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ECOLOGICALECONOMIC MODELING OF LANDRESOURCE POTENTIAL RATIONAL USE
Проаналізовано соціальні, екологічні та економічні чинники, які впливають на рівень землекористування (на
прикладі території ІваноCФранківської області). Запропоновано підхід до екологоCекономічного моделювання раC
ціонального використання земельноCресурсного потенціалу через збалансування земельноCресурсного і людського
потенціалів. Здійснено математичне моделювання оптимальної землезабезпеченості домогосподарств за існуючої
системи землекористування. Запропоновано вирішення питання раціонального землекористування через вирощуC
вання культур з вищою доданою вартістю. Запропоновано усунення монополізації сільськогосподарськими землями
та вивільнення частини земель для задоволення потреб зацікавлених осіб (власників паїв) у вирощуванні культур з
високою доданою вартістю. Розроблено балансову модель земельноCресурсного і людського потенціалів на приC
кладі Городенківського району ІваноCФранківської області. Розглянуто об'єднання домогосподарств в сільськогосC
подарські кооперативи як запорука ефективного довгострокового сільськогосподарського виробництва.
The social, ecological and economic factors influencing the level of land use (on the example of the IvanoCFrankivsk
region) are analyzed. The approach to ecologicalCeconomic modeling of landCresource potential rational use through the
balance of landCresource and human potentials is proposed. The mathematical modeling of optimal landCtenure of
households under the existing land use system is carried out. The solution of the issue of rational land use through
cultivation of higher value added crops is proposed. It is proposed to eliminate the monopolization of agricultural land
and the release of part of the land to meet the needs of stakeholders (share owners) in the cultivation of crops with high
added value. The balance model of land resource and human potential is developed on the example of Gorodenka district
of IvanoCFrankivsk region. The association of households in agricultural cooperatives as a pledge of effective longCterm
agricultural production is considered.

Ключові слова: додана вартість, земельно7ресурсний потенціал, економічна ефективність,
сталий розвиток, землекористування, трансформація угідь, монополізація, домогосподарство.
Key words: added value, land resource potential, economic efficiency, sustainable development,
land use, land transformation, monopolization, household.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На шляху до сталого розвитку аграрного
сектору економіки виникають проблеми по
в'язані з невідповідністю соціальних, еколо
гічних та економічних інтересів щодо земле
Передплатний індекс 21847

користування. Це зумовлено перш за все не
достатнім методологічним та практичним за
безпеченням трансформації системи земле
устрою. Саме тому запропоноване еколого
економічне моделювання покликане до впо
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Рис. 1. Ступінь господарського використання земель Івано6Франківської області
Джерело: розраховано за даними форми 6зем, 2015.

рядкування земельних відносин і раціональ
ного використання земельноресурсного по
тенціалу. Оптимізація землекористування на
його основі сприятиме підвищенню земельно
го капіталу без погіршення екологічної ситу
ації.

4

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Над розробкою методологічних основ ста
лого розвитку у сфері природокористування
працювали Третяк А.М. [1], Сохнич А.Я. [2],
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Необхідна площа земель у розрахунку на одне домогосподарство
(станом на 2017 рік)
Сільськогосподарські культури
Озима пшениця
Озимий ячмінь
Соняшник
Соя
Кукурудза на зерно
Ріпак
Горох

Урожайність,
т/га
6,82
5,78
2,9
2,1
9,0
2,5
4,34

Ціна
реалізації,
грн/т
[9]
4837,3
4502,3
10218,3
10361,8
4270,7
12511,5
7312,5

Горлачук В.В. [3], Добряк Д.С. [4], Новаковсь
кий Л.Я. [5], Бабміндра Д.І. [6] та ін. Проте
зміни, яких зазнає землеустрій потребує впро
вадження нових підходів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

На прикладі ІваноФранківської області
здійснити моделювання раціонального викори
стання земельноресурсного потенціалу.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Земельноресурсний потенціал Івано
Франківської області неоднорідний в силу
строкатості природних умов, а тому і різний
рівень інтенсивності його використання, що
визначається таким показником як ступінь гос
подарського використання землі (рис. 1).
Найвищий ступінь господарського викори
стання землі в Галицькому (71,4 %), Рогатинсь
кому (73,1 %), Тлумацькому (74,1 %) та Сня
тинському (79,9 %) районах. Надзвичайно ви
сока господарська освоєність території в Го
роденківському районі (84,2 %). Таким чином
менше 30 % в цих адміністративних районах
ІваноФранківської області становлять забудо
вані, зайняті водними об'єктами, лісові ресур
си і інші землі. Виходячи з отриманих резуль
татів, бачимо, що співвідношення природних і
господарських угідь не є оптимальним. Так,
мінімальна лісистість території, яка відіграє
екологостабілізуючу роль, за О.О. Молчано
вим степової зони має бути 10 %, лісостепової
зони — у межах 15—20 %, зон мішаних і ши
роколистих лісів — 25—45 %, гірських тери
торій — не менше 50 %. Згідно з розрахунками
американського еколога Ю. Одума природна
рослинність (лісистість разом з водноболот
ними угіддями, тощо) має наближатись до по
казника в 60 % від території.
Отже, зважаючи на високий ступінь госпо
дарської освоєності території в межах Лісо
стопевої зони, варто визначити як земельні ре
сурси впливають на рівень матеріального забез
печення місцевого населення.
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Очікувані
витрати,
грн/т
[10]
2300
2288
5080
5331
2281
6659
3900

Чистий
дохід,
грн/га
17304,4
12798,7
14901,1
10564,7
17907,3
14631,3
14810,3

Очікуваний
дохів, грн

633600

Необхідна
площа, га
37
50
43
60
35
43
43

За даними Головного управління статисти
ки в ІваноФранківській області в 2017 році в
області налічувалося 450,4 тис. домогоспо
дарств. Середній розмір домогосподарства —
3 особи. Середньомісячний грошовий дохід од
ного домогосподарства складав 8604,71 грн.
Середня заробітна плата в Україні в люто
му 2018 року становила 300 $, водночас коли у
Польщі — приблизно 1300 $ [7]. Також у
Польщі для життя на середньому рівні на 1 осо
бу домогосподарства потрібно 2317 злотих або
538 євро [8]. Таким чином, для того щоб набли
зитись до рівня проживання у Польщі на 1 до
могосподарство має бути дохід не менше 1600
євро в місяць або 19200 євро в рік (при курсі 33
грн/євро — 633 600 грн).
Отже, необхідно визначити, яку площу в
умовах існуючого використання земель по
трібно обробляти одному домогосподарству
щоб отримувати дохід 633600 грн Проведені
розрахунки наведено у табл. 1.
За результатами розрахунків отримали ран
жований ряд сільськогосподарських культур і
їх посівних площ. Таким чином, мінімальна пло
ща землі, необхідна для забезпечення достат
нього рівня доходу одного домогосподарства
становить 35 га. Відповідно, загальна площа
земель, необхідна для забезпечення всіх домо
господарств області становить 15764 тис. га при
загальній площі ІваноФранківської області
1392,7 тис. га.
Саме тому необхідно змінювати існуючу
структуру землекористування ІваноФранкі
вської області, що дасть можливість задоволь
нити більшу кількість населення працевлашту
ванням з достатнім рівнем доходу. Таким чи
ном, важливо займатися тими видами сільсько
господарської діяльності, які будуть давати
вищу додану вартість.
Все більша кількість експертів і аналітиків
аграрного сектору економіки країни в якості
економічної ефективності сільськогосподарсь
кого виробництва частіше починають вживати
термін додана вартість. Засновник сучасної
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економічної теорії Адам Сміт, у своїй праці
"Дослідження про природу і причини багатства
народів" зазначав: "Вартість, яку робітники
додають до вартості матеріалів, розпадається
сама... на дві частини, з яких одна — йде на
оплату їхньої заробітної плати, а інша — на оп
лату прибутку їх підприємця на весь капітал,
який він авансував у вигляді матеріалів і заро
бітної плати". Додану вартість у сільському гос
подарстві визначають як різницю між вартістю
вироблених (випуск) і повністю використаних
у процесі виробництва товарів та послуг (про
міжне споживання). До проміжного споживан
ня в сільському господарстві відносяться ви
рати на товари та послуги, які були викорис
тані під час виробництва продукції: насіння,
добрива, отрутохімікати, паливомастильні
матеріали, оренда сільськогосподарської тех
ніки, поточний ремонт, амортизаційні витрати
тощо.
В агробізнесі загалом високу додану
вартість можна отримати не просто від виро
щування сільськогосподарських культур на
товарні цілі, але від реалізації продукції їхньої
переробки. Варто зазначити, що висока дода
на вартість може формуватися й від інших фак
торів, зокрема від якості продукції, її безпеч
ності і органічного походження.
Додана вартість останнім часом стала важ
ливим орієнтиром для агробізнесу в питанні
вибору оптимальних напрямів економічної
діяльності, вкладанні інвестицій та вільних
фінансових ресурсів.
Валова додана вартість характеризує по
тужність сільського господарства країни.
Розмір валової доданої вартості в розрахунку
на душу населення визначає рівень самозабез
печеності країни продовольством, а величина
на одного працюючого — ефективність робо
ти в сільському господарстві.
Економічно ефективне землекористування
передбачає використання земель у той спосіб,
при якому вони будуть генерувати найбільшу
кількість доданої вартості. Поточне викорис
тання земель не може вважатися оптимальним,
тому що при можливості генерувати вищу до
дану вартість ми все одно використовуємо зем
лю у той спосіб, який в умовах Прикарпаття
певною мірою став традиційним.
Низька додана вартість пов'язана в тому
числі з надмірною зарегульованістю земельних
відносин. На сьогоднішній день в Україні існу
юча структура власності умовно кажучи зафік
сована мораторієм і особа, яка би хотіла ви
робляти продукцію з високою доданою варті
стю, має інвестувати значні кошти щоб запо
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чаткувати відповідне виробництво. На орендо
ваній землі тимчасовому землекористувачу ве
ликі капіталовкладення робити не вигідно, тому
що в умовах панування орендних земельних
відносин доступ до земельних ресурсів являєть
ся дискретним не тільки з точки зору розпар
цельованості землі на дрібні клаптики, але й з
точки зору часу, адже короткий термін оренди
позбавляє землекористувача економічної мо
тивації робити значні інвестиції у виробництво
з високою доданою вартістю, які повністю
окупляться через 10 і більше років. Сьогодні
треба змінювати систему землекористування,
в тому числі лібералізовувати земельні відно
сини таким чином, щоб вони дозволяли фіксу
вати довгострокові економічні інтереси стосов
но використання земельних ділянок. Тобто сьо
годні в нас по суті є економікоюридичний
бар'єр на шляху до підвищення ефективності
використання земельноресурсного потенціа
лу.
Існуюча структура сільськогосподарського
виробництва не може вважатися оптимальною
для західного регіону, де кількість населення
на одиницю площі вища за загальноукраїнські
показники (станом на 01.01.2018 р. щільність
населення в ІваноФранківській області
98,72 осіб/км2, середнє значення по Україні —
75,15 осіб/км2). Таким чином в сільськогоспо
дарських районах регіону такий вид викорис
тання як рілля і деякі види сільськогосподарсь
кої продукції не завжди будуть оптимальними,
тому що не стимулюють економічній зацікав
леності працевлаштування в сільському госпо
дарстві і відповідно створення достатнього
рівня зайнятості. Отже, деякі види сільськогос
подарського виробництва необхідно переводи
ти на вирощування таких видів сільськогоспо
дарської продукції, які дадуть змогу залучити
величезний об'єм трудових ресурсів і забезпе
чити високу заробітну плату.
Одним із сільськогосподарських районів
ІваноФранківської області є Городенківський
район. Згідно з данихми, оприлюднених на офі
ційносму сайті Городенківської райдержадмі
ністрації [11] у 2017 році загальна площа ріллі
по району в обробітку була 49505 га. Сільгосп
підприємствами було засіяно 29493 га ріллі, що
на 912 га більше ніж у 2016му.
За матеріалами Соціальноекономічного
паспорта Городенківського району Івано
Франківської області господарську діяльність
в аграрному секторі ведуть 50 агроформувань
різних форм власності. Таким чином, у серед
ньому на 1 агроформування припадає 589,86 га
ріллі. Городенківський район об'єднує 31 сіль
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ську, 1 селищну та 1 міську ради. Отже, на 1 те
риторіальну громаду припадає 1536,8 га. За ви
щенаведеними даними, 1 агроформування в
межах 1 територіальної громади використовує
понад 38 % ріллі, а тому можемо припустити,
що левова частка агроформувань району на
сьогоднішній день займають монопольні по
зиції на ринку виробництва сільськогоспо
дарської продукції. Монопольним (доміную
чим) вважається становище суб'єкта господа
рювання, частка якого на ринку товару пере
вищує 35 відсотків (якщо він не доведе, що заз
нає значної конкуренції).
Суб'єкт господарювання займає монополь
не (домінуюче) становище на ринку товару (ст.
12 ЗУ "Про захист економічної конкуренції"),
якщо:
— на цьому ринку у нього немає жодного
конкурента;
— не зазнає значної конкуренції внаслідок
обмеженості можливостей доступу інших
суб'єктів господарювання щодо закупівлі сиро
вини, матеріалів та збуту товарів, наявності
бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів
господарювання, наявності пільг чи інших об
ставин.
Зрештою, склалася така ситуація, коли в
межах однієї територіальної громади земельні
ресурси перебувають у користуванні одного
підприємця і через це інші селяни фактично
позбавлені можливості самостійно щось роз
вивати. У випадку, якщо відбувається надмірна
монополізація ринку оренди земель в межах
певної територіальної громади, чиним законо
давством передбачено застосування заходів
антимонопольного регулювання. Підприємці,
які зацікавлені на певній території займатися
подібним бізнесом, апелюючи до антимоно
польного комітету можуть промусити підприє
мцямонополіста здійснити поділ своїх активів
(відмовитися від частини орендованих земель).
Фіскальними стимулом передбачено штраф за
зловживання монопольним становищем. Таким
чином вивільниться необхідна кількість тих зе
мель, які дозволять покращити самозайнятість
місцевого населення.
Однією із соціальних перешкод, яка стала
на шляху до самостійного господарювання і
призвела до масової передачі земельних паїв в
оренду була відсутність підприємницьких на
виків, знань й ініціативності, закладена ще за
радянських часів. Ця пасивність проявляється
в задоволенні тим рівнем орендної плати, яка є
на сьогодні.
У силу диспропорції в доступі до земельних
ресурсів, коли окремі суб'єкти господарюван
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ня отримали в користування основну частину
обмеженого ресурсу, інші зацікавлені особи не
мають таких умов для розвитку. Земля є спе
цифічним ресурсом і державне регулювання
земельних відносин має забезпечувати доступ
до земельних ресурсів нових землекористу
вачів, а з точки зору власності — здорову кон
куренцію. Це дозволить збалансувати людсь
кий потенціал, тобто готовність людей працю
вати на землі та сам доступ до землі як голов
ного ресурсу.
Для удосконалення земельних відносин не
обхідна система заходів, за допомогою якої
можна буде реорганізувати існуючу структу
ру землекористування і зробити привабливі,
однакові для всіх зацікавлених осіб умови, з
метою самостійного максимально ефективно
го використання земельних ділянок власника
ми.
Збалансування земельноресурсного і
людського потенціалів передбачає задоволен
ня потреб зацікавлених осіб працездатного віку
земельними ресурсами в тому обсязі, що дасть
їм можливість вести ефективну сільськогоспо
дарську діяльність та отримувати вищий за се
редній по області дохід на одну сім'ю (станом
на кінець 2017 року середньомісячна номіналь
на заробітна плата в Городенківському районі
становила 5180 грн [12].
Населення району становить 52,7 тис. осіб
(71 осіб/км2 ), з них 41,9 тис. осіб — сільське
населення. Загальна площа складає 74722,00 га,
з них сільськогосподарські землі становлять
62939,47 га (84,23%). Таким чином, на 1 особу
припадає площа 1,42 га, на 1 сільського меш
канця — 1,50 га сільськогосподарських земель.
На кінець 2017 року в Городенківському рай
оні було зареєстровано 0,5 тис. безробітних
осіб. Середньомісячна номінальна заробітна
плата становила 5180 грн.
У межах Городенківського району офіцій
но зареєстровано безробітних осіб станом на
01.01.2018 року 0,5 тис. Також службою зайня
тості протягом 2017 року зафіксовано 8142 звер
нень незайнятих осіб.
Земельні відносини, що склалися, спричи
нили ряд соціальних проблем, які мають при
чиннонаслідковий зв'язок, серед яких:
— зменшення обсягів тваринництва і авто
матизація ведення рослинництва призвели до
скорочення робочих місць;
— мала кількість місць і низькокваліфіко
вані посади ведуть до низькооплачуваності ро
бочого часу;
— низькі доходи населення зумовлюють
міграцію робочої сили за кордон.
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Таблиця 2. Балансова модель
земельно6ресурсного і людського потенціалів на прикладі
Городенківського району Івано6Франківської області
Показник
Площа обслуговування багаторічних насаджень на
1 особу, га
Кількість територіальних громад
Мінімальна площа економічно доцільної земельної
ділянки під багаторічними насадженнями, га
Площа ріллі, яку необхідно вилучити, га
Кількість безробітних за даними служби зайнятості,
тис. осіб
Площа вилученої з обробітку ріллі на 1 безробітну
особу, га
Кількість осіб в 1 кооперації

Для вирішення вищенаведених проблем і
забезпечення збалансованості земельноресур
сного і людського потенціалів потрібно підви
щити трудомісткість сільськогосподарських
робіт. Водночас для сучасного сільського гос
подарства необхідно змінити напрям сільсько
господарського виробництва сировини на пе
реважаюче виробництво готових продуктів, що
дасть можливість підвищити собівартість про
дукції і отримати вищі прибутки.
Реалізувати поставлену ціль шляхом зацікав
лення безробітних осіб до вирощування сільсько
господарських культур з високою доданою вар
тістю та трудомісткістю можливо завдяки їх об
'єднанню в сільськогосподарські кооперативи на
основі територіальних громад. Запропоновану
балансову модель представлено у таблиці 2.
Додатково пропонується залучення еконо
мічно активного населення, в тому числі сту
дентів, до сезонних робіт зі збору врожаю.
Таким чином, із 40 га горіхового саду пла
нується отримувати дохід 5,2 млн грн [13]. Отже,
до державної казни щорічно сплачуватиметься
податків з доходу фізичних осіб у розмірі 936
тис. грн, у бюджет органу місцевого самовря
дування додатково надходитиме земельний по
даток в розмірі 1875,34 грн. На 1 особу новоство
реного кооперативу прогнозується річний дохід
260 тис. грн (щомісячний дохід 22 тис. грн).
Загалом вилучення 4,48 % ріллі, що перебу
ває в обробітку в сільгоспопідприємствах райо
ну, дасть можливість додатково створити 500 ро
бочих місць і надати сезону роботу економічно
активному населенню. Власники чи орендарі паю
в працездатному віці, вирощуючи плодовоягід
ну продукцію, зможуть отримувати дохід на сім'ю
не нижчий середнього по області (в 4 рази вищою
заробітною платнею ніж середня по району).
ВИСНОВКИ

1. Запропонована оптимізаційна еколого
економічна модель раціонального викорис
тання земельноресурсного потенціалу, що за
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Значення
2,5
33
40
1320
0,5
2,64
15-16

своєю суттю визначатиме поліпшену струк
туру землекористування, сприятиме знижен
ню землеємності виробництва за рахунок
інтенсивнішого використання орнопридатних
земель, запобіганню незаконного обороту із
землею, сприянню посиленому захисту прав
землевласників та землекористувачів шляхом
стабілізації економічних відносин у сфері
землекористування, обмеженню вилучення
продуктивних ділянок для несільскогоспо
дарських потреб тощо.
2. У межах Городенківського району вияв
лено риси монополізації землями сільськогос
подарського призначення. Саме тому запропо
новано вивільнити необхідну площу земель для
забезпечення безробітних осіб працездатного
віку засобами виробництва культур з високою
доданою вартістю, що надасть можливість їм
отримувати такий рівень доходу, який буде за
довольняти їх потреби. Однак для організації
економічно ефективного вирощування плодо
воягідних культур власникам паїв варто було
б об'єднуватися у сільськогосподарські коопе
ративи. Таким чином, якщо у кожній терито
ріальній громаді району створити сільськогос
подарський кооператив із залученням міні
мальної доцільної земельної ділянки для виро
щування плодовоягідних культур 40 га, необ
хідно вилучити із землекористування сільсько
господарських підприємств 1320 га.
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SYSTEM CHARACTERISTICS OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
У статті розглянуто системну характеристику управління конкурентоспроможністю підприємства. ПроаналізоC
вано дефініції поняття "управління конкурентоспроможністю підприємства". Здійснено оцінку складових системи
управління конкурентоспроможністю підприємства. Зазначено, що системний підхід до управління конкурентоC
спроможністю підприємства передбачає розгляд об'єкта управління як цілісної моделі та необхідність забезпечення
взаємозв'язку всіх її складових. Досліджено основні елементи системи управління конкурентоспроможністю підприєC
мства. Підтверджено, що зміна одного з елементів системи управління конкурентоспроможністю призводить до зміни
інших елементів. Встановлено, що система управління конкурентоспроможністю підприємства відображає багатоC
функціональну систему, що складається з взаємопов'язаних елементів, які утворюють певну цілісність. Доведено,
що структуру системи управління конкурентоспроможністю утворюють структурні елементи, реалізація яких заC
безпечує результативне вирішення управлінських рішень. Наведено основні напрями системи управління конкуренC
тоспроможністю підприємства.
The article deals with the systemic characteristics of enterprise competitiveness management. The definitions of the
concept of "competitiveness management of the enterprise" are analyzed. The estimation of components of the enterprise
competitiveness management system is carried out. It is noted that the systematic approach to the management of the
competitiveness of the enterprise involves consideration of the object of management as an integral model and the need
to ensure the interconnection of all its components. The main elements of the enterprise competitiveness management
system are investigated. It is confirmed that the change of one of the elements of the system of management of
competitiveness leads to the change of other elements. Established that the enterprise competitiveness management
system reflects a multifunctional system consisting of interconnected elements that form a certain integrity. It is proved
that the structure of the control system of competitiveness form structural elements, the implementation of which provides
effective solution to managerial decisions. The main directions of the enterprise competitiveness management system
are presented.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, дефініції конкурентоспромож7
ності, управління, система, системний підхід, складові системи, елементи системи.
Key words: competitiveness of enterprise, competitiveness definition, management, system, system
approach, system components, system elements.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Проблема управління конкурентоспромож
ністю підприємства є однією з вагомих проблем
у сучасних умовах розвитку економіки, яка
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відображається інтеграційними процесами,
значною конкуренцією, ліберальними торгі
вельними умовами, підвищеними вимогами до
якості продукції. Діючий механізм створення
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Таблиця 1. Дефініції поняття "управління конкурентоспроможністю підприємства"
Автор
Балабанова Л. В. [1]

Визначення
сукупність управлінських дій, спрямованих на дослідження
діяльності активних і потенційних конкурентів, їхніх сильних і
слабких сторін, а також розробку конкурентних стратегій, що
забезпечують формування й підтримку довгострокових
конкурентних переваг
систематичний, планомірний і цілеспрямований вплив на
систему конкурентоспроможності з метою збереження її стійкості
чи переведення з одного стану в інший за допомогою необхідних
і достатніх способів і засобів впливу
система заходів щодо впливу на рівень конкурентоспроможності
з метою приведення його до бажаного або оптимального та
утримання у перспективі
функція менеджменту, що реалізується через здійснення
загальних функцій з метою підтримання та підвищення КСП
підприємства та його товарів, що є складовими єдиної системи
певний аспект менеджменту підприємства, спрямованого на
формування, розвиток та реалізацію конкурентних переваг і
забезпечення життєздатності підприємства як суб’єкта
економічної конкуренції
сукупність важелів і способів впливу на сфери створення й
реалізації конкурентоспроможних товарів, цілі та
відповідальність суб’єктів господарювання, що реалізуються за
допомогою сукупності управлінських засобів
діяльність, спрямована на формування низки управлінських
рішень, які, відповідно, повинні бути спрямовані на протистояння
можливим зовнішнім впливам для досягнення лідерства
відповідно до поставлених стратегічних завдань

Бондаренко Г. С. [2]

Гавриш О. А. [3]
Галелюк М. М. [4]
Клименко С. М. [7]

Кузьмін О. Є. [8]

Мансуров Р. Є. [9]

Джерело: розроблено автором за даними [1—4; 7—9].

конкурентного середовища підприємства не
забезпечує комплексного розв'язку проблеми
конкурентоспроможності вітчизняних підпри
ємств, що і спричиняє пошук нових більш ефек
тивних підходів і технологій управління.

сурова, О.А. Гавриша, М.М. Галелюка, О.Є. Кузь
міна, Т.В. Омельяненка, С.М. Клименка,
О.Б. Мниха та інших.
ЦІЛІ СТАТТІ

Метою є дослідження та системне обгрун
тування управління конкурентоспроможністю
підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження процесу управління конку
рентоспроможністю та аналіз системи кон
курентоспроможності підприємств знайшли
відображення у працях таких науковців як
Л.В. Балабанової, Г.С. Бондаренко, Р.Є. Ман

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливою умовою результативної діяль
ності будьякого підприємства є своєчасне ре

Зовнішнє середовище
Внутрішнє середовище

Керована
підсистема

Цільова підсистема

Вхід

Підсистема забезпечення

Керуюча
підсистема
Вихід

Внутрішнє середовище

Рис. 1. Структура системи управління конкурентоспроможністю підприємства
Джерело: розроблено автором за даними [1; 5; 6].
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Суб’єкти

Об’єкт
Функції

Мета
Елементи системи управління
конкурентоспроможністю
підприємства

Вхідні та
вихідні дані

Методи

Інструменти

Принципи

Рис. 2. Складові системи управління конкурентоспроможністю підприємства
Джерело: розроблено автором за даними [1; 5; 6].

агування на зміни зовнішнього середовища, ос
кільки базою сучасного ринкового успіху
вітчизняного підприємства є конкурентна рац
іональність, тобто вміння думати і швидше,
етичніше, влучніше діяти.
Управління розвитком підприємств — це
цілеспрямований вплив керуючої системи на
керовану з метою забезпечення процесу пере
ходу від поточного стану підприємства до кра
щого (досконалішого) відповідно до поставле
них цілей. Іншими словами, управління розвит
ком підприємств має на меті переміщення сис
теми з одного стану в інший із новими якісни
ми і кількісними характеристиками конкурен
тоспроможності, досягнення яких залежить від
факторів виробництва [14].
Забезпечення конкурентоспроможності, це
перш за все, філософія управління всією сис
темою в умовах ринкових відносин, що повин
на бути орієнтована на вирішення таких задач,
як дослідження потреб споживачів та їх роз
виток, оцінка поведінки та можливостей кон
курентів, дослідження розвитку ринку, дослі
дження середовища, виготовлення товару, що
перевершував би товар конкурента [14].
Аналіз визначень твердження "управління
конкурентоспроможністю підприємства"
(табл. 1) дозволив зазначити, що даний процес
характеризує підфункцію менеджменту, яка
має цілеспрямовану дію на існуючий і май
бутній рівень конкурентоспроможності у по
рівнянні з підприємствами, що виробляють ана
логічну продукцію.
Як зазначає О. Б. Мних [10], застосування
у теорії та практиці управління підприємства
ми системного підходу здійснюється з метою
забезпечення більш ефективної діяльності
підприємства. Системний підхід до управління
конкурентоспроможністю підприємства перед
бачає розгляд об'єкта управління як цілісної
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моделі та необхідність забезпечення взаємоз
в'язку всіх її елементів.
Структуру системи управління конкурен
тоспроможністю підприємства наведено на ри
сунку 1.
Зміна одного з елементів системи призводить
до зміни інших елементів. У результаті аналізу
існуючих підходів до управління конкурентос
проможністю підприємства слід зазначити:
— довгострокова конкурентоспроможність
виробника може бути досягнута шляхом ціле
спрямованого забезпечення підвищення його
конкурентоспроможності з використанням си
стеми ефективного використання конкурент
ного потенціалу;
— система підвищення конкурентоспро
можності повинна включати підсистеми: керу
ючу (для управління системою), забезпечуваль
ну (для забезпечення необхідними ресурсами),
керовану (конкурентний потенціал) та підсис
тему впливу на чинники конкурентоспромож
ності (для досягнення необхідного рівня
конкурентоспроможності);
— система підвищення конкурентоспро
можності повинна бути відділена від зовнішнь
ого середовища та водночас враховувати його
дестабілізуючий вплив;
— конкурентоспроможність є необхідною
умовою досягнення достатньої прибутковості
підприємства в майбутньому;
— підвищення рівня конкурентоспромож
ності є складовою загального управління [15].
Значущість системного підходу до управ
ління конкурентоспроможністю підприємства
полягає у тому, що він дозволяє комплексно
дослідити конкурентоспроможність підприєм
ства, його систему управління як у цілому, так
і на рівні конкурентних переваг, проаналізува
ти ситуацію у межах окремо взятої системи,
з'ясувати характер проблем:
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нормативів
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Рис. 3. Система управління конкурентоспроможністю підприємства
Джерело: розроблено автором за даними [1; 5; 13].

— входу (продукція, послуги, інформація);
— процесу (перетворення ресурсів у резуль
тат);
— виходу (забезпечення матеріальними,
трудовими, фінансовими, інформаційними та
іншими видами ресурсів) [6].
Відповідно до поставлених завдань, які
формуються на вході системи управління кон
курентоспроможністю, підприємству необхід
но забезпечити проведення маркетингових до
сліджень, моніторинг основних конкурентів,
розробити можливі сценарії розвитку, відібра
ти найбільш вигідні варіанти та забезпечити
умови для реалізації розробленої маркетинго
вої стратегія. Адже за будьяких умов процесу

перетворення "входу" на "вихід" системи управ
ління конкурентоспроможністю підприємства
параметри "виходу" будуть неконкурентними,
якщо не забезпечити конкурентоспроможність
"входу" системи.
Отже, у загальному вигляді поняття "сис
тема" характеризується:
а) наявністю ряду елементів;
б) наявністю зв'язків між ними;
в) цілісним характером даного явища або
процесу.
Система управління конкурентоспромож
ністю підприємства також являє собою сукуп
ність організаційної структури, ресурсів, про
цесів, методик потрібних для створення й реа

Таблиця 2. Матриця функцій управління конкурентоспроможністю підприємства
Функція
Планування

Організація

Мотивація
Контроль

Фінанси
Обсяг
фінансових
ресурсів, їх
ефективний
розподіл

Виробництво
Розробка
виробничої
політики,
планування
виробничих
ресурсів
Організація
випуску
продукції

Напрям
Технологія
Розробка
проектів
удосконалення
технологічного
процесу

Персонал
Кадрове
планування,
розробка
програм
мотивації
персоналу
Розробка
оптимальної
організаційно
ї структури
підприємства

Маркетинг
Планування
обсягу та
асортименту
продукції,
каналів збуту

Побудова
Налагодження
Проведення
ефективної
технічного і
маркетингова
фінансової
технологічного
досліджень,
переозброєння і
структури,
моніторинг
організація
модернізації
конкурентів
фінансової
роботи
Використання матеріального та морального стимулювання працівників для формування
мобілізуючого впливу і забезпечення зацікавленості персоналу в результатах діяльності
підприємства, що дозволить отримати додаткові конкурентні переваги
Контроль за
Перевірка
Облік витрат,
Кадровий
Контроль за
показниками
відповідності
контроль за
облік
виконанням
ефективного
продукції
джерелами
персоналу,
річних планів
використання
виробничим
фінансування
табельний
збуту
фінресурсів
умовам
облік
робочого часу

Джерело: розроблено автором за даними [1; 6; 13].
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лізації умов, які, сприятимуть формуванню
конкурентних переваг для підприємства у по
точному чи майбутньому бізнессередовищі.
Структурні складові системи управління
конкурентоспроможністю підприємства наве
дено на рисунку 2.
Система управління конкурентоспроможн
істю повинна стосуватися всіх видів діяльності,
що пов'язані зі створенням конкурентних пе
реваг підприємства. Вона охоплює всі стадії
життєвого циклу продукту і процеси, а саме [5]:
— виробництво чи надання послуг;
— планування й розроблення процесів;
— маркетинг і вивчення ринку;
— збут і продаж;
— контроль;
— технічну допомогу й обслуговування;
— монтаж і здачу в експлуатацію;
— утилізацію чи вторинне перероблення
продукції після закінчення терміну її викорис
тання.
Основними напрямками системи управління
конкурентоспроможністю підприємства є [1]:
1. Подолання (зниження) кількості деструк
тивних факторів впливу на рівень конкурентос
проможності підприємства.
2. Нарощування конкурентних переваг під
приємства;
3. Забезпечення гнучкості управлінських рі
шень відповідно до умов конкуренції на певно
му ринку.
Система управління конкурентоспроможні
стю підприємства ототожнює багатофункціо
нальну систему, що утворюється з комплексу
взаємопов'язаних складових, що створюють пев
ну цілісність. Структуру системи управління кон
курентоспроможністю підприємства формують
структурні елементи, раціональне використання
яких сприяє результативному та ефективному
здійсненню управлінських рішень у сфері госпо
дарської діяльності. Кожен з елементів системи,
може розглядатися як мінісистема, що включає
системоутворюючі компоненти (рис. 3).
Комплексність передбачає забезпечення
взаємозв'язку всіх елементів системи управлі
ння конкурентоспроможністю підприємства
при ухваленні управлінських рішень та враху
ванні змін як в окремих об'єктах управління,
так і в кінцевих результатах всього підприєм
ства [6].
Підгрунтям побудови системи конкурен
тоспроможності підприємства є інтегрований
підхід до основних функцій управління плану
вання, організації, мотивації та контролю.
У таблиці 2 у вигляді матриці представлено
функції управління конкурентоспроможністю
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підприємства в розрізі основних напрямів
діяльності підприємства, що дозволяє більш
детально описати процес отримання конкурен
тних переваг.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:

Таким чином, у сучасних ринкових умовах
посилення конкуренції, надмірного рівня ризи
ку та невизначеності вітчизняних ринків необ
хідно вітчизняним підприємствам застосовува
ти не статичні, а стратегічні системи управлін
ня конкурентоспроможністю, що нададуть
змогу:
1) удосконалити адаптацію системи управ
ління на підприємствах;
2) збільшити якість управління конкурен
тоспроможністю;
3) підвищити довіру системи управління при
впливі неконтрольованих факторів;
4) використання інваріантності системи до
різних типів підприємств;
5) мобільність та гнучкість системи управл
іння конкурентоспроможністю.
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Статтю присвячено характеристиці вітчизняної соціальної політики та окресленню напрямів її розвитку. ЗокреC
ма здійснено характеристику моделі соціальної політики України, визначено її сильні та слабкі сторони. УзагальнеC
но наукові підходи до вдосконалення соціальної політики держави та запропоновано новітню модель, засновану на
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сьогодні застосовуються різноманітні ва
ріації соціальних політик і, тим більше, методів
їх реалізації. При цьому глобалізаційні тен
денції накладають щораз більший відбиток на
втілення тих чи інших ідей у державній соці
альній політиці. Зокрема вільна циркуляція то
варів, послуг і капіталів, злиття фінансових
ринків та посилення міжнародних зв'язків на
рощують рівень відкритості національних еко
номік, а отже, і рівень суперництва між держа
вами в сфері можливостей соціального захис
ту населення. Значна диференціація показників
якості життя та рівня соціального захисту
індивідів активізує міграційні процеси, пород
жуючи, тим самим, цілий ряд негативних явищ
і додаткових проблем в економічній сфері.
Отже, посилення глобалізаційних тенденцій
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ставить нові виклики перед державами і, зок
рема, перед їх соціальною політикою, що, в
свою чергу, вимагає пошуку нових варіацій мо
делей та методів її реалізації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування нової моделі вітчиз
няної соціальної політики досліджувалося
цілим рядом науковців, серед яких варто ви
окремити праці Н. Балтачеєвої, А. Михненка,
Н. Мякушко, А. Щура тощо, а тому існує знач
на кількість поглядів на основні характеристи
ки нової моделі соціальної політики для Украї
ни. В цьому контексті особливого значення на
буває узагальнення проведених досліджень та
встановлення основних напрямів розвитку
вітчизняної соціальної політики з урахуванням
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Специфічні особливості соціальної політики України
Джерело: авторська розробка.

викликів сучасного глобалізованого еконо
мічного простору та трансформаційних про
цесів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є встановлення особ
ливостей вітчизняної соціальної політики та
визначення основних напрямів і базових харак
теристик її нової моделі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перед кожною державою постає питання
доцільності дотримання обраної моделі соці
альної політики. Не виключенням є і Україна.
При цьому дослідники сходяться на тому, що
наявна на сьогодні вітчизняна модель соціаль
ної політики "в чистому вигляді не належить до
жодної з моделей світової практики" [1, с. 29].
При цьому вітчизняна модель соціальної пол
ітики має ряд особливостей, зумовлених як
історичними передумовами її становлення, так
і політичними вподобаннями правлячих кіл
(рис. 1).
Протягом всього періоду існування Украї
ни як незалежної держави формування со
ціальної політики здійснювалося без базування
на якійсь визначеній методології, уривчасто і
непослідовно. При цьому соціальна політика в
Україні досить часто ставала заручником ви
борчих компаній, в силу чого окремі нововве
дення приймалися для здобуття підтримки
електорату перед черговими виборами.
Наслідком такого підходу до формування
соціальної політики стала ситуація, коли прий
нята величезна кількість нормативних доку
ментів з регулювання соціальної сфери надзви
чайно бюрократизує процеси соціального за
безпечення населення і при цьому практично не
існує механізмів реального контролю за дотри
Передплатний індекс 21847

манням чинного законодавства. Як результат,
значна частина норм і положень просто не ви
конується в силу недостатності необхідних ре
сурсів, халатності відповідних працівників, нео
бізнаності індивідів про їх права тощо. Так,
вітчизняне законодавство декларує орієнтацію
соціальної політики на захист соціальних прав
і свобод індивідів, гарантуючи достатній рівень
життя, можливості та умови для досягнення
добробуту. Однак на практиці функціонує
лише система "утримання", яка зовсім не доз
воляє отримувачам різних видів соціальних
виплат ані забезпечити собі достатній рівень
життя, ані досягти добробуту. Окрім того, така
система практично повністю позбавлена стиму
люючого характеру — отримувачі соціальних
виплат практично жодним чином не мотиву
ються до активізації діяльності з розбудови
власного добробуту.
Таким чином, сучасний стан вітчизняного
соціального розвитку є яскравим свідченням
необхідності кардинальних змін у соціальній
політиці. І тут постає питання: яким чином об
рати найефективнішу модель соціальної полі
тики саме для наявного етапу соціальноеко
номічного розвитку? На це питання вітчизняні
дослідники соціальної політики дають досить
різні відповіді.
Так, за одним із тверджень, найбільш опти
мальним варіантом для України є "впроваджен
ня позитивного досвіду скандинавських країн,
передусім Швеції, що дасть змогу адаптувати
українське суспільство до сучасної моделі уп
равління та нарешті допоможе побудувати зба
лансовану, послідовну й логічну модель со
ціальної політики, яка б відповідала викликам
та загрозам ХХІ ст." [2].
По суті, саме соціальнодемократична мо
дель соціальної політики на сьогодні втілюєть
ся в Україні, хоча, на жаль, лише декларатив
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Таблиця 1. Фактори зміцнення економіки за Стратегією "Європа62020"
Фактор
Знання та інновації

Раціональне
використання ресурсів
та екологічна безпека
Зайнятість населення та
громадянська згода

Особливості забезпечення
Створення нових робочих місць, підвищення якості
освіти, залучення молоді на ринок праці, сприяння
максимально можливому застосуванню цифрових
технологій та можливостей мережі Інтернет
Зниження обсягів використання енергетичних ресурсів,
переведення економіки на низький рівень споживання
вуглеводневої сировини, збільшення джерел
відновлювальної енергії, модернізація транспорту,
зниження обсягів споживання ресурсів
Покращення умов для підприємництва, особливо для
малого та середнього бізнесу, підвищення мобільності
робочої сили, створення можливостей для отримання
нових знань, кваліфікації і, таким чином,
працевлаштування, зниження рівня бідності

Джерело: побудовано на основі [4].

но. Зокрема в Україні в кращих традиціях
шведської моделі соціальної політики спосте
рігається активне втручання держави у перебіг
економічних процесів, високий рівень податко
вого навантаження та державних видатків і,
при цьому, лише декларується зменшення не
рівності в доходах населення шляхом перероз
поділу національного доходу, сприяння інно
ваційній діяльності, розвитку науки, освіти,
охорони здоров'я, забезпечення високого рівня
зайнятості, подолання бідності тощо. Звісно,
частково всі ці декларативні положення вико
нуються, однак у таких обсягах, які зовсім не
дозволяють говорити про будьякий розвиток.
Тобто, хоча в Україні використовується модель
соціальної політики, подібна до шведської, од
нак механізми її реалізації абсолютно недоско
налі, що не дає можливості говорити про ефек
тивність застосування вказаної моделі у вітчиз
няних реаліях.
В іншій праці [3] зустрічається обгрунтуван
ня необхідності розбудови в Україні лібераль
ної моделі соціальної політики, де за основу
пропонується брати досвід окремих європейсь
ких країн. Однак у цьому контексті слід заува
жити, що ефективність застосування такої мо
делі соціальної політики висока в умовах
стійкого розвитку економіки або ж, як мінімум,
стабільного функціонування. У вітчизняних же
умовах, коли наявність кризових явищ у фінан
совоекономічній сфері супроводжується ще й
зовнішньополітичним конфліктом, веденням
воєнних дій, окупацією частини територій, по
вне трансформування наявної соціальної полі
тики на ліберальних засадах лише поглибить
протиріччя в соціумі, призведе до наростання
соціальної напруги і, як наслідок, ще більших
кризових явищ.
Водночас, слід сказати, що базові засади
ліберальної моделі соціальної політики, якими
є зниження ролі держави у вирішенні соціаль
них проблем індивідів та надання їм якомога
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більшої свободи у забезпеченні власного доб
робуту, повинні мати місце і у вітчизняній со
ціальній політиці. В той же час, спроби імпле
ментації в Україні окремих засад ліберальної
соціальної політики не набули широкої під
тримки в масах, а отже, мають розроблятися
спеціальні адаптивні механізми для полегшен
ня процесів реформування соціальної сфери.
Окремі науковці взагалі пропонують відійти
від класичних моделей соціальної політики,
розробивши власну вітчизняну модель. Зокре
ма Н. Балтачеєва [1] говорить про необхідність
формування моделі адресної соціальної полі
тики, основними постулатами якої повині ста
ти наступні:
— диференційований підхід до соціального
забезпечення населення;
— існування приватного ринку соціальних
послуг нарівні з державним;
— перехід від соціальної підтримки до со
ціального страхування.
На нашу думку, в цьому випадку мова йде
не так про нову модель соціальної політики, як
про її концептуальні засади і принципи. З такої
точки зору напрацювання автора видаються
достатньо обгрунтованими. Окрім того, не поз
бавленим змісту є і твердження про необхід
ність розбудови власної моделі соціальної полі
тики.
Як свідчить вітчизняний досвід, уривчаста і
несистематична модернізація чи трансформа
ція окремих аспектів соціальної політики жод
ним чином не підвищували її ефективність. Вка
зана діяльність лише призводила до нагромад
ження проблем і, при цьому, не лише у соці
альній, але і в економічній сфері нашої держа
ви. Отже, першочерговим завданням має стати
саме формування концептуально нової моделі
державної соціальної політики. При цьому,
основне завдання — визначити базові засади
нової моделі. Так, у будьякому випадку дове
деться застосувати ті підходи і методи, які вже
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роками успішно застосовуються окремими
країнами. До того ж, важливо забезпечити по
дальше застосування окремих історично укла
дених практик, хоча б і в адаптованому варіанті.
У країнах Європейського Союзу останнім
часом все більше схиляються до необхідності
забезпечувати сталий та всебічний розвиток
населення за допомогою створення необхідних
умов. При цьому однією з основних таких умов
визнається зміцнення економіки, для чого у
"Стратегії "Європа2020" визначені декілька
основних факторів (табл. 1).
Отже, країни ЄС, намагаючись модернізу
вати соціальну політику відповідно до вимог
сьогодення, визначають основними напрямами
змін три фактори: знання та інновації; раціо
нальне використання ресурсів та екологічну
безпеку; зайнятість населення і громадянську
згоду. При цьому не встановлюються ніякі дог
ми щодо методів і способів забезпечення ефек
тивної дії визначених чинників.
Тобто у Європейському Союзі визначають
лише концептуальні засади соціальної політи
ки нового покоління, однак жодним чином не
змушують державчленів до застосування тієї
чи іншої її моделі. Таким чином, державам за
безпечується свобода вибору підходів, ме
тодів, способів і напрямів формування та реа
лізації соціальної політики в межах загальної
концепції та з дотриманням визначених прин
ципів.
Варто відзначити, що сьогодні існує значна
кількість поглядів на основні характеристики
нової моделі соціальної політики для України,
проте всі вони мають спільні аспекти. Зокрема
практично всі дослідники наголошують на не
обхідності:
— скорочення бідності;
— зміцнення позицій та ролі середнього
класу;
— зміцнення конкурентоспроможності на
ціональної економіки на засадах інноваційної
моделі розвитку;
— реалізації ефективної державної антико
рупційної політики;
— випереджального зростання рівня до
ходів громадян у порівнянні з рівнем інфляції;
— модернізації системи освіти;
— скорочення кількості пільг;
— підвищення рівня зайнятості населення;
— запобігання міграції за кордон кваліфі
кованих кадрів;
— забезпечення основних соціальних стан
дартів та соціальної захищеності вразливих
верств населення;
— поширення волонтерського руху тощо.
Передплатний індекс 21847

Тобто вже з цього переліку характеристик
можна зробити висновок про надзвичайну
складність їх одночасного досягнення, адже
вони передбачають одночасне покращення ста
новища і населення, і економіки. А цього на
практиці досягти досить складно, особливо у
короткостроковому періоді і, особливо, врахо
вуючи той стан соціальноекономічного роз
витку, яким характеризується Україна. Адже
скорочення бідності веде за собою зростання
державних видатків на соціальну сферу, а роз
виток економіки передбачає, навпаки, скоро
чення обсягів державних видатків. Саме тому
настільки важливим на сьогодні видається кон
цептуальний підхід до обгрунтування нової
моделі державної соціальної політики у нашій
державі і її основних концептів.
Окрім базових характеристик, у наукових
колах пропонують до нової моделі соціальної
політики включати механізми адресності со
ціальних виплат, розширення інфраструктури
соціальних послуг, передачі частини повнова
жень соціального захисту населення на регіо
нальний рівень, формування нових суб'єктів
надання соціальних послуг, у т. ч. недержавних,
із передачею їм частини функцій, недискримі
наційної орієнтації соціальних послуг на найв
разливіші верстви населення, зниження адмі
ністративних витрат системи соціального захи
сту населення, розробки стандартів соціальних
послуг [5, с. 294].
Таким чином, нова вітчизняна соціальна
політика, базуючись на концепції всебічного
розвитку особистості, має спрямовуватися на
створення індивідам всіх необхідних умов та
надання можливостей задля індивідуального
розвитку. Основні концепти такої моделі про
понуємо поділяти на три основних групи:
— соціального спрямування;
— економічного спрямування;
— загального спрямування.
Звісно, цей поділ є дещо умовним, оскільки
всі рішення в контексті соціальної політики
завжди мають двоякий ефект — і економічний,
і соціальний. Однак в такому випадку мається
на увазі, що до базових характеристик моделі
соціальної політики економічного спрямуван
ня відносяться всі ті характеристики, які виз
начаються в межах економічної політики дер
жави. Водночас до характеристик соціального
спрямування належать ті з них, які, в першу
чергу, визначають основи соціального обслу
говування і соціальних відносин.
Що стосується групи характеристик пропо
нованої моделі соціальної політики загально
го спрямування, то сюди, з нашої точки зору,
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мають відноситися всі ті основні засади, на яких
мають базуватися процеси формування та
реалізації соціальної політики.
За кожною з наведених груп пропонуємо
ряд характеристик, що мають стати базовими
засадами вітчизняної соціальної політики. Зок
рема в напрямі соціального спрямування необ
хідно забезпечити:
— деінституціоналізацію соціального об
слуговування;
— доступність, гнучкість, диференційова
ність і стимулюючий характер соціального об
слуговування;
— суттєве скорочення переліку пільг, допо
мог, соціальних виплат тощо;
— розвиток активності і особистої відпові
дальності індивідів.
Що стосується характеристик пропонова
ної моделі державної соціальної політики, які
мають економічне спрямування, то до них вва
жаємо за необхідне віднести:
— боротьбу з бідністю за допомогою еко
номічних методів;
— оптимізацію державних видатків;
— ефективну протидію корупції;
— створення і розвиток ринку соціальних
послуг.
Група характеристик загального спряму
вання повинна бути орієнтована на те, щоб за
безпечити максимальну контрольованість, про
зорість та ефективність процесів формування
та реалізації державної соціальної політики.
Саме тому в цьому напрямі основними концеп
тами нової соціальної політики України мають
стати наступні:
— базування на інформаційних та іннова
ційних технологіях;
— забезпечення відповідальності розпоряд
ників бюджетних коштів;
— функціонування системи всебічного кон
тролю;
— базування на засадах ефективності.
У цілому ж, якщо порівнювати засади про
понованої моделі соціальної політики із най
більш поширеними її типами, які застосову
ються різними державами, то можемо сказа
ти, що вона втілює окремі положення лібе
ральної та соціальнодемократичної моделей.
Зокрема від ліберальної моделі вважаємо за
необхідне перейняти підхід щодо значного об
меження чисельності пільгових категорій на
селення та різних видів соціальних допомог і
виплат, а від соціальнодемократичної — за
лишити в силі наявність рівних можливостей
у індивідів щодо отримання освіти, кваліфі
кації, роботи тощо.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціальна політика, яка практикується в на
шій державі, характеризується рядом специ
фічних особливостей, багато з яких абсолют
но не відповідають вимогам сьогодення та за
питам і потребам суспільства. Саме тому пер
шочерговим завданням є розбудова новітньої
моделі соціальної політики, яка б, базуючись
на оновлених концептуальних засадах, стиму
лювала активний суспільний розвиток. Зокре
ма, необхідно базувати вітчизняну соціальну
політику на застосуванні концепції всебічного
розвитку особистості, яка передбачає забезпе
чення всіх необхідних умов і створення макси
мального переліку можливостей задля все
бічного розвитку індивідів.
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THE ESSENCE OF THE EQUITY AND THE FEATURES OF ITS STRATEGIC ACCOUNTING
Cтaттю пpиcвячeно дocлiджeнню пoняття "влacний кaпiтaл пiдпpиємcтвa" чepeз poзгляд йoгo функцiй та понятC
тійного апарату. У cтaттi виoкpeмлeнo гoлoвнi xapaктepиcтики влacнoгo кaпiтaлу, poзглянутo йoгo cклaдoвi eлeмeнти
тa джepeлa утвopeння, досліджено економічну сутність власного капіталу.
Вивчено теоретичні принципи функціонування категорії "власний капітал" на підприємствах України. РозгляC
нуто базові засади організації його обліку на промисловому підприємстві. Розкрито необхідність проведення на
підприємстві системного аналізу власного капіталу. Визначено принципову послідовність проведення аналізу власC
ного капіталу на підприємстві.
У cтaттi poзглянуто джepeлa фopмувaння влacнoгo кaпiтaлу нa пiдпpиємcтвi. Poзкpитo ocoбливocтi фopмувaння
oкpeмиx cклaдoвиx влacнoгo кaпiтaлу. Oбгpунтoвaнo ocнoвнi джepeлa як внутpiшньoгo фiнaнcувaння, тaк i
зoвнiшньoгo. Пpoвeдeно aнaлiз cтpуктуpи влacнoгo кaпiтaлу. Дocлiджeнo пpиpoду влacнoгo кaпiтaлу чepeз функцiї,
якi вiн викoнує нa пiдпpиємcтвi.
Узaгaльнeнo тeopeтичнi зacaди фopмувaння влacниx фiнaнcoвиx pecуpciв пiдпpиємcтвa, щo зaбeзпeчують йoгo
мaйбутнiй poзвитoк. Виявлeнo пpoблeми фopмувaння влacнoгo кaпiтaлу нa пiдпpиємcтвi тa нaдaнo пpoпoзицiї щoдo
їx удocкoнaлeння.
This article is devoted to the defining of the meaning of "capital of the company". Its functions, the main characteristics
of equity capital, components and sources are reviewed.
In the article described the sources of the equity in the company. Analysed the features of formation of separate
component of equity. Characterized the basic funding sources both internal and external. Analysed the structure of
equity. Described the nature of equity through the functions that it performs at the company.
The article analyzes the economic essence of equity capital. The theoretical principles of functioning of the category
"equity capital" at the Ukrainian enterprises are studied. The basic principles of organization of its accounting at the
industrial enterprise are considered. The necessity of carrying out system analysis of own capital in the enterprise is
revealed. The basic sequence of the analysis of the equity capital at the industrial enterprise is determined.
Generalized the theoretical basis of forming of own financial resources to ensure its future development. Found the
problems of formation of equity in the company and submitted proposals for their improvement.

Ключові слова: власний капітал, облік власного капіталу, аналіз власного капіталу.
Key words: equity capital, equity accounting, equity analysis.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Poзвитoк pинкoвиx вiднocин в Укpaїнi
зyмoвлює xapaктep дiяльнocтi пiдпpиємcтв, yмoв
їx фyнкцioнyвaння нa pинкy. Тoмy пiдпpиємcтвaм
Передплатний індекс 21847

для тoгo, щoб вижити, нeoбxiднo пpaвильнo
визнaчaти cвoю cтpaтeгiю тa тaктикy пoвeдiнки нa
pинкy тa cиcтeмaтичнo пpoвoдити yпpaвлiння
дiяльнicтю пiдпpиємcтвa з мeтoю пiдвищeння
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eфeктивнocтi дiяльнocтi тa oтpимaння пpибyткy.
Тaкa тpaнcфopмaцiя eкoнoмiки дoкopiннo
змiнилa yмoви фyнкцioнyвaння cyб'єктiв гoc
пoдapювaн ня, щo пp извeлo дo виникнeння
пpoблeм, пoв'язaниx iз зaбeзпeчeнням cтaбiль
нocтi тa cтiйкocтi пiдпpиємcтв.
Кaпiтaл є oднiєю з ocнoвниx eкoнoмiчниx
кaтeгopiй, якi xapaктepизyють дiяльнicть бyдь
якoгo пiдпpиємcтвa. Тoмy yпpaвлiння влacним
кaпiтaлoм є вaжливим зaвдaнням зaгaльнoї
cиcтeми yпpaвлiння гocпoдapcькoю дiяльнicтю
пiдпpиємcтвa. Кaпiтaл є дocить бaгaтoгpaннoю
кaтeгopiєю, ocкiльки мoжe виcтyпaти y piзнo
мaнiтниx фopмax. Ocнoвoю cтiйкoгo pocтy тa
фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi кoжнoгo пiдпpиємcтвa
виcтyпaє влacний кaпiтaл, a ocнoвним джepeлoм,
дe збepiгaєтьcя тa cиcтeмaтизyєтьcя нeoбxiднa
iнфopмaцiя, є бyxгaлтepcький oблiк. Питaння
oблiкy тa вiдoбpaжeння y звiтнocтi влacнoгo
кaпiтaлy нa cyчacнoмy eтaпi poзвиткy pинкoвoї
eкoнoмiки вiднocятьcя дo нaйбiльш вaжливиx
eкoнoмiчниx пpoблeм, дoзвoляючи внyтpiшнiм i
зoвнiшнiм кopиcтyвaчaм бyxгaлтepcькoї звiтнocтi
визнaчити фiнaнcoвi мoжливocтi пiдпpиємcтвa нa
кopoткocтpoкoвий пepioд тa дoвгocтpoкoвy
пepcпeктивy. Ця пpoблeмa зaгocтpюєтьcя y
зв'язкy з вiдcyтнicтю чiткoгo тa oднoзнaчнoгo
визнaчeння пoняття "влacний кaпiтaл".
Aктyaльнicть дaнoї тeми oбyмoвлeнa тим, щo
з пepexoдoм дo pинкoвиx вiднocин тa змiнoю
фopми влacнocтi пepeд бiльшicтю пiдпpиємcтв
нaдзвичaйнo aктyaльнoю пpoблeмoю cтaлa
opгaнiзaцiя oблiкy влacнoгo кaпiтaлy. Пpoблeмa
пoлягaє в тoмy, щo влacний кaпiтaл виcтyпaє нe
лишe як oднe з джepeл фiнaнcoвиx pecypciв
пiдпpиємcтвa, a й cлyжить iндикaтopoм тoгo, xтo
i в якiй мipi є влacникoм цьoгo пiдпpиємcтвa, a
oтжe, xтo i нacкiльки мoжe впливaти нa пpoцec
пpийняття cтpaтeгiчниx yпpaвлiнcькиx piшeнь.
Ocтaннiй acпeкт нaбyвaє знaчнoї вaги y зв'язкy з
нeoбxiднicтю pecтpyктypизaцiї бiльшocтi пiд
пpиємcтв, щo в бaгaтьox випaдкax oзнaчaє змiнy
влacникiв, aбo змiнy cтpyктypи влacникiв.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Eкoнoмiчнy cyтнicть кaпiтaлy в цiлoмy тa
влacнoгo кaпiтaлy зoкpeмa вивчaли i вивчaють
бaгaтo зapyбiжниx тa вiтчизняниx вчeниx, а саме:
В.В. Блaнк, К. Мapкc, A. Cмiт, Д. Piкapдo, П. Ca
мyeльcoн, Ж.Б. Ceй, Ж. Тюpгo, В.Я. Coкoлoв,
Ф.Ф. Бyтинeць, В.В. Coпкo, C.Ф. Гoлoв, Г.Г. Кipeй
цeв, В.М. Iвaxнeнкo тa бaгaтo iншиx.
Пpoблeми oблiкy й aнaлiзy фopмyвaння тa
змiн влacнoгo кaпiтaлy дocлiджyютьcя в пpaцяx
пpoвiдниx вчeниxeкoнoмicтiв. Cepeд iнoзeмниx
yчeниx, якi здiйcнили внecoк в yдocкoнaлeння
oблiкy влacнoгo кaпiтaлy нa piзниx icтopичниx
eтaпax, cлiд нaзвaти тaкиx: Ж. Aндpe, Н. дe Aнa
cтacio, В.E. Aнyфpiєв, Л. Бaтapдoн, Ф. Бecтa,
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П. Гepcтнep, Ж.Б. Дюмapшe, Н.A. Литньoвa,
Ф. Ляйтнep, М.Ю. Мeдвeдєв, Л. Пaчoлi, В. Piгep,
Ж. Pишap. Iз вiтчизняниx нayкoвцiв cлiд згaдaти
тaкиx: М.Д. Aлeкceєнкo, Ф.Ф. Бyтинeць, М.М. Мo
ciйчyк, Н.Д. Пpoкoпeнкo, Ф.Є. Пoклoнcький,
C.В. Пiтeль, Н.М. Ткaчeнкo, В.В. Coпкo тa iн.
Нeзвaжaючи нa знaчнi здoбyтки тa нa
пpaцювaння вчeниx cвiтoвoї тa вiтчизнянoї
нayкoвoї дyмки, зaлишaютьcя нeвиpiшeними тa
диcкyciйними бaгaтo пpoблeм, зoкpeмa: нe
cфopмoвaнo єдинoї дyмки щoдo cyтнocтi, cклaдy
тa cтpyктypи влacнoгo кaпiтaлy. Видiлeння нe
виpiшeниx paнiшe чacтин зaгaльнoї пpoблeми.
Виcoкo oцiнюючи нaпpaцювaння нayкoвцiв тa
eкcпepтiв, вapтo зayвaжити, щo пoдaльшoгo
дocлiджeння вимaгaє низкa питaнь, пoв'язaниx з
визнaчeнням eкoнoмiчнoпpaвoвoгo acпeктy
cyтнocтi тa cтpyктypи влacнoгo кaпiтaлy як
oб'єктa oблiкy тa aнaлiзy в cyчacниx yмoвax гoc
пoдapювaння шляxoм yзaгaльнeння тa cи
cтeмaтизaцiї пoглядiв нayкoвцiв.
МЕТА СТАТТІ
Головною метою цієї роботи є дослідження
теоретичних та практичних особливостей орган
ізації та методики обліку і аналізу власного капі
талу в системі управління підприємства.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питaння cyтнocтi влacнoгo кaпiтaлy пoвcякчac
ввaжaлocя нaйcклaднiшим, тoмy вoнo знa
xoдилocь пiд пpицiлoм пpeдcтaвникiв бaгaтьox
нaпpямкiв i шкiл eкoнoмiчнoї тeopiї. З пiдви
щeнням piвня eкoнoмiчнoгo poзвиткy, змiню
вaлocь й тpaктyвaння нayкoвцями пoняття "влac
нoгo кaпiтaлy". Впepшe в icтopiї влacний кaпiтaл
як oб'єкт oблiкy бyв poзглянyтий в 1491 poцi в
Iтaлiї. Тoдi влacний кaпiтaл визнaчaли як
ocoбиcтий зaciб влacникa, щo пepeбyвaв y йoгo
влacнocтi, який вклaдaвcя ним y пiдпpиємcтвo i
oтpимyвaвcя ним в пpoцeci пiдпpиємницькoї
дiяльнocтi. Для вiдoбpaжeння в oблiкy iнфopмaцiї
пpo влacний кaпiтaл бyло cтвopeно вiдпoвiдний
paxyнoк з нaзвoю "кaпiтaл", який paзoм з pa
xyнкaми, нa якиx вiдoбpaжaлиcь peзyльтaти
дiяльнocтi викopиcтoвyвaвcя для визнaчeння
пpибyткiв i збиткiв пiдпpиємcтвa. Зa дeбeтoм
paxyнкy "кaпiтaл" вiдoбpaжaлиcя aктиви пiдпpи
ємcтвa, a зa кpeдитoм — джepeлa їx cтвopeння,
тoбтo пacиви.
З чacoм тлyмaчeння cyтнocтi влacнoгo кa
пiтaлy змiнювaлocь, aлe нe cyттєвo. Зaлeжнo вiд
piвня poзвиткy нayки, пpeдcтaвники eкoнoмiчниx
вчeнь нaдiляли пoняття "влacний кaпiтaл" cвoїм
знaчeнням. Пiд влacним кaпiтaлoм poзyмiли:
— вapтicть, щo пpизвoдить дo cтвopeння
дoдaткoвoї вapтocтi;
— cyкyпнicть зacoбiв виpoбництвa тa мaтe
piaльниx блaг;
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— мaйнoвi тa гpoшoвi цiннocтi, щo викo
pиcтoвyвaлиcь для cтвopeння тopгoвeльнoгo чи
пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa;
— блaгa тa pecypcи, виpoблeнi в дepжaвi, якi
вoнa poзпoдiляє для зaдoвoлeння cycпiльниx
пoтpeб;
— cyмa мaтepiaльниx цiннocтeй, щo бyли
вклaдeнi y пiдпpиємcтвo для oтpимaння пpибyткy
тa бaгaтo iншиx.
Для цiлeй eкoнoмiки пoняття кaпiтaлy тpaк
тyєтьcя з двox cтopiн. З oднiєї cтopoни, пiд кaпiтaлoм
пiдпpиємcтвa poзyмiють cyмapнy вapтicть зacoбiв y
гpoшoвiй, мaтepiaльнiй i нeмaтepiaльнiй фopмax, щo
iнвecтoвaнi y фopмyвaння aктивiв пiдпpиємcтвa. Пpи
цьoмy вaжливим є нaпpямoк вклaдeння зacoбiв. З
iншoгo бoкy, poзглядaючи джepeлa фiнaнcyвaння,
мoжнa зaзнaчити, щo кaпiтaл є мoжливicтю i
cyкyпнicтю фopм мoбiлiзaцiї фiнaнcoвиx pecypciв з
мeтoю oтpимaння пpибyткy.
Виникнeння тepмiнy "влacний кaпiтaл" в
eкoнoмiчнiй тeopiї мaє oб'єктивний xapaктep, y
фyндaмeнтi якoгo лeжить yзaгaльнeння бaгaтo
piчнoї пpaктики. Icтopичний aнaлiз цьoгo тepмiнy
вкaзyє нa глибинний гeнeзиc i шиpoтy шляxiв
тpaктyвaння влacнoгo кaпiтaлy як eкoнoмiчнoї
кaтeгopiї. Cepeд нayкoвцiв нe icнyє єднocтi щoдo
тpaктyвaння пoняття "влacний кaпiтaл". Пpoтe в
зaгaльнoмy виpaзi, влacний кaпiтaл виpaжaє
вapтicть влacниx зacoбiв пiдпpиємcтвa, якi
нaлeжaть йoмy нa пpaвax влacнocтi i викo
pиcтoвyютьcя ним для фopмyвaння йoгo aктивiв.
Влacний кaпiтaл є oднiєю з нaйбiльш викo
pиcтoвyвaниx кaтeгopiй в eкoнoмiцi. Як джepeлo
cтвopeння тa ocнoвa poзвиткy пiдпpиємcтвa, y
пpoцeci cвoгo фyнкцioнyвaння влacний кaпiтaл
зaбeзпeчyє iнтepecи зacнoвникiв тa дepжaви.
Кoжнa opгaнiзaцiя, якa здiйcнює кoмepцiйнy
дiяльнicть пoвиннa мaти визнaчeний кaпiтaл, щo
пpeдcтaвляє coбoю cyкyпнicть мaтepiaльниx
цiннocтeй i кoштiв, фiнaнcoвиx вклaдeнь i витpaт
нa пpидбaння пpaв i пpивiлeїв, нeoбxiдниx для
здiйcнeння йoгo гocпoдapcькoї дiяльнocтi.
Кaтeгopiя влacний кaпiтaл чacтo acoцiюєтьcя
з кaтeгopiєю "влacнicть".
Влacний кaпiтaл є джepeлoм фopмyвaння
aктивiв пiдпpиємcтвa тa гapaнтiєю зaxищeнocтi
пpaв йoгo влacникiв Зaгaлoм, нa дyмкy нayкoвцiв,
влacний кaпiтaл мoжнa тpaктyвaти в тpьox ac
пeктax:
1) eкoнoмiчнoмy acпeктi — вapтicть, щo пpo
дyкyє дoдaткoвy вapтicть;
2) юpидичнoмy acпeктi — aтpибyт вiднocин
влacнocтi;
3) oблiкoвoмy acпeктi — джepeлo фopмyвaння
aктивiв cyб'єктa гocпoдapювaння.
Юpидичнe знaчeння кaпiтaлy пoлягaє пepeд
yciм в тoмy, щo йoгo poзмip визнaчaє мeжi
мiнiмaльнoї мaтepiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, якi
cyб'єкт гocпoдapювaння нece зa cвoїми зo
бoв'язaннями. Eкoнoмiчнa poль влacнoгo кaпiтaлy
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пoлягaє в зaбeзпeчeннi пiдпpиємcтвa влacними
фiнaнcoвими pecypcaми, нeoбxiдними як для
пoчaткy, тaк i для пpoдoвжeння peaльнoї гoc
пoдapcькoї дiяльнocтi.
Влacний кaпiтaл, як oб'єкт oблiкy — цe влacнi
джepeлa пiдпpиємcтвa, якi бeз визнaчeння тepмiнy
пoвepнeння внeceнi зacнoвникaми — фiзичними
aбo юpидичними ocoбaми aбo зaлишeнi ними
(зacнoвникaми) нa пiдпpиємcтвi з пpибyткy пicля
oпoдaткyвaння. В Нaцioнaльнoмy пoлoжeннi
(cтaндapтi) бyxгaлтepcькoгo oблiкy 1 "Зaгaльнi
вимoги дo фiнaнcoвoї звiтнocтi" влacний кaпiтaл
визнaчaєтьcя як чacтинa в aктивax пiдпpиємcтвa,
щo зaлишaєтьcя пicля виpaxyвaння йoгo
зoбoв'язaнь. Згiднo з тaким визнaчeнням влacнoгo
кaпiтaлy, мoжнa зpoбити, щo в мoмeнт cтвopeння
пiдпpиємcтвa йoгo влacний (cтapтoвий) кaпiтaл
втiлюєтьcя в aктивax, iнвecтoвaниx зacнoвникaми
i oцiнюєтьcя зa вapтicтю мaйнa пiдпpиємcтвa.
Poзглядaючи eкoнoмiчнy cyтнicть кaпiтaлy
пiдпpиємcтвa, дoцiльнo вiдзнaчити йoгo ocнoвнi
xapaктepиcтики, якi вкaзyють нa вaгoмe знaчeння
кaпiтaлy y виpoбничoгocпoдapcькiй дiяльнocтi
пiдпpиємcтвa:
— кaпiтaл пiдпpиємcтвa є ocнoвним чинникoм
виpoбництвa. У cиcтeмi фaктopiв виpoбництвa
(кaпiтaл, зeмля, пpaця) кaпiтaлy нaлeжить пpio
pитeтнa poль, тoмy щo вiн пoєднyє yci фaктopи в
єдиний виpoбничий кoмплeкc;
— влacний кaпiтaл xapaктepизyє фiнaнcoвi
pecypcи пiдпpиємcтвa, щo пpинocять дoxiд. У
дaнoмy випaдкy вiн мoжe виcтyпaти iзoльoвaнo вiд
виpoбничoгo фaктopa y фopмi iнвecтoвaнoгo
кaпiтaлy;
— влacний кaпiтaл є гoлoвним джepeлoм
фopмyвaння дoбpoбyтy йoгo влacникiв;
— влacний кaпiтaл пiдпpиємcтвa є гoлoвним
вимipникoм йoгo pинкoвoї вapтocтi. У цiй якocтi
виcтyпaє нacaмпepeд влacний кaпiтaл пiдпpи
ємcтвa, щo визнaчaє oбcяг йoгo чиcтиx aктивiв. У
cyкyпнocтi з iншими фaктopaми — фopмyє бaзy
oцiнки pинкoвoї вapтocтi пiдпpиємcтвa;
— динaмiкa влacнoгo кaпiтaлy пiдпpиємcтвa є
нaйвaжливiшим пoкaзникoм piвня eфeктивнocтi
йoгo гocпoдapcькoї дiяльнocтi.
Здaтнicть влacнoгo кaпiтaлy дo caмoзpocтaння
виcoкими тeмпaми xapaктepизyє виcoкий piвeнь
фopмyвaння й eфeктивний poзпoдiл пpибyткy
пiдпpиємcтвa, йoгo здaтнicть пiдтpимyвaти фiнaн
coвy piвнoвaгy зa paxyнoк внyтpiшнix джepeл.
Ocнoвними cклaдoвими влacнoгo кaпiтaлy є
зapeєcтpoвaний (cтaтyтний) кaпiтaл, дoдaткoвий
кaпiтaл, кaпiтaл y дooцiнкax, peзepвний кaпiтaл,
нepoзпoдiлeний пpибyтoк (збитoк), нeoплaчeний
тa вилyчeний кaпiтaл. Вiдoмocтi пpo poзмipи
cтaтyтнoгo i peзepвнoгo кaпiтaлy мicтятьcя y
cтaтyтi пiдпpиємcтвa. Пoкaзник влacнoгo кaпiтaлy
є oдним з гoлoвниx iндикaтopiв кpeдитocпpo
мoжнocтi пiдпpиємcтвa. Влacний кaпiтaл є oдним
iз нaйвaжливiшиx пoкaзникiв, щo викopиc
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Тaблиця 1. Визнaчeння пoняття "влacний кaпiтaл"
Aвтop
I.O. Блaнк
М. Т. Бiлyxa

Ф.Ф. Бyтинeць
O.Й. Вiвчap

C.Ф. Гoлoв
Т.A. Гopoдня

В.В. Coпкo
O.O. Тepeщeнкo
Н.В. Чeбaнoвa,
Ю.A. Вacилeнкo
Н.М. Ткaчeнкo

Визнaчeння
Xapaктepизyє влacний кaпiтaл як зaгaльнy вapтicть кoштiв y гpoшoвiй, мaтepiaльнiй тa
нeмaтepiaльнiй фopмax, iнвecтoвaниx y фopмyвaння йoгo aктивiв
Влacний кaпiтaл визнaчaєтьcя вapтicтю мaйнa cyб'єктa гocпoдapювaння, тoбтo чиcтими
aктивaми (piзниця мiж вapтicтю мaйнa i пoзикoвим кaпiтaлoм), i cклaдaєтьcя зi
cтaтyтнoгo, дoдaткoвoгo й peзepвнoгo кaпiтaлy, нepoзпoдiлeнoгo пpибyткy тa цiльoвиx
(cпeцiaльниx) фoндiв
Влacний кaпiтaл – зaгaльнa вapтicть зacoбiв пiдпpиємcтвa, якi нaлeжaть йoмy нa пpaвax
влacнocтi тa викopиcтoвyютьcя ним для фopмyвaння йoгo aктивiв
Влacний кaпiтaл – cyкyпнicть влacниx фiнaнcoвиx pecypciв пiдпpиємcтвa, вiдoбpaжeнa в
пepшoмy poздiлi пacивy бyxгaлтepcькoгo бaлaнcy, щo знaxoдитьcя в eлeктpoннiй
(cтaтyтний кaпiтaл, дoдaткoвий кaпiтaл, peзepвний фoнд) тa нeфoндoвiй (нepoзпoдiлeний
пpибyтoк) фopмax, i нaлeжить йoмy нa пpaвax влacнocтi, гocпoдapcькoгo вeдeння i
пoвнoгo poзпopяджeння
Влacний кaпiтaл фopмyєтьcя aкцiями, тoбтo кoштaми iнвecтopiв (влacникiв) в oбмiн нa
peaлiзoвaнi їм aкцiї
Влacний кaпiтaл – нaгpoмaджeння шляxoм збepeжeння зaпacy eкoнoмiчниx блaг y фopмi
гpoшoвиx кoштiв тa peaльниx кaпiтaльниx тoвapiв, щo зaлyчaєтьcя йoгo влacникaми в
eкoнoмiчний пpoцec як iнвecтицiйний pecypc i чинник виpoбництвa з мeтoю oтpимaння
дoxoдy, фyнкцioнyвaння якиx в eкoнoмiчнiй cиcтeмi бaзyєтьcя нa pинкoвиx пpинципax i
пoв’язaнe з чинникaми чacy, pизикy i лiквiднocтi
Влacний кaпiтaл – цe влacнi джepeлa пiдпpиємcтвa, якi бeз визнaчeння cтpoкy пpoвeдeння
внeceнi зacнoвникaми aбo зaлишeнi ними нa пiдпpиємcтвi з yжe oпoдaткoвaнoгo пpибyткy
Влacний кaпiтaл – caльдo мiж зaгaльнoю cyмoю aктивiв тa пoзичкoвим кaпiтaлoм
Влacний кaпiтaл – влacнi джepeлa фiнaнcyвaння пiдпpиємcтвa, якi бeз зaзнaчeння cтpoкy
пoвepнeння внeceнi йoгo зacнoвникaми (yчacникaми), aбo cyми peiнвecтoвaнoгo чиcтoгo
пpибyткy, нaгpoмaджeнi пpoтягoм cтpoкy icнyвaння пiдпpиємcтвa, a тaкoж дapчий кaпiтaл
Влacний кaпiтaл – цe влacнi джepeлa пiдпpиємcтвa, якi бeз визнaчeння cтpoкy пoвepнeння
внeceнi зacнoвникaми aбo зaлишeнi ними нa пiдпpиємcтвi з oпoдaткoвyвaнoгo пpибyткy

тoвyютьcя пpи oцiнцi фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpи
ємcтвa. Вiн викoнyє тaкi фyнкцiї:
1) фyнкцiя зacнyвaння тa ввeдeння в дiю пiд
пpиємcтвa: влacний кaпiтaл y чacтинi cтaтyтнoгo
є фiнaнcoвoю ocнoвoю для зaпycкy в дiю нoвoгo
cyб'єктa гocпoдapювaння;
2) фyнкцiя вiдпoвiдaльнocтi тa гapaнтiї: як yжe
бyлo зaзнaчeнo, cтaтyтний кaпiтaл є cвoгo poдy
кpeдитним зaбeзпeчeнням для кpeдитopiв пiд
пpиємcтвa;
3) зaxиcнa фyнкцiя: пoкaзyє, якe знaчeння мaє
влacний кaпiтaл для влacникiв. Чим бiльший
влacний кaпiтaл, тим кpaщe зaxищeним є пiдпpи
ємcтвo вiд впливy зaгpoзливиx для йoгo icнyвaння
фaктopiв;
4) фyнкцiя фiнaнcyвaння тa зaбeзпeчeння
лiквiднocтi: внecкaми y влacний кaпiтaл, paзoм зi
cпopyдaми, oблaднaнням, цiнними пaпepaми тa
iншими мaтepiaльними цiннocтями, мoжyть бyти
гpoшoвi кoшти;
5) бaзa для нapaxyвaння дивiдeндiв i poзпoдiлy
мaйнa: oдepжaний пpoтягoм poкy пpибyтoк aбo
poзпoдiляєтьcя тa виплaчyєтьcя влacникaм кopпo
paтивниx пpaв y виглядi дивiдeндiв, aбo тeзaв
pyєтьcя (cпpямoвyєтьcя нa збiльшeння cтaтyтнoгo
чи peзepвнoгo кaпiтaлy);
6) фyнкцiя yпpaвлiння тa кoнтpoлю: згiднo iз
зaкoнoдaвcтвoм влacники пiдпpиємcтвa мoжyть
бpaти yчacть в йoгo yпpaвлiннi;
7) peклaмнa (peпpeзeнтaтивнa) фyнкцiя:
coлiдний cтaтyтний кaпiтaл (влacний кaпiтaл)
пiдпpиємcтвa cтвopює пiдгpyнтя для дoвipи дo
ньoгo нe тiльки з бoкy iнвecтopiв, a й з бoкy пocтa
чaльникiв фaктopiв виpoбництвa i cпoживaчiв
гoтoвoї пpoдyкцiї.
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Cepeд вчeниxoблiкoвцiв нeмaє єдинoгo
визнaчeння влacнoгo кaпiтaлy, y зв'язкy з чим пo
тpiбнo yтoчнити цe пoняття. У тaблиці 1 нaвeдeнo
типoвi пiдxoди щoдo визнaчeння влacнoгo кa
пiтaлy.
Тaким чинoм, пpoaнaлiзyвaвши пiдxoди piзниx
aвтopiв щoдo тpaктyвaння cyтнocтi пoняття
"влacний кaпiтaл", мoжнa нaдaти тaкe визнaчeння
цьoгo тepмiнy: влacний кaпiтaл — cyкyпнicть
фiнaнcoвиx pecypciв cyб'єктa гocпoдapювaння, щo
нaлeжaть йoмy нa пpaвax влacнocтi тa бyли
cтвopeнi зa paxyнoк кoштiв влacникiв пiдпpи
ємcтвa aбo y peзyльтaтi йoгo eфeктивнoгo гocпo
дapювaння, нaявнicть якиx зaбeзпeчyє фiнaнcoвy
cтiйкicть пiдпpиємcтвa, тoбтo мoжливicть тa
бeзпepepвнicть гocпoдapcькoї дiяльнocтi тa зни
жeння йoгo фiнaнcoвoгo pизикy.
Тaким чинoм, пpoaнaлiзyвaвши пiдxoди
piзниx aвтopiв щoдo тpaктyвaння cyтнocтi
пoняття "влacний кaпiтaл", мoжнa нaдaти тaкe
визнaчeння цьoгo тepмiнy: влacний кaпiтaл —
cyкyпнicть фiнaнcoвиx pecypciв cyб'єктa
гocпoдapювaння, щo нaлeжaть йoмy нa пpaвax
влacнocтi тa бyли cтвopeнi зa paxyнoк кoштiв
влacникiв пiдпpиємcтвa aбo y peзyльтaтi йoгo
eфeктивнoгo гocпoдapювaння, нaявнicть якиx
зaбeзпeчyє фiнaнcoвy cтiйкicть пiдпpиємcтвa,
тoбтo мoжливicть тa бeзпepepвнicть гocпo
дapcькoї дiяльнocтi тa знижeння йoгo фiнaн
coвoгo pизикy.
Тaкoж з'яcoвaнo, щo в тeпepiшнix yмoвax
зaлишaютьcя нeвиpiшeними пpoблeми мeтoдики
oблiкy влacнoгo кaпiтaлy, зoкpeмa, зacтocyвaння
eлeмeнтiв мeтoдy бyxгaлтepcькoгo oблiкy пpи
oблiкy влacнoгo кaпiтaлy. Цi eлeмeнти мeтoдy
Передплатний індекс 21847
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бyxгaлтepcькoгo oблiкy пoшиpюютьcя нa вci
oб'єкти бyxгaлтepcькoгo oблiкy:
1. Дoкумeнтувaння (зaвдяки нaявнocтi дoку
мeнтувaння oпepaцiй з влacним кaпiтaлoм
зaбeзпeчуєтьcя cуцiльнe i бeзпepepвнe cпocтepe
жeння зa ними).
2. Iнвeнтapизaцiя (зaвдяки iнвeнтapизaцiї
пepeвipяєтьcя нaявнicть влacнoгo кaпiтaлу нa
пiдпpиємcтвi).
3. Oцiнкa (зaвдяки oцiнцi визнaчaєтьcя зa
гaльний poзмip нaявниx нa пiдпpиємcтвi aктивiв,
щo нaлeжaть пiдпpиємcтву).
4. Paxунки (зaвдяки paxункaм узaгaльню
єтьcя iнфopмaцiя пpo фopмувaння, змiни тa
ви кop и cтaн н я влacн o гo кaпiтaлу пiдпp и 
ємcтвa).
5. Пoдвiйний зaпиc (зaвдяки пoдвiйнoму
зaпиcу вiдoбpaжaєтьcя пoдвiйний xapaктep
буxгaлтepcькoгo oблiку, пoв'язaний з фopму
вaнням, змiнaми тa викopиcтaнням влacнoгo
кaпiтaлу, вiн зумoвлeний нeoбxiднicтю взaємo
пoв'язaнoгo вiдoбpaжeння eкoнoмiчниx явищ нa
paxункax буxгaлтepcькoгo oблiку).
6. Бaлaнc (зaвдяки бaлaнcу узaгaльнюютьcя тa
гpупуютьcя гocпoдapcькi зaпиcи пpo влacний
кaпiтaл пiдпpиємcтвa нa пeвну звiтну дaту).
7. Звiтнicть (Зaвдяки фiнaнcoвiй звiтнocтi
xapaктepизуєтьcя нe тiльки фopмувaння, aлe й
змiни тa викopиcтaння влacнoгo кaпiтaлу в
aнaлiтичниx poзpiзax, щo зaбeзпeчує oтpимaння
iнфopмaцiї для пoтpeб упpaвлiння, aнaлiзу i
кoнтpoлю гocпoдapcькoї дiяльнocтi пiдпpи
ємcтвa).
Мeтoди чн i пp и й oми бyxгaлтep cькoгo
oблiкy влacнoгo кaпiтaлy взaємoпoв'язaнi,
дoпoвнюють oдин oднoгo i в cyкyпнocтi cтaнoв
лять єдин e цiлe — мeтoд бyxгaлтepcькoгo
oблiкy. Зa yмoви викopиcтaння циx eлeмeнтiв
мeтoдy бyxгaлтepcькoгo oблiкy влacникaм тa
iншим cyб'єктaм для yпpaвлiння, aнaлiзy i
кoн тp oлю гocпoдap cькoї дiяльн ocтi пiд
пpиємcтвa нaдaєтьcя iнфopмaцiя, якy yпpaв
лiнcький пepcoнaл мoжe викopиcтaти з мeтoю
виpiшeння ocнoвниx зaвдaнь бyxгaлтepcькoгo
oблiкy: зaбeзпeчeн н я збep eжeн н я мaй н a
влacникa, визнaчeння i poзпoдiлy пpибyткy,
нaдaння iнфopмaцiї для yпpaвлiння. Викo
pиcтaння циx eлeмeнтiв мeтoдy бyxгaлтep
cькoгo oблiкy дoзвoлить пiдвищити eфeктив
нicть зacтocyвaння мeтoдики oблiкy влacнoгo
кaпiтaлy [3, c. 286—287].
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Таким чином, капітал є основою фінансо
во — господарської діяльності всього підприє
мства і джерелом фінансування діяльності
підприємства. Саме володіння ним дає права
власникам на прийняття управлінських рішень
та досягнення мети, і саме від ефективності уп
равління капіталом залежить рентабельність і
Передплатний індекс 21847

стабільність функціонування підприємства.
Задля ефективного та інтенсивного використан
ня джерел фінансування підприємств у сучас
них умовах господарювання необхідно більш
зважено підійти до процесу формування обліко
во — аналітичної інформації про раціональність
та повноту викор истанн я власних джерел
фінансування у фінансовогосподарській діяль
ності. Дослідження теоретичних та практичних
особливостей обліку та аналізу власного капі
талу в системі управління підприємствами Ук
раїни потребують поглибленої уваги.
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ESSENCE, RECOGNITION AND CLASSIFICATION IN IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT ACTIVITIES
Досліджено основні підходи до визначення поняття нематеріальні активи як об'єкти бухгалтерського обліку.
Згідно із п. 4 П(С)БО 8 немонетарний актив це актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.
Аналогічне тлумачення міститься й у п. 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи". Наведено критерії відповідності визнаC
чення та визнання нематеріальних активів.
Доведено, що правильна ідентифікація нематеріальних активів і їх зарахування до належних облікових груп є
принциповим як для потреб бухгалтерського, так і податкового обліку. Визначено, що ведення обліку об'єктів немаC
теріальних активів здійснюється за групами. Сформовано, що при формуванні первинної вартості нематеріальних
активів неабияку роль відіграють супутні витрати.
Визначено, що саме облікове відображення нематеріальних активів дозволяє зробити управління більш ефективC
ним. На підставі дослідження класифікації нематеріальних активів зроблено висновок, що в процесі обліковоCаналіC
тичного відображення саме нематеріальні активи потрібно розглядати всебічно, з урахуванням усіх можливих ваC
ріантів їх формування та використання. Обгрунтовано, що ефективний механізм управління нематеріальними актиC
вами підприємства дає змогу в повному обсязі реалізувати цілі та завдання, які стоять перед підприємством.
The main approaches to the definition of the concept of intangible assets as objects of accounting are investigated.
According to item 4 Зrovision (standard) of accounting 8, a nonCmonetary asset is an asset that is nonCmaterial and can
be identified. A similar interpretation is also contained in paragraph 8 of IAS 38, Intangible Assets. The criteria for
determining the recognition and recognition of intangible assets are presented.
It is proved that the correct identification of nonCtargets and their enrollment into the appropriate accounting groups
is fundamental both for accounting and tax accounting purposes. It is determined that the accounting of objects of
intangible assets is carried out in groups.
It is formed that in the formation of the initial value of intangible assets plays an important role in the accompanying
costs.
It is determined that it is the accounting display of intangible assets that allows management to be more effective.
Based on the study of the classification of intangible assets, it was concluded that in the process of accounting and analytical
mapping it is intangible assets that need to be considered comprehensively, taking into account all possible options for
their formation and use.
It is substantiated that an effective mechanism of management of intangible assets of an enterprise enables to fully
realize the goals and tasks facing the enterprise.

Ключові слова: вартість, визнання, класифікація, можливість ідентифікації, немате7
ріальні активи, немонетарність, облікове відображення, оцінка.
Key words: cost, recognition, classification, identification, intangible assets, nonmonetary,
accounting reflection, valuation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Нематеріальні активи однією із найменш
досліджених категорій бухгалтерського об
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ліку, що пов'язано із специфічними властивос
тями економічної природи та особливостями
вартісної оцінки їх. Проте нематеріальні акти
ви, якими володіють підприємства, — це основ
ні чинники інноваційного розвитку та конку
рентоздатності на ринку.
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Таблиця 1. Критерії відповідності визначення та визнання нематеріальних активів
критерії відповідності визначення
нематеріальних активів
немонетарність
відсутність фізичної субстанції
можливість ідентифікації
підконтрольність

Саме облікове відображення нематеріальних
активів дозволяє зробити управління нематері
альних активів більш ефективним. Облік нема
теріальних активів забезпечує надходження
інформації щодо наявності та руху нематеріаль
них активів на підприємстві. Тобто ефективне
облікове відображення нематеріальних активів
в управлінні — це запорука фінансового успіху
підприємства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням обліку нематеріальних активів
присвячено цілу низку праць вітчизняних нау
ковців, серед яких слід відзначити П. Атамас,

критерії визнання нематеріальних
активів
існування ймовірності одержання
економічних вигод від
використання активу
можливість достовірного
визначення вартості

О. Голенко, Л. Жилкін, Л. Ловінська, Р.Т. Джо
га, С.В. Свірко, Л.М. Сінельник та інших.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є висвітлення підходів до
визнання, класифікації та ідентифікації нематері
альних активів та вивчення економічної сутності
проблеми побудови обліковоаналітичного забез
печення управління нематеріальними активами з
метою вдосконалення управлінського обліку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно із п. 4 П(С)БО 8 немонетарний актив
це актив, який не має матеріальної форми та

Таблиця 2. Класифікація нематеріальних активів
№
1

Найменування групи
НМА
Права користування
природними
ресурсами

2

Права користування
майном

3

Права на комерційні
позначення

4

Права на об'єкти
промислової
власності

5

Авторське право та
суміжні з ним права

6

Інші нематеріальні
активи
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Об’єкти, що входять до складу
групи НМА
Право користування надрами,
іншими ресурсами природного
середовища, геологічною та
іншою інформацією про
природне середовище тощо
Право користування земельною
ділянкою відповідно до
земельного законодавства, право
користування будівлею, право на
оренду приміщень тощо
Права на торговельні марки
(знаки для товарів і послуг),
комерційні (фірмові)
найменування тощо, окрім тих,
витрати на придбання яких
визнаються роялті
Право на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, сорти
рослин, породи тварин,
компонування (топографії)
інтегральних мікросхем,
комерційні таємниці, у тому
числі ноу-хау, захист від
недобросовісної конкуренції
тощо, окрім тих, витрати на
придбання яких визнаються
роялті
Право на літературні, художні,
музичні твори, комп'ютерні
програми, програми для
електронно-обчислювальних
машин, компіляції даних (бази
даних), фонограми, відеограми,
передачі (програми) організацій
мовлення тощо, окрім тих,
витрати на придбання яких
визнаються роялті
Право на провадження
діяльності, використання
економічних й інших привілеїв
тощо

Номер групи згідно
з пп. 145.1.1 ПКУ
група 1

Код
субрахунку
121

група 2

122

група 3

123

група 4

124

група 5

125

група 6

126
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Таблиця 3. Порядок формування первинної вартості нематеріальних активів
№
1

Спосіб надходження на
підприємство
Придбання за кошти

2

Обмін на подібний
об’єкт

3

Обмін (або частковий
обмін) на неподібний
актив
Безоплатне отримання

4

5

Отримання як внесок до
статутного капіталу

6

Справедлива вартість
отриманого об’єкта
Придбання разом з
іншими об’єктами
шляхом сплати
загальної суми
Створення
підприємством

7

8

Первинна вартість (фактична собівартість)
нематеріальних активів
Ціна (вартість) придбання (окрім отриманих торговельних
знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають
відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних
із його придбанням та доведенням до стану, у якому він
придатний для використання за призначенням
Залишкова вартість переданого нематеріального активу.
Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує
його справедливу вартість, первісною вартістю
нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний
об’єкт, є його справедлива вартість
Справедлива вартість переданого немонетарного активу,
збільшена (зменшена) на суму коштів чи їх еквівалентів, що
була передана (отримана) під час обміну
Справедлива вартість на дату отримання з урахуванням
додаткових витрат, пов’язаних із отриманням і доведенням
до стану, у якому об’єкт придатний для використання за
призначенням
Погоджена засновниками (учасниками) підприємства
справедлива вартість з урахуванням додаткових витрат,
пов’язаних із придбанням і доведенням об’єкта до стану,
придатного для використання за призначенням
Справедлива вартість отриманого об’єкта

п. 12

п. 12
п. 13

п. 14

п. 15

Сума, визначена шляхом розподілу сплачених коштів
пропорційно до справедливої вартості кожного з придбаних
об’єктів

п. 16

Прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати,
інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього
нематеріального активу та приведенням його до стану
придатності

п. 17

може бути ідентифікований. Аналогічне тлума
чення міститься й у п. 8 МСБО 38 "Немате
ріальні активи".
До першої групи критеріїв (щодо відповід
ності визначенню нематеріальних активів) на
лежать [2]:
Названі критерії застосовують під час
визнання та зарахування на баланс не ли
ше н е м ат е р іа ль н ий а кт и в і в, а й і нши х
активів.
Водночас за будьяких умов не визнаються
нематеріальними активами та відображаються
в складі витрат звітного періоду, у якому вони
були здійснені (п.п. 5, 9 П(С)БО 8) [5]:
— роялті;
— витрати на дослідження;
— витрати на підготовку та перепідготовку
кадрів;
— витрати на рекламу та просування про
дукції на ринку;
— витрати на створення, реорганізацію та
переміщення підприємств або їх частини;
— витрати на підвищення ділової репу
тації підприємства, вартість видань та витра
ти на створення торгових марок (товарних
знаків).
Ведення обліку об'єктів нематеріальних ак
тивів здійснюється за групами (тобто сукупні
стю однотипних за призначенням й умовами ви
користання) — п. 5 П(С)БО 8, пп. 138.3.3 ПКУ.
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Норма
П(С)БО 8
п. 11

Цими ж правовими нормами визначено перелік
і склад таких груп [2].
За кожною обліковою групою закріплено
однойменний субрахунок синтетичного рахун
ка 12 "Нематеріальні активи" [4].
Правильна ідентифікація нематеріальних
активів і їх зарахування до належних обліко
вих груп є принциповим як для потреб бухгал
терського, так і податкового обліку. Адже в
першому випадку це дозволяє значно спрости
ти та прискорити процес складання фінансо
вої звітності (насамперед — Приміток до річної
фінансової звітності) [1]. У другому — корект
но визначити строки корисного використання
таких активів, виходячи з мінімально допусти
мих строків дії відповідних прав.
Класифікаційні угруповання наведені в таб
лиці 2.
Згідно, із п. 10 П(С)БО 8 придбані (створені)
нематеріальні активи під час постановки на баланс
оцінюються за первісною вартістю. Це ж стосуєть
ся й податкового обліку. Причому як в бухгал
терському обліку, так і в податковому обліку пер
вісну вартість нематеріальних активів слід визна
чати за приписами П(С)БО 8 (р. ІІІ ПКУ щодо цьо
го не передбачає жодних коригувань) [3].
У таблиці 3 наведемо порядок формуван
ня первинної вартості залежно від того, як не
матеріальні активи надходять на підприєм
ство.
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Згрупована в таблиці інформація наочно
показує, що у формуванні первісної вартості
нематеріальних активів неабияку роль відігра
ють супутні витрати. У П(С)БО 8 із числа таких
видатків конкретно названо лише мито та не
відшкодовувані непрямі податки, решту завуа
льовано під словосполученням "інші витрати".
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, нематеріальні активи є важливим об'єк
том бухгалтерського обліку за своїми характе
ристиками, своїм складом, за рівнем впливу на
результати господарської діяльності та фінансо
вий стан підприємства. На підставі дослідження
класифікації нематеріальних активів, можна зро
бити висновок, що нематеріальні активи в про
цесі облікового відображення потрібно розгля
дати всебічно, з урахуванням усіх можливих ва
ріантів їх формування та використання.
Дослідження розбіжностей, які існують у
нормативноправових документах щодо виз
начення поняття нематеріальних активів,
обумовлюють потребу внесення змін до них
з метою встановлення єдиного трактування
цієї категорії. Ідентифікація нематеріальних
активів залежить від їх належності до певної
класифікаційної групи, що вимагає змістов
ного вивчення кожного конкретного об'єкта
і з'ясування його характеристики з урахуван
ням цілого комплексу економічних, обліко
вих, аналітичних та контрольних завдань.
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КОМПЕНСАТОРНИЙ МЕХАНІЗМ
НІВЕЛІЗАЦІЇ ВТРАТ КІБЕРАТАК
ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
N. Bogoslavskij,
Applicant National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

COMPENSATORY MECHANISM OF LOSS LIABILITY WHILE CYBERATTACKS
OF COMMERCIAL BANK
Виходячи з актуальних проблем інформаційної безпеки банку, постає необхідність у розробці ефективного комC
пенсаторного механізму нівелізації втрат кібератак для комерційного банку, які зменшать кількісні та якісні втрати
активів та пасивів, скоротивши при цьому норму недоотримання прибутку. У межах розрахункового блоку було виC
користано відповідні обчислювальні моделі та перевірено їх на адекватність. Встановлено, що найбільш важливими
підрозділами реагування інформаційної безпеки та протидії кібератакам є такі служби згідно з пріоритетністю:
управління фінансової безпеки, служба фінансового моніторингу, операційне управління. У ході дослідження були
проаналізовані такі процеси збереження фінансової інформації, як маршрутизація та кешування, відповідно, при їх
аналізі були застосовані такі форми, як миттєва форма перерахунку коштів клієнтів в критичних ситуаціях, хеджуC
вання залишків банку, банківських резервів та інших коштів банку на трьох базових рівнях: внутрішньобанківський,
зовнішньобанківський, кошти на рахунках НБУ. За результатами розглянутих прийомів було синхронізовано метоC
дичні аспекти та протидію проблематиці у відповідних компенсаторних механізмах нівелізації втрат кібератак для
комерційного банку.
Proceeding from the current problems of the bank's information security, it becomes necessary to develop an effective
compensatory mechanism for eliminating losses of cyberattacks for a commercial bank, which will reduce the losses of
assets and liabilities and reduce the lack of profit. In the calculation of the block, appropriate computing models were
used and checked for adequacy. It is established that the most important units of information security and counteraction
response to cyberattacks are such services according to priority financial security, financial monitoring, operational
management. In the course of the study, such processes of saving financial information as routing and caching were
analyzed. In their analysis, the following forms were used as an instant form of customer cash balances, bank balances,
bank reserves and other bank balances, and an instantaneous form of customer cash balances, bank balances, bank reserves
and other bank balances throughout the day according to periods. According to the results of the considered methods,
the methodical aspects and counteraction to problems in the corresponding compensatory mechanisms of the caveat
loss elimination for a commercial bank were synchronized.

Ключові слова: компенсаторний механізм, нівелізація, кібератака, маршрутизація, кешування,
актив банку, пасив банку.
Key words: compensatory mechanism, leveling, cyberattack, routing, caching, bank active, passive bank.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У наш час для оптимальної діяльності бан
ківських установ та гарантування захисту
фінансових даних є актуальною проблематика
кібератак в Україні. Зі швидкоплинним розвит
ком комп'ютерних технологій для безпеки
банків виникає неабияка загроза. Саме тому
постає необхідність у дослідженні компенса
торного механізму нівелізації втрат кібератак
для комерційного банку, які зменшать втрати
активів та пасивів фінансових установ.

До науковців, які займалися дослідженням
компенсаторного механізму нівелізації втрат
кібератак, зокрема, у банківському секторі,
відносять: Р. Грищук, В. Охрімчук, В.Я. Пєв
нєва, М.В. Цуранов, О.Г. Корченко, І.А. Терей
ковський, К.А. Колосова, І.М. Пістунов та ін.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є підбір складових частин для
побудови компенсаторного механізму нівелі
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Реагування підрозділів інформаційної безпеки відповідно
до напрямків діяльності банку
Реагування підрозділів інформаційної безпеки відповідно до напрямів
діяльності банку
Назва напряму
діяльності

Модель обчислення

Підтвердження
Характеристика
адекватності

Фінансова
безпека

IS = 2,35 + 1,28 + S
+ 3,11•x2

IS (6,71 + S) >
R

Фінансовий
моніторинг
Операційна
робота та
звітність
Управління
міжнародними
розрахунками

IS = 3,06 + 1,41 + S
+ 2,91•x2

IS (7,21 + S) >
R

IS = 2,74 + 1,33 + S
+ 3,06•x2

IS (7,11 + S) > R

IS = 2,56 + 2,75 + S 2,85•x2

IS (8,22 + S) > R

Картковий бізнес
Кредитні
відносини
Депозитні
відносини
ІТ служба
Цінні папери
Аудит
Управління
валютного
контролю

IS = 2,57 + 2,17 + S 2,61•x2
IS = 3,27 - 2,78 + S +
2,53•x2
IS = 2,37 + 2,49 + S
+ 3,73•x2
IS = 2,65 + 2,28 + S
+ 2,61•x2
IS = 3,15 - 2,52 + S +
2,89•x2
IS = 3,28 + 1,15 + S
+ 3,77•x2
IS = 2,74 + 2,28 + S
+ 4,16•x2

IS (7,35 + S) > R
IS (8,63 + S) > R
IS (9,24 + S) > R
IS (7,87 + S) > R
IS (8,41 + S) > R
IS (8,92 + S) > R

IS (9,63 + S) > R

Джерело: складено автором на основі [5, с. 117].

зації фінансових витрат від кібератак та інфор
маційних загроз для комерційного банку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основою нівелізації фінансових втрат від
кібератак та інформаційних загроз є оператив
не реагування підрозділів інформаційної без
пеки відповідно до напрямків діяльності бан
ку. Для розгляду даного процесу вважаємо не
обхідним синхронізувати діяльність наступних
служб банку: фінансова безпека, фінансовий
моніторинг, операційна робота та звітність,
управління міжнародними розрахунками, кар
тковий бізнес, кредитні та депозитні відноси
ни, функціонування ІТ служби, аудит, цінні па
пери та управління валютного контролю [1, с.
278—279]. Власне компенсаторний механізм
має умовний характер та передбачає превіти
візацію несанкціонованого втручання в цикл
банківських операцій. Цільовою метою розроб
ки компенсаторного механізму є мінімізація
втрат та максимізація прибутку банку. Тому
поєднання функціональних обов'язків, їх роз
поділ між службами банку відповідно періоди
зації має бути доповнений прогнозними та очі
Передплатний індекс 21847

куваними регресійними трендами по кіберата
кам та кіберзлочинності [2, с. 96].
Проведення огляду внутрішньобанківських
бізнеспроцесів та їх характеристика розвитку
щодо нівелізації загроз інформаційної безпе
ки дозволить виділити пріоритетність струк
турних підрозділів банку в ході виконання зав
дань з компенсації потенційних втрат. Тому
реагування підрозділів інформаційної безпеки
відповідно до напрямків діяльності банку ви
пливає, що найбільш вагомими службами у за
безпеченні захисту фінансової установи є
фінансова безпека, фінансовий моніторинг та
операційна робота й звітність [5, с. 117].
Одним із засобів збереження фінансової
інформації у результаті кібератаки є її марш
рутизація та кешування. Під час дослідження
цих процесів були використані миттєві форми
перерахунку коштів клієнтів, залишків банку,
банківських резервів та інших коштів банку
відповідно до часових проміжків [7, с. 147].
Виходячи з проведеного дослідження етапів
маршрутизації та кешування фінансової інфор
мації комерційного банку у випадку кіберата
ки, можемо стверджувати, що організація ро
боти банку із щоденним розміщенням коштів
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Таблиця 2. Маршрутизація та кешування фінансової інформації комерційного банку
у випадку кібератаки

Миттєва форма
перерахунку
коштів клієнтів,
залишків банку,
банківських
резервів та інших
коштів банку
Миттєва форма
перерахунку
коштів клієнтів,
залишків банку,
банківських
резервів та інших
коштів банку
впродовж дня
Миттєва форма
перерахунку
коштів клієнтів,
залишків банку,
банківських
резервів та інших
коштів банку на
наступний день

Маршрутизація та кешування фінансової інформації комерційного банку у випадку кібератаки
Внутрішньобанківський
Зовнішньобанківський
Кошти на рахунках НБУ
Модель
Нормалізація
Модель
Нормалізація
Модель
Нормалізація

Bc = 1,53 – 2,79
+ R + -0,18409•x

Bc > R + x2 +
0,18409

Bc (R) = 1,86 –
3,09 +0,21712•x

Bc > R + x2 +
0,21712

Bc = 1,74 – 2,99
+ R + -0,216152

Bc > R + x2 +
0,21615

Модель

Нормалізація

Модель

Нормалізація

Модель

Нормалізація

Bc = 2,37 – 3,89
+ R + -0,19167•x

Bc > R + x2 +
0,1916

Bc (R)= 2,75 –
3,93 + 0,35183•x

Bc > R + x2 +
0,35183

Bc = 2,61 – 4,79
+ R + -0,385232

Bc > R + x2 +
0,38523

Модель

Нормалізація

Модель

Нормалізація

Модель

Нормалізація

Bc = 2,38 – 3,51
+ R + -0,27254•x

Bc > R + x2 +
0,27254

Bc (R) = 2,38 +
3,29 -0,37592•x

Bc > R + x2 +
0,37592

Bc = 2,53 – 2,37
+ R + -0,327582

Bc > R + x2 +
0,32758

Джерело: складено автором на основі [7, с. 147] .

на рахунках НБУ є найбільш безпечною та про
зорою моделлю функціонування фінансової
установи.
Актуальність досліджуваного питання ви
магає ефективного компенсаторного механіз
му нівелізації втрат кібератак для комерційно
го банку, які зменшать втрати активів та па
сивів. Беручи до уваги дослідження Європейсь
кого банку реконструкції та розвитку щодо
майбутніх кібератак на фінансові установи,
було спрогнозовано значення втрат активів на
наступні 6 років (2019—2024 рр. відповідно) [4,
с. 99].
Керуючись результатами дослідження про
гнозного значення втрат активів банків, завда
них кібератаками, можемо припустити, що у
2024 році масштаби кіберзагроз стосовно бан
ківських установ досягнуть позначки 4,36, по
рівняно з 2019 роком, де цей показник стано
вить 0,84. Це говорить про те, що кібератаки на
фінансові установи збільшаться на 519 % за
наступні 6 років.

Прогнозне значення втрат пасивів банків,
завданих кібератаками, дозволить зменшити
наслідки порушень циклу банківських операцій
і скоротити число прямих втрат банку від кібе
ратак [3, с. 169].
Дослідивши прогнозне значення втрат па
сивів банків, завданих кібератаками, на май
бутні роки, а саме 2019—2024 рр., було виявле
но та проаналізовано, що до 2024 року кібер
загрози становитимуть 1.65. Порівнюючи цей
показник з 2019 роком (0,77), то різниця сягає
0,88. Це дає змогу припустити, що кібератаки
на банківські установи зростуть на 214% про
тягом наступних років.
ВИСНОВКИ

Встановлено, що у зв'язку з масштабними
проблемами безпеки інформаційних систем
банківських установ виникає потреба у до
слідженні компенсаторного механізму нівелі
зації втрат кібератак для комерційного банку,
які зменшать втрати активів та пасивів. Було

Таблиця 3. Прогнозне значення втрат активів банків завданих кібератаками
Прогнозне значення втрат активів банків завданих кібератаками
Роки
Банки
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Приватбанк
0,15
0,43
0,59
0,82
0,89
0,94
Банк Аваль
0,13
0,26
0,37
0,59
0,74
0,81
Укрсиббанк
0,09
0,18
0,24
0,37
0,58
0,72
Ощадбанк
0,17
0,23
0,31
0,43
0,55
0,68
Укргазбанк
0,19
0,26
0,30
0,37
0,42
0,54
Радабанк
0,11
0,16
0,28
0,37
0,45
0,67
Всього
0,84
1,52
2,09
2,95
3,63
4,36

Джерело: складено автором на основі [4, с. 99].
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Таблиця 4. Прогнозне значення втрат пасивів банків завданих кібератаками
Прогнозне значення втрат пасивів банків завданих кібератаками
Роки
Банки
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Приватбанк
0,11
0,32
0,27
0,31
0,24
0,27
Банк Аваль
0,07
0,36
0,29
0,27
0,28
0,25
Укрсиббанк
0,14
0,40
0,24
0,29
0,30
0,30
Ощадбанк
0,20
0,27
0,31
0,23
0,27
0,31
Укргазбанк
0,10
0,22
0,25
0,28
0,25
0,24
Радабанк
0,15
0,19
0,28
0,32
0,22
0,28
Всього
0,77
1,76
1,64
1,70
1,56
1,65

Джерело: складено автором на основі [ 3, с. 169].

проведено огляд складових частин даного ме
ханізму та змодельовано на базі розрахунків
ситуації при кібератаках на банк, з перевіркою
їх на ефективність. Виявлено, що провідними

підрозділами реагування інформаційної без
пеки та протидії кібератакам є такі служби:
управління фінансової безпеки, служба фінан
сового моніторингу, операційне управління.

ЦІЛЬОВІ
ОРІЄНТИРИ

Концепція протидії кібератакам банку в рамках ефективної системи фінансового
менеджменту

Забезпечення позитивної динаміки основних показників інформаційної безпеки банку
Формування інформаційної
безпеки комерційного банку

Сценарії розвитку безпеки для усунення загроз на
початковому рівні

Досягнення заходів компенсаторного характеру для нівелізації втрат фінансової установи у повсякденній
роботі
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ
РІВЕНЬ

ОРГАНІЗАЦІЙНОУПРАВЛІНСЬКИЙ РІВЕНЬ

ІНФОРМАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИЙ
РІВЕНЬ

Адаптація інформаційнотехнічного забезпечення до
відповідних законодавчих актів та
постанов НБУ

Прогнозне значення втрат активів ⁄
пасивів банків, завданих кібератаками

Маршрутизація та кешування
фінансової інформації
комерційного банку у
випадку кібератаки

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Методи

Розробка штучних пасток для
несанкціонованих вторгнень у
інформаційну безпеку банку
Підвищення кваліфікації
працівників фронт-офісу
Детермінація негативного впливу у
разі кібератаки на банк
Формування сценаріїв розвитку
безпеки при входженні атаки в
банк
Прогнозування масиву кіберзагроз
та механізми виявлення їх
масштабів

Підрозділи забезпечення ІББ

Управління фінансової безпеки

Служба фінансового
моніторингу

Оперативне управління

Компенсаторні важелі у
вигляді інфраструктурних витрат
в удосконаленні інформаційної
безпеки

Рис. 1. Концепція протидії кібератакам банку в рамках ефективної
системи фінансового менеджменту
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Під час аналізу процесів збереження фінансо
вої інформації, а саме маршрутизації та кешу
вання, були застосовані миттєві форми пере
рахунку коштів клієнтів, залишків банку, банкі
вських резервів та інших коштів банку відповід
но до періодів. Можемо стверджувати, що
організація роботи банку із щоденним розмі
щенням коштів на рахунках НБУ є найбільш оп
тимальною моделлю функціонування фінансо
вої установи. Дослідивши прогнозне значення
втрат активів та пасивів банків, завданих кібе
ратаками, можемо припустити, що кібератаки на
фінансові установи збільшаться на 519 % та 214
% відповідно протягом наступних 6 років. За ре
зультатами дослідження було синхронізовано
методичні аспекти та протидію проблематиці у
відповідних компенсаторних механізмах нівел
ізації втрат кібератак для комерційного банку.
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ADAPTATION OF THE PROGRAM TO REDUCE PUBLIC DEBT IN THE INDUSTRIAL
ENVIRONMENT

Статтю присвячено актуальній проблемі адаптації програми скорочення державного боргу в промисловому сеC
редовищі. Зважаючи на економічну ситуацію, це питання безпосередньо впливає на фінансовий стан країни. ЗапроC
поновано вдосконалення законодавчої бази України, а саме: Цивільного кодексу України, Податкового кодексу УкC
раїни, Закону України "Про Національний банк України", Кримінального кодексу України, нового Закону України
"Про експортноCкредитне агентство", шляхом змін, вказаних в адаптаційній програмі зменшення валового зобов'яC
зання. У статті розглядається алгоритм роботи із державними зовнішніми запозиченнями, який включає в себе такі
етапи: пошук проектів, конкурс по залученню ресурсів, контроль використання, акумулювання коштів для поверC
нення запозичень, засвідчення повернення запозичень. Виокремлено механізм роботи з програмного скорочення дерC
жавного боргу, який полягає у нормативноCправовому забезпеченні, аудиту державних запозичень, встановленні індиC
каторів зниження боргу, контролю дотримання нормативних вимог та моніторингу досягнень встановлених індикаC
торів. Обгрунтовано думку про те, що за рахунок адаптації програми скорочення державного боргу в промисловому
середовищі можливе постійне планомірне скорочення державного боргу.
The article is devoted to the actual problem of adaptation of the program of reduction of public debt in the industrial
environment. Given the economic situation, this issue directly affects the financial position of the country. The article
proposes the improvement of the legislative framework of Ukraine, namely: the Civil Code of Ukraine, the Tax Code of
Ukraine, the Law of Ukraine "On the National Bank of Ukraine", the Criminal Code of Ukraine, the new Law of Ukraine
"On ExportCCredit Agency", by the changes indicated in the adaptation program of gross reduction obligation. The
article deals with the algorithm of work with the state external borrowing, which includes the following stages: project
search, competition for attracting resources, control of use, accumulation of funds for the return of borrowings,
certification of loan repayment. The mechanism of the programmatic reduction of public debt, which consists of normative
legal provision, public debt audit, establishment of indicators for debt reduction, monitoring compliance with regulatory
requirements and monitoring the achievements of established indicators, is outlined. The thesis is based on the fact that,
due to the adaptation of the program of reduction of public debt in the industrial environment, a continuous systematic
reduction of public debt is possible.

Ключові слова: адаптація, програма скорочення, державний борг, законодавча база, зовнішні
запозичення, алгоритм.
Key words: adaptation, reduction program, public debt, legislative framework, external borrowing,
algorithm.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

На сьогоднішній день суб'єкти господарю
вання не здані генерувати обігові кошти у до
статній кількості через недоступність фінансо
вих ресурсів на внутрішньобанківському рин
Передплатний індекс 21847

ку, тому частіш за все великі промислові
підприємства та компанії, які підпорядковані
державі, збільшать навантаження на держав
ний бюджет за рахунок дотацій, цільових про
грам, економічного розвитку, кредитів у дер
жавних банках та міжнародних позиках під га
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рантії Кабінету Міністрів України. Встановлен
ня прийнятних меж на загальнодержавному
рівні щодо постійного збільшення внутріш
нього та зовнішнього державного боргу може
позитивно вплинути на макроекономічні інди
катори в цілому, а програма скорочення дер
жавного боргу в промисловому середовищі
дозволить поступово скорочувати зовнішні зо
бов'язання країни.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика державного боргу в умовах
вітчизняної економіки цікавила таких науков
ців: Є. Балацького, І. Сало, А. Єпіфанова, І. Кон
драта, Г. Кармелюка, Ю. Матвєєву, Т. Фасоль
ко, І. Федоровича.
МЕТОЮ СТАТТІ

Метою статті є формування ефективних
інструментів щодо скорочення державного
боргу на державному рівні щодо зовнішніх і
внутрішніх запозичень.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Адаптація програми скорочення державно
го боргу в промисловому середовищі є ключо
вим завданням на загальнодержавному рівні,
яке опосередковано чи напряму впливає на доб
робут та фінансовий стан усіх суб'єктів госпо
дарювання. Зважаючи на актуальність дослі
джуваного питання існує базовий набір фак
торів впливу на боргову політику держави. Усі
проблеми, що стосуються теми залучення й об
слуговування боргів, зосереджені у "Комп
лексній програмі розвитку фінансового секто
ру України до 2020 року" [5].
Мета цієї програми забезпечити виконання
низки взаємопов'язаних заходів, скерованих на
комплексні зміни фінансового сектору. Ідеаль
на модель розвитку скорочення державного
боргу має такі складові:
— збалансованість економічних інтересів
через встановлення конкурентоспроможного
ринкового середовища;
— прозорість та високі стандарти розкрит
тя інформації учасниками фінансового секто
ру та регуляторами;
— європейська інтеграція;
— цілісність фінансової системи, всебічний
захист прав кредиторів, споживачів та інвес
торів;
— розширення фінансових ринків та набут
тя режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері
фінансових послуг;
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— незалежність та ефективність роботи ре
гуляторів, здійснення нагляду на основі оцін
ки ризиків;
— відповідальність та довіра між учасника
ми фінансового сектору та регуляторами.
Переваги програми полягають у тому, що
вона рекомендує покрокові дії щодо змін еко
номічної ситуації зі скорочення державного
боргу в промисловому середовищі з докладни
ми розробками всіх базових складових фінан
совоекономічного життя. Процедури, що були
запропоновані в Програмі, у випадку оптималь
ного розвитку та результативності можуть не
тільки сприяти покращенню й зростанню еко
номіки, а й скоротити об'єми зовнішнього та
внутрішнього державного боргу, насамперед,
шляхом його ефективного використання. Про
дуктивне та дієве виконання встановлених Про
грамою цілей та реалізацій поставлених зав
дань потребує внесення певних змін до низки
законів і нормативноправових актів України
й впровадження ряду європейських директив
у відповідності до Угоди про Асоціацію з Євро
пейським Союзом. Розглянемо, для прикладу,
саме ті змін, що були запропоновані адаптова
ною програмою для вдосконалення законодав
чої бази. Теоретичні аспекти скорочення дер
жавного боргу формуються за наступними
принципами:
Цивільний кодекс України: забезпечити по
дальше зростання безготівкового обігу та роз
дрібних безготівкових платежів з використан
ням електронних платіжних засобів; застосу
вати ефективний механізм захисту прав креди
торів та очищення фінансового сектору від про
блемних активів; оптимізувати системи регулю
вання та нагляду за фінансовим сектором й сти
мулювати розвиток його інструментів та інфра
структури.
Податковий кодекс України: запровадити
ефективний механізм захисту прав кредиторів
та очищення фінансового сектору від проблем
них активів; адаптувати системи оподаткуван
ня інструментів фінансового сектору; модифі
кувати систему оподаткування операцій, пов'я
заних зі стягненням проблемної; надати подат
кове стимулювання розвитку інструментів
фінансового сектору.
Закон України "Про Національний банк
України": забезпечити подальший розвиток
безготівкового обігу та розвиток роздрібних
безготівкових платежів із використанням елек
тронних платіжних засобів; стимулювати роз
виток інструментів та інфраструктури фінан
сового сектору підвищити ефективність систе
ми запобігання та протидії легалізації доходів,
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Алгоритм роботи з державними зовнішніми запозиченнями
Джерело: складено автором на основі [7].

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму; покращити законодавство у розділі
захисту прав споживачів та інвесторів фінан
сового сектору.
Закон України "Про експортнокредитне
агентство" (новий): посилити розвиток інстру
ментів та інфраструктури фінансової сфери.
Кримінальний кодекс України: підвищити
ефективність протидії зловживанням у фінан
совому секторі [5].
Науковометодичні засади адаптації про
грами скорочення державного боргу в промис
ловому середовищі потребують оновлення та
вдосконалення 41 нормативноправових актів
України та виконання 50 актів законодавства
Європейського Союзу.
Ідеальна модель розвитку скорочення дер
жавного боргу демонструє якісний та розум
ний метод, який можна застосувати для ефек
тивного й результативного фінансовоеконо
мічного положення в Україні передусім, а та
кож для реконструкції по напрямкам, таким як
боргова політика держави. Критичний аналіз
результатів щодо скорочення державного бор
гу позначив такі вектори подальшого розвит
ку, а саме: встановлення чітких напрямів, оп
тимізування законодавчої бази і забезпечення
перевірки та дотримання вимог законодавства.
Запропонована адаптаційна програма скоро
чення державного боргу в промисловому сере
Передплатний індекс 21847

довищі у випадку безперервної та наполегли
вої діяльності уряду підвищить процедуру
ефективності використання всіх державних
ресурсів, у результаті чого держава не потре
буватиме додаткових запозичень і, як наслідок,
вийде з кризи неушкодженою й зміцненою [8,
с. 409].
Для того, аби встановити контроль над
рівнем державного боргу пропонуємо розгля
нути борг не з точки зору аморфної суми, а як
проектні кредити, які мають цілісний план щодо
їх використання та повернення. Алгоритм за
пропонованої роботи зі скорочення державної
валового зобов'язання складається з таких ета
пів. Перш за все слід обрати проекти, для яких
є пріоритетним отримання зовнішньодержав
ного фінансування. Далі потрібно організувати
контроль щодо джерел зовнішніх запозичень та
організувати конкурс найбільш прийнятних та
вигідних варіантів з погляду залучення фінан
сових активів. За результатами поточної
звітності формується постійний та неухильний
контроль використання залучених коштів з ме
тою забезпечення їх ефективного використан
ня. Це потребуватиме в подальшому здійснення
заходів по формуванню джерел щодо повер
нення зовнішнього боргу та управління нагро
мадженням відповідних ресурсів у потрібному
об'ємі. Завершальним етапом алгоритму повин
но бути юридичне засвідчення факту повернен
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ня боргу та проведення аналізу результатів
здійснення зовнішнього запозичення [7]. Опи
саний механізм здійснення зовнішніх запози
чень наведено у схемі (рис. 1).
Дослідивши даний процес, було встановле
но, що індивідуальний підхід до кожного зов
нішнього запозичення з підвищеним контролем
до використання та повернення коштів фізич
но зменшить можливості по залученню коштів
на відшкодування, не чіткі та не зрозумілі про
грами, сумнівні та непродумані проекти. До та
кого механізму буде важко залучати активи, не
маючи уяви щодо шляхів повернення капіталу.
Критичний аналіз результатів скорочення дер
жавного запозичення показує, що таким чином
буде припинено практику залучення коштів на
будівництво доріг, містечок для переселенців,
виплату боргів по заробітній платні тощо.
Звісно, така ситуація на початковому етапі
може спровокувати деякі незручності і навіть
занепокоєння в суспільстві, проте така схема
буде ефективно працювати, коли треба буде
збудувати електростанцію, завод, ферму, за
безпечити видобуток корисних копалин. Таким
чином, по завершенню та результативності
діяльності таких господарчих суб'єктів буде
доцільно будувати містечка, дороги, сплачува
ти валові зобов'язання по заробітній платні та
здійснювати інші інфраструктурні та соціальні
витрати. Очевидно, що запропонований ме
ханізм не досягне очікуваного ефекту в перс
пективі найближчих років. Зрозуміло, що дер
жава повинна контролювати і виконувати ро
боту й по безпосередньому зменшенню існую
чого рівня зовнішнього державного боргу [1].
Існує думка, що використання проектної
моделі для роботи із залученими державою
коштами матиме результати як позитивного,
так і негативного характеру. Перевагами є те,
що використання добре відпрацьованого мето
ду з добрим методологічним забезпеченням,
наявним інструментарієм, значним досвідом
його використання повинно зменшити частку
коштів, що використовуються не ефективно.
Для прикладу розглянемо США як орієнтир у
борговій політиці, де виділяється з державно
го бюджету сотні мільярдів доларів на фінан
сування з використанням методів проектного
фінансування. До недоліків слід віднести не
обхідність стримування, а в подальшому повне
припинення здійснення запозичень на поза
інвестиційні цілі [2; 3].
Критичний аналіз результатів щодо програ
ми адаптації скорочення державного боргу в
промисловому середовищі визначив наступні
вектори подальшого розвитку. До першочерго
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вих завдань відноситься встановлення законо
давчих принципів здійснення запозичень. Про
блемою стає той факт, що державний борг
(зовнішній та внутрішній), без встановлення
чітких обмежень, має характер до швидкого
збільшення. Для цього повинні бути встанов
ленні максимальні об'єми державного боргу, в
розрізі інструментів як в абсолютних, так і у
відносних значеннях. Також необхідно закрі
пити рівні можливих витрат на обслуговуван
ня державних боргів, умови та строки їх залу
чень. При цьому за невиконання вимог законо
давства повинні бути встановлені заходи впли
ву на відповідальних виконавців і керівників
держави особисто. Окрім того, поряд із зако
нодавчо затвердженими індикаторами роботи
з державними запозиченнями не менш важли
ву, а, мабуть, і найбільшу роль відіграє пробле
ма забезпечення виконання законодавчо вста
новлених вимог [9, с. 69—70].
Наступним етапом на шляху до вирішення
актуального питання зменшення зовнішнього
державного боргу є регулярний аудит /ревізія
наявних запозичень з частотою від одного року
до п'яти та розподіл загальної суми зовнішнь
ого запозичення на таку, що може бути повер
нена без подальшого рефінансування з зов
нішніх джерел та таку, що носить постійний
характер (горизонт аналізу та планування — до
дати наступного планового аудиту). Ціль ауди
ту/ревізії полягає у знаходженні боргових зо
бов'язань, які можуть бути погашені в зручно
му для огляду періоді, тобто до наступного
аудиту/ревізії, а також загалом вплив на ско
рочення зовнішньої державної боргової полі
тики.
Слід зауважити, що заміна зовнішніх дер
жавних запозичень на внутрішні безумовно є
інструментом їх зменшення. Проте механізм
рефінансування зовнішніх запозичень внутрі
шніми повинен використовуватись не як основ
ний, а як виключно нетипове рішення. Виходя
чи з цього, основною метою повинно бути саме
скорочення зовнішніх державних запозичень,
а не їх рефінансування за рахунок внутрішніх
боргових інструментів [4].
Оптимальна хронологія розвитку по скоро
ченню державного боргу у короткостроковій
перспективі має включати в себе таку по
слідовність кроків: нормативноправове забез
печення процесу залучення коштів в якості дер
жавного боргу та їх використання (з врахуван
ням існуючої ситуації, здійсненого аудиту/
ревізії) — аудит стану існуючого зовнішнього
боргу — встановлення індикаторів зменшення
державного боргу до наступного аудиту (шля
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хом виокремлення частини дер
жавного боргу, що може бути по
гашений) — контроль дотримання
нормативноправових вимог.
Після завершення етапів циклу по
трібно знову звернутися до питан
ня нормативноправового забезпе
чення процесу залучення коштів в
якості державного боргу та їх ви
користання (з врахуванням існую
чої ситуації, здійсненого аудиту/
ревізії тощо) [6, с. 13]. Схематично
адаптація по скороченню обсягу
державного боргу в промисловому
середовищі виглядає так (рис. 2).
Керуючись результатами досл
ідження, теоретично, шляхом про
ведення роботи запропонованими
операціями, можливо постійно
впливати на зниження зовнішньо
го державного боргу зокрема та
загального державного боргу вза
Рис. 2. Алгоритм роботи з програмного скорочення
галі.
зовнішніх запозичень
Актуальність досліджуваного
Джерело: складено автором на основі [6, с. 13].
питання вимагає зауважити, що
якість бюджетної політики в Україні загалом і України, Податкового кодексу України, Кри
зусилля по скороченню державних боргів зок мінального кодексу України, Закону України
рема не аналізується об'єктивно, на постійній "Про Національний банк України", нового За
основі. Поточний контроль над ситуацією ви кону України "Про експортнокредитне аген
магає за необхідне розроблення чіткої методо тство , шляхом змін, вказаних в адаптаційній
логії оцінювання й впровадження його кри програмі зменшення боргових запозичень. Оп
теріїв. Система характеристик результатів ско тимізація роботи з державними зовнішніми за
рочення державного боргу включає такі показ позиченнями потребує наступних дій: пошук
ники як: динаміка змін державного боргу; ди проектів, конкурс по залученню ресурсів, кон
наміка їх змін та повнота їх акумулювання; пла троль використання, акумулювання коштів для
тіжна дисципліна; динаміка змін бюджетного повернення запозичень та засвідчення їх повер
дефіциту; рівень доходів бюджету; рівень роз нення. Процес адаптації програмного скоро
ходів бюджету та динаміка їх змін тощо. Кори чення зовнішнішньої боргової політики перед
стуючись цими даними, у подальшому було б бачає покрокове виконання таких вимог: нор
можливим виявлення інтегральної бальної оц мативноправове забезпечення, аудит держав
інки якості бюджетного процесу і бюджетної ного зобов'язання, встановлення індикаторів
політики [1, с. 23—24].
зниження боргу, контроль дотримання норма
тивних вимог та моніторинг досягнень встанов
лених індикаторів. Здійснене дослідження дає
ВИСНОВКИ
У зв'язку із ситуацією, яка склалася в Укра змогу дійти висновку, що керуючись алгорит
їні, швидкими темпами зростає необхідність у мами адаптації програми скорочення держав
стримуванні нарощування зовнішнього дер ного валового запозичення, стає можливим по
жавного запозичення. Таким чином, розробка стійний контроль та вплив на зменшення зовн
програми адаптації скорочення державного ішнього державного боргу зокрема та загаль
боргу в промисловому середовищі виконує реі ного взагалі.
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НІВЕЛІЗАЦІЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА РАХУНОК
СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
B. Serotyuk,
Applicant National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

EQUALIZATION OF CRISIS STATES AT THE EXPENSE OF THE SYSTEM OF CRISIS
MANAGEMENT

Статтю присвячено комплексному дослідженню шляхів нівелізації кризових станів за рахунок системи антикриC
зового менеджменту. Основну увагу приділено розгляду питання імплементарних розбіжностей, що виникають при
реалізації чи погодженні стратегічних заходів впливу на системи антикризового менеджменту банку і полягають у
аналізі цієї проблематики при використанні нормативного підходу щодо її урегулювання та практичного застосуC
вання. У статті аналізуються три етапи корегування кризових станів, а саме: історикоCакцептний, асоціативноCсуC
спільний та звітувальноCпогоджуючий. Шляхом комплексного оцінювання кризових станів можливе ефективне кеC
рування такими фінансовими напрямами: інвестиційна і кредитна діяльність банку, збільшення клієнтського портC
фелю та прибутковості відповідно до позначених стратегічних орієнтирів, фондова діяльність, зовнішньоекономічC
на діяльність, взаємовідносини з регулятором, операційна функція банку. Автором бувло виявлено певний ряд переC
думов детермінації кризового стану активів та пасивів банку.
The article is devoted to the comprehensive study of the ways of minimization of crisis states at the expense of the
system of crisis management. The main attention is paid to the consideration of the issue of implementation differences
that arise when implementing or agreeing strategic measures to influence the antiCcrisis management systems of the
bank and consist in the analysis of this problem, the use of a normative approach to its settlement and practical application
at the moment. The article analyzes three stages of correction of the aforementioned problems, namely: historicalC
acceptance, associativeCsocial and reportingCconcordant. Through integrated assessment of crisis situations, effective
management of the following financial areas is possible: investment and credit activity of the bank, increase of client's
portfolio and profitability in accordance with the indicated strategic guidelines, stock activity, foreign economic activity,
relations with the regulator, operational function of the bank. The author identified a number of prerequisites for
determining the crisis situation of assets and liabilities of the bank.

Ключові слова: нівелізація, кризовий стан, системи антикризового менеджменту (САМ),
імплементарні розбіжності.
Key words: leveling, crisis situation, crisis management system (CAM), implementation diffe7
rences.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

На сьогоднішній день в умовах трансфор
мування банківської системи існує досить знач
не розмиття понять кризового явища, антикри
Передплатний індекс 21847

зового управління та відповідно його ефектив
ності. Тому особливого значення набувають
імплементарні розбіжності, що виникають при
реалізації чи погодженні стратегічних заходів
впливу на системи антикризового менеджмен
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Таблиця 1. Імплементарні розбіжності САМ
Проблематика
Вільний коридор
доступу до ресурсів
НБУ

Нормативний підхід
Подання заявки та застави під
рефінансування або
стабілізаційний кредит в НБУ

Зменшення реального
значення статутного
капіталу
Локальні загрози по
структурі власності
банку

Щомісячний контроль за
показниками капіталізації із
послідуючими заходами впливу
Щоквартальні співбесіди з
контролерами банку на предмет
розвитку та поточного стану
справ
Послід контроль за
взаємовідносинами та перевірка
ФМ клієнтів на фіктивність
Адаптація підходів до
кредитування та бухгалтерської
звітності перед НБУ з метою
сталості
Пізнє реагування на
проблематику управління
ризиками та допуск
проникнення загроз в систему
банку на рівнях
Постановка бар’єрів та
превентивних заходів на
системну основу діяльності
банку в якості індикаторів
поширення загроз

Ситуативні випадки
фінансового
моніторингу у банках
Платоспроможність та
ліквідність банку
Відповідність системи
ризик менеджменту

Відповідність
фінансовій безпеці
банку

Практична реалізація на моменті
Вибірковий підхід, нераціональний
розподіл, втрати для бюджету
через викривлення ситуацій в
падаючих банках
Відбувається через
розбалансованість кредитного
портфеля, яка завуальовується
Щорічні перевірки за напрямами
фінмоніторингу та нормативів не
дають об’єктивності
Обмежений функціонал НБУ щодо
поглиблених перевірок
Штучні заходи для підтримки
ліквідності банку на дату та
затримка транзакцій
Неврахування інклюзивних та
несистематичних видів ризику в
практичній діяльності
Виникнення кризових станів через
втрати в рамках операційної,
кредитної та посередницької
діяльності

Джерело: складено автором на основі [2, с. 176—177].

ту банку. Своєчасне з'ясування кризового ста
ну банківської установи та знаходження ме
тодів його усунення є основою рівномірності й
нормалізації САМ у контексті поступового
подальшого розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика питання нівелізації кризових
станів за рахунок системи антикризового ме
неджменту ставала предметом дослідження
плеяди таких науковців: О.І. Барановський,
Ю.І. Борищак, В.О. Василенко, А.Г. Грязнова,
С.В. Карташов, А.І. Ковальов, О.Ю. Масленні
ков, А.Д. Чернявський та ін.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження шляхів нівелі
зації кризових станів за рахунок реалізації си
стеми антикризового менеджменту.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нівелізація кризових станів за рахунок ре
алізації системи антикризового менеджменту
є пріоритетним завданням для покращення та
стабілізації фінансовоекономічної сфери
держави. Науковометодичні засади актуаль
ної досліджуваної проблеми потребують ви
явлення ступеня участі комерційних банків в
удосконаленні власних технологічних про
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цесів та клієнтських очікувань, який в свою
чергу є індикатором імплементарних розбіж
ностей, як уточнюючої характеристики,
вільних станів розвитку та направленого стра
тегічного стану на корегування проблемати
ки на трьох рівнях:
1. Історикоакцептний рівень спрямова
ний на детермінацію минулих проблем банку
за активами, договірними, дорадчими та
організаційними відносинами, з метою оцін
ки та порівняння розроблених заходів у ми
нулому та зараз. Буде квигідним для тих акц
іонерів та контролерів, які, придбавши банк,
не володіли у повному обсязі стартовою
інформацію з метою недопущення стратегіч
них помилок в управлінні. Розгляд усіх прий
нятих на себе банком вимог та ризиків є ба
зовим елементом при стрестестуванні фінан
сової установи.
2. Асоціативносуспільному рівню відпові
дає направлений пошук малого масиву інфор
мації на громадському та інституціональному
сегменті в рамках споріднення проблематики
комерційних банків та їх клієнтів і винесення
пропозицій регулятору щодо обгрунтованих,
новостворених системних загроз за видами
діяльності. Допомога банківпартнерів у цьому
випадку може надійти "кризовому" банку в ме
жах САМ у вигляді кредитів на міжбанківсько
му ринку для підтримки ліквідності (під заста
ву корпоративних прав), направленого прито
Передплатний індекс 21847
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ку клієнтів та потенційних доходів, пільгових
періодів за сплату кореспондентських та аген
тських видів абонплат, відкритих звернень до
регулятора або гарантійними листами за част
ковими зобов'язаннями.
3. Звітувальнопогоджуючий рівень перед
бачає попередню регламентацію та перевірку
на адекватність технічної карти взаємодії бан
ку з НБУ, при планових та позапланових пе
ревірках, на всіх рівнях допуску до інформації
для взаємної оптимізації процесу. Акціонери
банку не завжди розуміють реальний вектор
розвитку банку, приймаючи ситуативні рішен
ня замість зважених стратегічних, в рамках
"псевдокризової" стратегії. Тому цей рівень
передбачає щоквартальний аналітичнодо
слідний зріз інформації зі співбесідою з конт
ролером банку або його делегованим пред
ставником [1].
Проаналізуємо імплементарні розбіжності,
що виникають в рамках реалізації або погод
ження стратегічних заходів впливу на САМ
банку у таблиці 1.
Розглянуті в межах САМ імплементарні
розбіжності потребують осучаснення відпо
відно до тієї профільної та непрофільної про
блематики, яка виникає в ході діяльності бан
ку. Поява кризових станів породжує небезпе
ку переходу від одних установ до інших з од
наковими портфельними, галузевими та діагно
стичним показниками [6, с. 305].
Запропонуємо авторське визначення кри
зового стану як негативного фактичного ста
тусу фінансової установи, приведеного до не
допустимих форм за рахунок дестабілізуючих
чинників та класифікації втрат, що виключає
розвиток та нівелює минулі здобутки банкі
вської установи, спричиняючи понаднормове
і надможливе резервування, яке може призве
сти до виведення з ринку фінансової устано
ви.
Науковометодичні засади нівелізації кри
зових станів за рахунок реалізації системи ан
тикризового менеджменту потребують здійс
нення комплексного оцінювання кризових
станів та формулювання евентарних завдань,
які можуть забезпечити ефективне управління
за наступними векторами:
— нарощення клієнтського портфелю та
прибутковості відповідно до позначених стра
тегічних орієнтирів, при яких отриманий опе
раційний прибуток банку може перекривати
минулі прогалини та зобов'язання згідно з гра
фіком обслуговування;
— інвестиційна і кредитна діяльність банку,
яка базується на превентивних заходах іденти
Передплатний індекс 21847

фікації загроз, а у разі прийняття на себе "брут
тоактива" або "бруттопроекта" банком, доз
воляє вирішити з достатньою ефективністю
завдання в рамках САМ;
— зовнішньоекономічна діяльність є
найбільшою конкурентним середовищем
для банків через те, що, забезпечуючи дос
татньо високий рівень доходів, що не регу
люється, зважаючи на волатильність курсів
на міжбанківському валютному ринку Ук
раїни, та може генерувати понаднормові
прибутки в разі вдалого продажу валютної
виручки;
— фондова діяльність, що потребує
більшого моніторингу в межах автентичних
правил торгівлі та зберігання цінних паперів
на фондовому ринку, так як по факту, на дум
ку практиків банківського ринку, через фон
довий ринок функціонує набір схем, направ
лений на легалізацію та детінізацію коштів
через ОВГЗ;
— операційна функція банку, яка детермі
нується внутрішніми нормативними докумен
тами та націлена на ефект супроводження в
позастабілізаційних та звичайних режимах ро
боти банку;
— взаємовідносини з регулятором, верифі
кація яких наразі проходить в односторонньо
му порядку, а має бути реалізована в дорадчо
му, консультаційному та інституціональному
аспектах [4, с. 312].
Вчасне з'ясування кризового стану бан
ківської установи є ключовою обставиною
рівномірності та нормалізації САМ в контексті
поступового подальшого розвитку. Дестабілі
зація фінансового стану не може бути одно
значним та одночасним процесом, що вчасно
фіксується профільними службами та коміте
том [7, с. 201].
Виділимо такі передумови при детермінації
кризового стану портфелю активів та пасивів
банку:
1) порушення та невідповідність технічної
карти бізнеспроцесів та організаційною струк
турою банків принципів впорядкування взаємо
відносин на всіх рівнях взаємодії;
2) неспівпадіння в поглядах акціонерів
щодо стратегічного розвитку банку та ситуа
тивних подіях, які можуть вивести з ладу САМ
та завдати шкоди (подібним прикладом було
раптове банкрутство ПАТ "КБ Хрещатик",
який у терміновому порядку було виведено з
ринку після початку виведення коштів акціо
нерами);
3) методологічна підготовка фронту офісу
банку по запобіганню нестандартних та хибних
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ситуацій при прийнятті документів на кредитні
і депозитні послуг (згідно постанови НБУ про
вивчення стану платоспроможності та поход
ження коштів фізичної особи);
4) публічне висвітлення проблем платоспро
можності та ризикових практик, яка на разі не
носить масовий характер через що непоперед
жені банки можуть набути проблем (неопера
тивна реакція стосовно кібератак у червні 2017 р.
на банківську систему України, як результат —
паралізування всієї банківської системи, окрім
тих банків, що за кількістю працівників та ма
тематичною ймовірність не переглянули небез
печний файл);
5) співпраця з іншими фінансовими посеред
никами з приводу клієнтів та взаємних розра
хунків, що може призводити до юридичного та
системного ризику і як наслідок втрати гаран
тованого забезпечення (наприклад в разі, коли
акредитована страхова компанія банком вихо
дить з ринку та полишає кредитний портфель
банку без страхових зобов'язань) [5, с. 108—
109].
ВИСНОВКИ

У результаті дослідження нівелізації кри
зових станів за рахунок системи антикризо
вого менеджменту було виявлено, що імпле
ментарні розбіжності, що виникають в рамках
реалізації або погодження стратегічних за
ходів впливу на САМ банку, потребують пев
ної модифікації відповідно до проблематик
профільного та непрофільного спрямування в
ході діяльності фінансової установи. Проана
лізовано, що комплексне оцінювання кризо
вих станів та формулювання евентарних зав
дань можуть забезпечити результативність,
включаючи в себе такі економічні показники:
зовнішньоекономічна діяльність, нарощення
клієнтського портфеля та прибутковості
відповідно до позначених стратегічних орієн
тирів, операційна функція банку, інвестицій
на і кредитна діяльність банку, фондова
діяльність, взаємовідносини з регулятором.
Виявлено причини, що впливають на детермі
нізацію кризового стану в економічному сек
торі країни. Розроблено принципи нівеляції
кризових станів, враховуючи діяльність систе
ми антикризового менеджменту. У контексті
подальшого розвитку САМ важливим зали
шається своєчасне з'ясування кризового ста
ну фінансової установи.
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ТЕНДЕНЦІЇ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У ЖИТОМИРСЬКІЙ
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TENDENCIES OF FOREST UTILIZATION IN ZHYTOMYR REGION UNDER CONDITIONS
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
У статті досліджено тенденції лісокористування у Житомирській області. Досліджено понятійний апарат стоC
совно зазначеної проблеми. Проведено аналіз діяльності підприємств, що віднесені до сфери управління. Окремо
подано характеристику потужностей підприємств лісової галузі області та видів продукції, що виготовляється. НаC
ведено динаміку загибелі лісових культур та насаджень за період 2014—2016 рр. від пожеж, несприятливих погодних
умов, хвороб та шкідників лісу. Обумовлено пріоритетність розробки та впровадження біологічних засобів і методів
боротьби із шкідливими комахами та хворобами лісу. Показано динаміку заготівлі лісових ресурсів побічного кориC
стування та другорядних лісових матеріалів (гриби, ягоди, лікарські рослини, плоди, деревні соки, новорічні ялинC
ки). Наведено оцінку налагодження лісової інфраструктури у Житомирській області.
The article investigates the trends of forest utilization in Zhytomyr region. The framework of concepts concerning to
this problem is investigated. The activity of the enterprises, falling into the sphere of management has been analyzed. A
separate description is given to the capacity of the region the forest industry enterprises and the types of products being
produced. The dynamics of forest crops and plantations losses caused by fires, unfavorable weather conditions, diseases
and forest insects for the period of 2014—2016 is presented. The priority is given to the development and implementation
of biological agents and methods for controlling harmful insects and diseases of the forest. The dynamics of harvesting
minor forest resources products (mushrooms, berries, medicinal plants, fruits, tree juices, Christmas trees) is shown.
The estimation of forest infrastructure development in Zhytomyr region is presented. It is established that today there is
a number of problems in the forestry complex of Zhytomyr region. First of all, it is the control over the effective use of
forest resources. It is important to stop uncontrolled cutting in the forestry's of the region. This problem is the topical
issue for the rest of Ukraine as well. So it is solved in a centralized manner. Secondly, the forests of the region are sensitive
to diseases, pests and natural conditions. Currently, forest protection is measures are using taken biological agents and
methods. However, on investigating the trends of forest management, it can be argued that Zhytomyr region has a strong
potential for entrance to international markets of forest products.

Ключові слова: лісокористування, сталий розвиток, екоменеджмент, лісові ресурси, лісо7
ва інфраструктура.
Key words: forest utilization, sustainable development, eco7management, forest resources, forestry
infrastructure.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

З кожним роком роль лісів зростає. Нау
ковці акцентують на небезпеках посилення тех
ногенного впливу вітчизняної промисловості
на довкілля. Основою національної лісової
стратегії України є збільшення площі земель,
вкритих лісовою рослинністю, до оптимально
го рівня у різних природних зонах. У контексті
вищенаведеного, важливою умовою є зупинка
неконтрольованих рубок у лісах. Можливим
шляхом покращення ситуації, що склалася, та
приведення лісокористування до вимог стало
го розвитку є запровадження екологічного ме
неджменту. В регіонах, де ліс виступає сиро
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винною базою лісогосподарського комплексу,
місцем зайнятості місцевого населення і дже
релом поповнення бюджетів різних рівнів, важ
ливого значення набуває проведення всебічно
го аналізу лісокористування. Правильний век
тор використання лісосировинного потенціалу
дозволить підвищити благополуччя місцевого
населення та забезпечити екологоекономічну
рівновагу території.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у становлення менеджмен
ту у лісовому господарстві належить О. Голу
бу, Б. Данилишину, Н. Зіновчук, Є. Мішеніну,
І. Лицуру, О. Фурдичку, Є. Ходаківському та
іншим науковцям. Проте вважаємо за необхід
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підприємствах, які віднесені до
сфери управління. Цими під
приємствами щороку заготов
Роки
2014
2015
2016
люється 1300,0 тис. м3 деревини від
Показник
у % до
у % до
у % до
га
га
га
рубок головного користування, а
2014 р.
2015 р.
2014 р.
300,0 тис. м3 переробляється в це
Загиблих від пожеж
42
130
309,5
275,7
212,1
656,4
Загиблих від несприятливих
хах підприємств. Решта деревини
245
547
223,3
414
75,7
169,0
погодних умов
реалізовується споживачам у
Загиблих від хвороб та
759
1002
132,0
1317,2 131,5
173,5
круглому вигляді. За рік, як пра
шкідників лісу
Всього загиблих лісових
вило, реалізується більше 2 млн м3
1384
1839
132,9
2324,4 126,4
167,9
насаджень
такої деревини [3].
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Жито
Для забезпечення випуску
мирській області.
продукції, яка б відповідала світо
не провести аналіз тенденції лісокористуван вим стандартам, на державних підприємствах
ня у Житомирській області в умовах сталого діє 340 одиниць сучасних деревообробних вер
статів, 20 спеціалізованих поточних ліній з ви
розвитку.
пуску обрізних пиломатеріалів та заготовок
для європіддонів, три лінії з виготовлення план
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
шетки, ламелі, індустріального, мозаїчного та
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою даного дослідження є дослідити тен штучного паркету, 36 сучасних сушильних ка
денції лісокористування у Житомирській об мер. Виготовляється майже півсотні видів про
ласті Для досягнення мети було встановлено дукції переробки [3]. Відтак стверджуємо, що
такі завдання: аналіз діяльності державних продукція, вироблена у Житомирській області
підприємствах, які віднесені до сфери управ є конкурентоспроможною на світовому ринку.
ління; дослідження методів захисту лісових Також слід зауважити, що наведене вище доз
культур; аналіз динаміки заготівлі лісових ре волить переробляти продукцію а місці. Як
стверджують науковці, саме така діяльність
сурсів побічного користування.
У процесі реалізації поставленої мети вико спрямована на закріплення та диверсифікацію
ристано загальнонаукові та спеціальні методи місцевої економіки.
З метою формування прозорого ринку де
наукових досліджень. За допомогою абстрак
тнологічного та історичного методів дослід ревини, орієнтованого на потребу внутрішньо
жено тенденції лісокористування у Жито го товаровиробника, державні підприємства,
мирській області. Статистичний метод викори які входять до сфери управління щокварталь
стано для аналізу динаміки загибелі лісових но проводять відкриті аукціонні торги з про
культур та заготівлі лісових ресурсів побічно дажу круглого лісу. Деревина, яка не знайшла
свого споживача в Україні, експортується іно
го користування у Житомирській області.
земним фірмам [3]. Проте стверджуємо, що для
того, щоб забезпечити високу якість продукції
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
лісового господарства не достатньо лише под
ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі дослідження тенденцій лісокори бати про новітнє обладнання. Дуже важливо
стування для початку необхідно визначитися із слідкувати за якістю деревостанів.
Важливим напрямом лісогосподарської
термінологічним апаратом. Під лісокористу
ванням розуміють галузь лісництва, яка вклю діяльності є захист лісів від шкідників та хво
чає в себе розвиток і поліпшення методів ви роб. Відповідно до досліджень науковців, у зоні
садки, захисту, проріджування, контролю за інтенсивного використання лісових ресурсів
пожежами, рубки, вилучення та переробки де проводяться заходи щодо попередження роз
ревини [1]. Разом із тим, науковці у своїх пра витку небезпечних хвороб та масового роз
цях зазначають, що до лісокористування слід множення потенційних шкідників лісу, що за
віднести збирання ягід, грибів, лікарських трав безпечує охорону та покращення якісного
тощо. Тому ми пропонуємо розглядати цю де складу лісових ресурсів [4]. У таблиці 1 наве
феніцію більш широко, включаючи заготівлю дено динаміку загибелі лісових культур та на
лісових ресурсів побічного користування та саджень у 2014—2016 рр.
З даних таблиці 1 видно, що площі загиблих
другорядних лісових матеріалів.
Одним із пріоритетних напрямів у сфері лісових насаджень останніми роками мають
лісокористування є контроль за ефективним тенденцію до збільшення (з 1384 га у 2014 р. до
використанням лісових ресурсів на державних 2324,4 га у 2016 р.). Хвороби та шкідники є ос
Таблиця 1. Динаміка загибелі лісових культур, насаджень
за період 2014—2017 рр.
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преси та місцевого радіо і телебачення [5].
Така тенденція є позитивною, оскільки світо
ва спільнота відмовляється від використан
Роки
2014
2015
2016
ня хімічних засобів захисту, тому що останні
Показник
у % до
у % до
у % до
т
т
т
наносять надзвичайно велику шкоду навко
2014 р.
2015 р.
2014 р.
лишньому природному середовищу.
Гриби
415
238,3
57,4
226
94,8
54,5
Ягоди
2348
1537,5 65,5
5374
349,5
228,9
Окрім боротьби із шкідниками, у Жито
Лікарські
229,2
223,4
97,5
192
85,9
83,8
мирській
області активно ведуться роботи
рослини
Плоди
10
щодо налагодження інфраструктури. За
Деревні соки
23,7
11,5
48,5
9
78,3
38,0
останні дев'ять років підприємствами Жито
34
40,2
118,2
36
89,6
105,9
Новорічні
мирського обласного управління лісового
ялинки тис.
шт.
господарства побудовано 389,64 км лісових
Джерело: розраховано за даними Головного управління статисти автомобільних доріг з твердим покриттям. За
ки у Житомирській області.
допомогою відповідної спеціалізованої тех
новною причиною загибелі лісових насаджень. ніки нарощуються обсяги та якісніше здійснюєть
Провівши аналіз динаміки загибелі лісових ся дорожнє будівництво. Як стверджує керівниц
культур у 2014—2016 рр., встановлено, що тво Житомирського обласного управління лісо
більше 50% проблем пов'язані саме із шкідни вим та мисливським господарством, створення
ками та хворобами. В 6,5 разів зросла площа оптимальної сітки лісових доріг слугує економі
лісів, що загинули внаслідок пожеж (із 42 га у чному розвитку лісогосподарських підприємств.
2014 р. до 275,7 га у 2016 р.). слід також зазна В першу чергу налагодження дієвої інфраструк
чити, що збитки від пожеж у Житомирській тури у лісах сприятиме комфортному сполучен
області сягали близько мільйона гривень що ню між населеними пунктами. Також здешевлю
річно. Несприятливі погодні умови стали при ються витрати на проведення робіт, забезпе
чиною загибелі 414 га лісових насаджень у чується доступ до сировинних ресурсів та рекре
2016 р., що майже вдвічі більше ніж у 2014 р. аційного споживання лісу.
Рекреаційне лісокористування останнім ча
Загальна ж площа осередків шкідників та хво
роб лісу в насадженнях Житомирського облас сом набуває все більшої важливості. Через над
ного управління лісового господарства станом мірну загазованість повітря та забруднення
на 1 січня 2017 року становить 32,5 тис. га (шкід довкілля збільшуються потреби перебування
ників лісу — 7,6 тис. га, хвороб лісу — 24,9 тис. га). міського населення у природному середовищі,
Слід зауважити, що враховуючи особли а саме у лісах. Проте науковці акцентують на
вості збору та оприлюднення статистичної тому, що неорганізований розвиток рекреацій
інформації, актуальні дані (станом на травень ної діяльності може призвести до деградації
2018 року) щодо обсягів захворюваності лісо лісових екосистем в місцях інтенсивного наван
вих насаджень, отримати досить складно. Брак таження [2]. Тому вважаємо, що необхідно роз
повної інформації на ряду із наявністю чисель раховувати синергетичнй ефект розвитку
них візуальних підтверджень так званого "вси інфраструктури лісу задля зменшення антро
хання лісів", викликає досить негативне став погенного навантаження на ліси.
Досліджуючи продукцію лісового госпо
лення громадськості до роботи лісогосподарсь
ких підприємств. При цьому дієві механізми дарства дуже важливо проаналізувати спожи
боротьби із шкідниками, які врахували б еко вання недеревної продукції лісу (гриби, ягоди,
логічні, економічні та соціальні наслідки їх по соки тощо). У таблиці 2 наведено динаміку за
готівлі ресурсів побічного користування та
ширення, досі не розроблені.
За даними Державного агентства лісових другорядних лісових матеріалів.
З даних таблиці 2 видно, що обсяги збиран
ресурсів України, пріоритетним напрямом
діяльності лісозахисної служби є розробка і ня грибів за період 2014—2016 рр. зменшилися
впровадження біологічних засобів і методів майже вдвічі. У 2016 р. населенням Житомирсь
боротьби із шкідливими комахами та хвороба кої області було зібрано 226 т грибів. На нашу
ми лісу. Такі засоби не шкідливі для довкілля і думку, це пояснюється недосконалістю конт
застосовуються в лісах, де використання ролю за обліком їх заготівлі. Слід зауважити,
хімічних методів боротьби заборонено. Пропа що гриби та ягоди накопичують велику
ганда захисту лісів здійснюється через праців кількість радіації. Тому варто приділяти вели
ників державної лісової охорони, інженерно ку увагу перевіркам якості таких товарів, що
технічних працівників лісового господарства, потрапляють до споживача. Адже у контексті
природоохоронних організацій із залученням сталого лісокористування обов'язковим є і
Таблиця 2. Заготівля лісових ресурсів побічного
користування та другорядних лісових матеріалів
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соціальний фактор, що визначає якість життя
населення. Обсяги заготівель деревних соків
також зменшились на 62%. Споживання ж ягід
навпаки збільшилось на 229% і у 2016 р. насе
ленням зібрано 5,4 тис. т. Що ж стосується про
дажу новорічних ялинок, то за останні три роки
не спостерігається суттєвих змін. Це свідчить
про стабільність попиту на цей товар. Даними
державного управління статистики найвищі
показники заготівлі продукції побічного лісо
користування показують лісогосподарські
підприємства Закарпатської, Житомирської та
Львівської областей.
Науковці акцентують на тому, що однією із
перешкод ефективного розвитку лісогоспо
дарського сектору є непрозорість менеджмен
ту лісового господарства. Неефективна орга
нізація ведення лісового господарства, по
єднання функцій державного управління і кон
тролю у сфері використання, охорони, захис
ту лісового фонду і відтворення лісів із підприє
мницькою діяльністю призводить до неефек
тивного господарювання, зростання витрат,
відсутності інвестицій та, зрештою, до втрати
перспектив розвитку не лише лісового госпо
дарства, а й деревообробної, меблевої та целю
лознопаперової галузей промисловості [6].
ВИСНОВКИ

На сьогодні є низка проблем у лісогоспо
дарському комплексі Житомирської області. В
першу чергу, це контроль за ефективним вико
ристанням лісових ресурсів. Важливо зупини
ти неконтрольовані рубки у лісових господар
ствах області. Це питання є актуальним і на
решті території України тому вирішується цен
тралізовано. Подруге, ліси області вразливі до
хвороб, шкідників та природних умов. Наразі
ведуться роботи щодо захисту лісів з викорис
танням біологічних засобів та методів. Проте,
дослідивши тенденції лісокористування, мож
на стверджувати, що Житомирська області має
потужний потенціал для виходу на міжнародні
ринки лісогосподарської продукції.
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