesa university; thirdly, scientific and publishing
activity of historico-philological and legal faculties.
Certainly, at the terms of occupation it was not succeeded to
renew an educational and scientific network in her pre-war scales.
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However what succeeded to be attained in the conditions of wartime, also small considerable success.
A historico-philological faculty that had four separations was
open: classic, philosophical, Russian and literature. There were open
departments - Russian, general and ancient history. Here except
defence of dissertations, the advanced study was conducted after
three sections: literary, linguistic and historical. She consisted in
reading of lectures of professors and teachers, on that students were
assumed.
There was the renewed activity of Society of history. Faculty
of law, on that too the advanced study passed fruitfully enough,
returned from nonexistence.
An author comes to the conclusion, that Romanian power spared
large enough attention to humanitarian science. The last was
conditioned firstly by that Romanian of occupation administration
hoped in support a local population, including Odesa; secondly,
Romanians went out from that all territory of Тransnistrii is
indigenously Romanian, exactly it became main conception that was
developed, because had support from power. It so to say was a
government order that time.
Keywords: Romanian occupation, humanities, education,
university, Faculty of History and Philology, Faculty of Law.
DOI: 10.32680/2409-9260-2018-9(261)-223-235
Постановка проблеми. Інтеграція, демократизація і
гуманізація української освіти у світову освітню систему
вимагають критичного аналізу її розвитку у різні історичні
періоди.
Досить довго дослідники були позбавлені можливості
об‘єктивно і неупереджено вивчати питання, пов‘язані з
реалізацією
німецько-румунською
окупаційною
владою
освітньої політики на Півдні України. Об‘єктивне вивчення цієї
проблеми сприятиме відновленню повноти історичної пам‘яті,
яка десятиліттями фальсифікувалася через ідеологічні причини.
Виходячи з цього, метою даної роботи є дослідити
політику румунської окупаційної адміністрації стосовно
наукового розвитку гуманітарних факультетів Одеського
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університету. Для досягнення означеної мети необхідно, на наш
погляд, розглянути по-перше, встановлення окупаційного
режиму; по-друге, відкриття та діяльність Одеського
університету; по-третє, наукову та видавничу діяльність
історико-філологічного та юридичного факультетів.
Мета та завдання статті обумовили її методологічну
основу, що базується на використанні методів пошуку, аналізу
та синтезу для максимального використання архівних джерел.
Завдяки структурному методу досліджено взаємний вплив та
залежність розвитку науки від зовнішніх факторів, а саме
пануючої румунської ідеологічної політики. Конкретноісторичний метод дозволив використати окупаційну пресу,
враховуючи місце (Одеса), умови виникнення та функцінування
(війна та окупація) та мету (інформаційну та ідеологічну) її
випуску.
Актуальність проблеми обумовлена недостатньою
вивченістю цієї сторінки історії Одеси. Без вивчення окреслених
проблем неможливе цілісне бачення історії Другої Світової
війни.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми.
Комплексного
історичного
дослідження
присвяченого означеним проблемам на сьогодні не існує, хоча
окремі аспекти окупаційної політики, в тому числі освітньонаукові розглядались в контексті більш ґрунтовних робіт,
присвячених добі окупації. Їх можна поділити на чотири групи:
радянські (Левит И.Э., Єгоров В.Ф., Зотов Н.І. [1]), сучасні
вітчизняні (Щетніков В.П., Черкесов А.А. і Гридін В.П. [2]),
американські (А. Даллін[3]), румунські та молдавські (А. Габор,
О. Веренка, Р. Соловєй[4]) дослідники.
Джерельною базою дослідження є періодична преса,
яка виходила у 1941 – 1944 рр. в Одесі, зокрема «Одесская
газета», «Одесса», «Молва».
Виклад основного матеріалу. 16 жовтня 1941 р.
німецько-румунські війська вступили до Одеси. З цього часу вся
територія між Дністром і Бугом була передана румунській
громадянській управі, під назвою «Трансністрія».
До новоутвореного «губернаторства», було включено
південно-західні
українські
землі:
всю
Одеську,
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частину (західніше Південного Бугу) Миколаївської та
Вінницької областей; а також лівобережні райони Молдавії.
Західним суходільним кордоном Трансністрії була умовна лінія
Могилів – Подільський – Бар – Жмеринка.
На окупованій румунській території створювався
типовий для Румунії адміністративний устрій.
В першу чергу румуни хотіли залучитися підтримкою
одеситів, тому з самого початку приділили велику увагу
розвитку культури міста.
Початок
було
покладено
статтею
кандидата
філологічних наук, професора Г. Сербського в третьому номері
«Одесской
газеты»
«Возродим
культурную
жизнь
Одессы» [5]. Тоді ж в листопаді 1941 р. було відновлено
діяльність Оперного театру, мережі кінотеатрів, багатьох
церков, соборів. Важливою подією стало урочисте відкриття 7
грудня 1941 року об 11 годині ранку в великій аудиторії
медичного факультету. Одеського університету[6]. До січня
1942 року «академічною корпорацією» представників
окупаційної адміністрації і наукової спільноти міста був
розроблений Статут. В основу його лягло законодавство
Російської імперії, яке увійшло в практику університетського
життя після 1905 р. і відрізнялося відомим ступенем автономії і
принципом виборності деканів і ректора. Згідно Статуту,
кандидатуру ректора університету затверджував губернатор
Трансністрії. Ректором університету було призначено професора
медицини Павла Часовникова.
Функціонування Одеського університету та інших
навчальних закладів було викликане кадровим дефіцитом у
медицині, транспорті, промисловості, юриспруденції, який
ускладнював експлуатацію регіону румунською адміністрацією.
У румунської адміністрації існувало розуміння того, що
відкриті факультети університету, а особливо гуманітарного
спрямування (історико-філологічний, юридичний та румунської
культури), можна успішно використовувати як один із засобів у
боротьбі з радянською владою за вплив на місцеве населення,
поширюючи на молодь, яка вчиться, свої політичні ідеї. Цьому
завданню була присвячена і підтримка румунською
адміністрацією наукової роботи на означених факультетах.
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Історико-філологічний факультет розпочав свою роботу
28 вересня 1942 року. У відновленій структурі історикофілологічного факультету посаду декана займав спочатку Борис
Варнеке, коло наукових інтересів якого було пов‘язано з
російським театром. Особисті якості професора Б.Варнеке (його
називали «важкою людиною», «зарозумілим», «егоїстичним»)
швидко призвели до конфлікту з колегами, внаслідок чого він
змушений був відмовитися від посади декана, залишаючись на
посаді професора. Деканом став Володимир Лазурський, який
після відновлення радянської влади вийшов на пенсію через
невміння «політичного лавірування» [7].
Факультет мав чотири відділення: класичне, романогерманське, філософське, російської мови і літератури. Були
відкриті кафедри – російської, загальної і стародавньої
історії[8].
Одним з пріоритетних напрямів наукової роботи
історико-філологічного
факультету
було
дослідження
«румунського погляду» на історію регіону. Румунські науковці
доводили присутність румун на території Трансністрії ще з
давнини. Розшукувались молдавсько-румунські корені в
історичному минулому Одеси і України в цілому (такі як:
митрополит Київський у XVIIст – Петро Могила; румунський
митрополит XІX – Редумеску-Бедоні; район Одеси, де мешкали
молдавани – «Молдаванка»).
Саме розробкою такої концепції історії Румунії і зокрема
Трансністрії займалися науковці історико-філологічного факультету
Одеського університету.
Навесні 1943 року декан Володимир Лазурський
прийняв у підпорядкування факультету Історико-археологічний
музей, який до цього часу знаходився у віданні одеського
муніципалітету і був відкритий ще 20 вересня 1942 року [9].
Керував музеєм професор Є.І.Селінов. На цей час там
працювали відділи: стародавнього Єгипту; первісного
суспільства Трансністрії; стародавніх грецьких колоній;
Північного Причорномор‘я; середньовіччя і нумізматики. З 1
квітня 1943 року музей входив до складу науково-дослідних
інститутів одеського університету.
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Великий вплив на розвиток історичної науки мав дозвіл
Дирекції Культури на відновлення діяльності Одеського
товариства історії та старожитностей при університеті, яке
виникло у 1839 році. Упродовж майже столітнього періоду
свого існування товариство проводило велику і цінну наукову
роботу з дослідження минулого міста і краю, починаючи зі
стародавніх часів. Його працями видані 33 томи «Історичних
записок», в яких висвітлена історія всього Причорномор‘я,
Новоросії, Молдови, Валахії, Криму і Кавказу. Його діяльність
була перервана у 1941 році радянською владою. Тепер воно
було відновлене.
На історико-філологічному факультеті відбулися збори
по відновленню товариства історії та старожитностей при
Одеському університеті. На зборах були присутні 22 особи, в
тому числі й декілька минулих членів товариства.
Зборами було заслухано повідомлення професора
В.І.Селінова про постанову Губернатора Трансністрії професора
Алексяну від 2 липня 1943 року за № 2852 про відновлення
товариства, а також підтвердження його статуту.
З інформацією про минулу діяльність цієї організації
виступив найстарший член правління професор Б.В. Варнеке.
Збори винесли постанову: зарахувати всіх присутніх
членами-засновниками товариства і одноголосно обрати ВіцеПрезидентом професора В.І.Селінова, а секретарем –
А.В.Варнеке [10].
Окрім захисту дисертацій, на факультетах Одеського
університету проводилась інша наукова робота. Так, наприклад,
історико-філологічним факультетом проводилася наукова
робота за трьома секціями: літературна, лінгвістична і
історична. Вона полягала в читанні доповідей професорів і
викладачів, на які допускалися і студенти.
Були заслухані і обговорені наступні доповіді:
асистентки Шавальової на тему ―Флобер і Толстой‖, професор
Варнеке ―Євгеній Корш як класик і лінгвіст‖, професора
Селінова ―Спогади про Київський університет‖, професора
Потапова ―Види дієслів в російській мові‖[11].
Крім того, на історико-філологічному факультеті
систематично щосуботи проходили засідання наукової
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конференції факультету. В січні відбулися доповіді професора
В.Ф. Лазурського «Фриче як історик літератури», асистентки
Осадчей «Фільдінг (з історії англійського роману XVIII ст.)»,
асистента Гусака «Американська і англійська мови»[12].
На об‘єднаному засіданні кафедр російської історії,
загальної і стародавньої була прослухана доповідь директора
Керченського археологічного музею А.К.Шемельова, який був в
цей час асистентом Одеського археологічного музею. Темою
доповіді був Керченський археологічний музей, заснований у
1826 році. Доповідач зазначив, що музей був сховищем
цінніших археологічних матеріалів, особливо характеризував
життя і культуру Боспорського царства і його столиці
Пантікапей, на місці якого знаходиться м. Керч [13].
У 1944 році на історико-філологічному факультеті були
введені нові курси, які повинні були читати приїжджі німецькі
професори. Професор Познанського університету О.Петерсен
повинен був читати курс «Головні течії в німецькій літературі»
на німецькій мові на другому курсі німецького відділення
історико-філологічного факультету. Директор одеського
відділення німецького наукового інституту в Бухаресті
професор Райхенкрон мав читати курс історії румунської мови
на першому курсі французького відділення[14].
Але цього не сталося, тому що 17 березня 1944 року
влада перейшла до німецького командування. 20 березня 1944
року німецька влада закрила університет, а його приміщення
почали займати для військових потреб.
Оскільки румунська окупаційна влада хотіла довести,
що українські землі є споконвічно румунськими, вона всіляко
сприяла історичним концепціям, які доводили присутність
румун на нашій території ще з VІ століття. Був відкритий
історико-філологічний
факультет,
археологічний
музей,
відновлена діяльність Товариства історії і старожитностей.
У складі Одеського університету був організований і
розпочав свою роботу 23 вересня 1942 року юридичний
факультет. Якщо повернутися до історії його створення, то
треба згадати, що юридичний факультет був створений
одночасно з Імператорським Новоросійським університетом в
1864 році та існував до 1930 року. У 1930 році було перервано
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існування вищого юридичного закладу, оскільки на думку
радянської влади поглиблене вивчення правових проблем
приводило до спростування знаменитої марксистської
теорії про «правову надбудову». Замість юридичного
факультету виникли юршколи, які на протязі 6 місяців або за
один рік навчали судів і прокурорів всіх рангів.
В Одесі лишилися відмінні науково-викладацькі сили,
такі як Фаас, Жилін, Покровський, Кравцов і Бориневич[15].
На юридичному факультеті раз на два тижні, а іноді
частіше, по мірі накопичення матеріалу проводилися відкритті
засідання Ради факультету, на яких читалися доповіді. Так
наприклад, 28 січня 1944 року на черговому засідання був
прочитана доповідь професора А.Жиліна на тему: «А.Ф.Конєв,
його життя та діяльність» і доповідь професора криміналіста
Н.Макаренко «Справа Олександра Єзуїта»[16].
В жовтні 1943 року був відкритий факультет румунської
культури в Одеському університеті, деканом була призначена
Німфа Джионат [17].
В листопаді 1943 року прибули професори Ясського
інституту національної історії на чолі з професором Болдуром,
для прочитання доповідей.
На факультеті румунської культури при одеському
університеті професор Болдур 1 листопада 1943 року прочитав
доповідь на тему: «Молдавські господарі Василій Лупа і Георгій
Стефан і революція Богдана Хмельницького» [18].
За часи окупації проводилась досить плідна видавнича
діяльність.
Археологічний музей, який перейшов до Одеського
університету, за його дорученням теж займався науковою
діяльністю. Були роботи на дві теми: «Одеса в радянські часи» і
«Процеси колонізації Трансністрії». До другої теми надійшли
роботи В.І.Селінова і асистентів А.Занчевського, М.Москетті,
Л.Кузнєцової, а також карта Трансністрії художника
Х.Чернявського («Історико-етнографічна мапа Трансністрії»),
«Поселення трипільської культури в селі Собанівка на
Південному Бузі» Добровольського, «Легенди про походження
скіфів» Болтенка, «Стародавні причорноморські поселення між
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Бугом і Дністром періоду торгівельного розквіту Ольвії IV-IIIст.
до н. е» професора Селінова.
Готувалися до друку колективні праці:
«Одеса» – присвячена 150-річчю міста 1794-1944 р.р.;
«Ольвійські монети римського періоду» професора В.Селінова,
також архітекторів Скорупко і Куцегіоргіу та асистента Донина.
З цієї проблеми 29 жовтня на історико-філологічному
факультеті відбувся захист дисертації на здобуття вченого
ступеня доктора історичних наук професора В.Селінова на тему:
«Стародавні причорноморські поселення між Бугом і Дністром
періоду торгівельного розквіту Ольвії в IV и ІII ст. до Р. Х.»[19].
Передбачалaсь
розробка
історії
муніципального
управління м. Одеси за весь період її існування, а пізніше
повинна була продовжуватися праця «Процес колонізації
Трансністрії» за матеріалами історичного архіву працівниками
музею і іншими істориками [20].
Висновки та перспективи подальших розробок.
Підсумовуючи вище зазначене, можно зробити наступні
висновки.
Румунська
влада
приділяла
досить
велику
увагугуманітарній науці. Останнє було обумовлено по-перше
тим, що румунська окупаційна адміністрація сподівалась на
підтримку місцевого населення, в тому числі одеситів; по-друге,
румуни виходили з того, що вся територія Трансністрії є
споконвічно румунською, саме це стало головною концепцією
яка розроблялася, тому що мала підтримку від влади. Це так би
мовити було державним замовленням того часу.
Звичайно, за умов окупації не вдалося відновити освітню
та наукову мережу в її довоєнних масштабах. Однак те, чого
вдалося досягти в умовах воєнного часу, також мало значний
успіх. Так, зокрема заслуговував поваги відновлений Одеський
університет
Був відкритий історико-філологічний факультет,
археологічний музей, відновлена діяльність Товариства історії і
старожитностей. Повернутий із небуття юридичний факультет,
на якому теж досить плідно проходила наукова робота.
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